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GODISNJI IZVESTAJ

JAVNOG DRUSWN LUKA SENTA AD SENTA
zA2020.GODINU

SADRZAJ

L. Finansijski izveStaji za 2l}l.godinu, ito:
o Bilans stanja

. Bilans uspeha

o lzveSfaj o ostalom rezultatu
. lzveSdaj o tokovima gotovine
. lzveitaj o promenama na kapitalu
o NapomenE uz,finansijske izveitaje;

2. lzveitaj o reviziji, u celini;

3. GodiSnji izvestaj o poslovanju druitva za zozo.godinu;

4.lzjava lica odgovornih za sastavljanje Godiinjeg izveltaja;

5. Napomena da GodiSnji izveStaj i odluka o raspodeli dobiti jo$ nisu
usvojeni od strane nadleinog organa druStva - skupitine;::::

I

Senta, 28.04.202L.
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Vrsta posla

Naziv : "LUKA SENTA' A.D. SENTA
Sediste (mesto, ulica i broj) :SENTA , PRISTANISNA BR 1

BILANS STANJA

na dan 31.12.2020. godine

- u hiljadama dinara

PIB

_.-
znos

.l
Prethodna godinaPOZtCtJA

Tek-uia

A. uptsANlA NEUPLACENT KAprrAL o0o1

AKTIVA

B. STALNA IMOVINA (0003+001 0+00'1 9+0024+0034)

I. NEMATERIJALNA IN'OVINA
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)

'1. Ulaganja u razvoj

2. Koncesije, patenti, licence, robne i usluzne marke, softver i

ostala prava

4. Ostala nematerialna imovina

99.011

0003

0005

0006

0007

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Avansi za nematerijalnu imovinu

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREI\,1A
(001 1 +00 1 2+001 3+0014+001 5+0016+0017+0018)

1. Zemljiste

2. Gradjevinski objekti 0012

0013

0011

3. Postrojenia i oprema

4. lnvesticione nekretnine

5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

7. Ulaganja na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi

2. Osnovno stado

3. Biololka sredstva u pripremi

4. Avansi za bioloska sredstva

0014 .

214

0021

040 i deo 049

Grupa raduna,
radun

010 i deo 019

011, 012 i deo 019

0'13 i deo 019

014 i deo 019

015 i deo 019

020, 021 i deo 029

030, 031 i deo 039

041 i deo 049

'197,00'l

't t4



- u hiljadama dinara

lz nos
Prethodna godinaGrupa raeuna,

raaun
POZICIJA AOP

3

Iekuia
godlna

5

stanje

6

Napo-
mena
broj

4

Krajnje Poaetno

I

deo 043, deo 044 i deo 4. Dugoroani plasmani matianim izavisnim pravnim liclma

deo 043, deo 044 i deo
049

5. Dugorodni plasmani ostalim povezanim pravnim licirna

deo 045 i deo 049 6. Dugorodni plasmani u zemll'i

deo 045 i deo 049 7. Dugoroani plasmani u inostranstvu

046 i deo 049 B. Hartije od vrednost! koje se dr2e do dospeea 0032

0033
l-

048 i deo 049 9. Ostali dugoroani flnansijski plasmani

V, DUGOROENA POIRAzIVANJA
(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041 )

050 ideo 059 1. Potrazivanja od matidnog i zavisnih pravnih lica

051 i deo 059 2. Potrazivanja od ostallh povezanih lica

052 i deo 059 3. Potrazivanja po osnovu prodaje na robni kredit

0034

0035

0036

0037

053 
' 
deo 059 4. Potrazivanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu 0038

054 i deo 059 5. Potra:ivanja po osnovu jemstva

056 i deo 059

6. Sporna i sumnjiva poltaZivanja

7. Ostala dugorodna potrazivanja 0041

B. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

G. OBRTNA IIIIOVINA
(0044+0051 +0059+0060+0061 +0062+0068+0069+0070) 0043

ao44

59,441 55,760

L zALIHE (0045+0046+0047+0048+0049+0050)

1. L4aterijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

31234

364
+

r

2. Nedovrsena proizvodnja inedovrsene usluge

3. Gotovi proizvodi 0047

'13 0048

0049

0050

28,916
l

26,803

'161

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji

15 6. Placeni avans ./a za|he . usluge

II, POTRMIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
(0052-0053+0054+0055+0056-0057+0058)

1,954

0051 23,405 25,671

200 i deo 209 1. Kupci u zemlji - matidna i zavisna pravna lica _0052
0053

0054

0055

201 I deo 209 2. Kupci u inostranstvu - matidna i zavisna pravna lica

202 i deo 209 3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica 252
203 i deo 209 4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica

204 i deo 209 5. Kupci u zemlji 22 31e, 25.419

l
205 I deo 209 6. Kupci u inostranstvu

0056

0057

0058rd-
_ Euo

!l

206 i deo 209 7. Ostala potrazivanja po osnovu prodaje

lll. Potrazivanja iz specifidnih poslova

tv. DRUGA PoTRAZ|VANJA

23 osim 236 i237

230 i deo 239

231 i deo 239

232 | deo 239

233 i deo 239

234,235,238 i deo 239 5. Ostali kratkorcdni finansijski ptasmani 0067

,. 4 Vr. GOTOVTNSKT EKVTVALENTT IGOTOVTNA 0068
,7 \/ t Dnotr7 nr^27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069

i 28 j:rm 288 tX. AKTTVNA VREMENSKA RAZGRANTCENJA 0070

21

214

27,256

4,041



- u hijadama dinara

lznos
Grupa raauna,

raaun
POZICIJA AOP

3

0071

0072

Napo-
mena Teku6a

0403

0404.l
040s

5

279,787

31 9BB

196,087 196,087

3175

4
i

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA
I looot*oooz*oo+z*oo+e;
D. VANBILANSNA AKTIVA

3. Ulozi

303 4. Drzavni kapital

5. Drustveni kapital304

6. Zadruzni odeli

306 7. Emisiona premija

309

32

8. Ostali osnovni kapital

II. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL

III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJL

IV. REZERVE

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU

0409

041 0

o47 i 237

330

33 osim 330

0411

0412

04'13

3,175

9,183

REVALORIZACIJE NEI\,4ATERIJALNE IIMOVINE,
POSTROJENJA I OPREIV]E

0414

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTI.IA OD

VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG
SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda raauna
grupe 33 osim 330)

Vlll. NERASPOREOENI DOBITAK (0418+0419)

236

16 45134

0416

0417

1. 
'Nlerasporedeni 

dobitak ranijih qodina

2. Nerasporedeni dobitak tekude godine

IX. UEESCE BEZ PRAVA KoNTRoLE

X. GUBITAK (0422+0423)

1. Gubitak ranijih godina

2. Gubitak tekuie qodine

B. DUGOROCNA REZERVTSANJA r OBAVEZE (0425+A42) 4424

0425

25,649 5,686

t. DUGoRoeNA RFZERVtSANJA
(0426+0427 +0428+0429 + 0430 +043 1 )

1,560 '1 609

400 1. Rezervisanja za troskove u garantnom roku

2. Rezervisanja za troskove obnavljanja prirodnih bogatstava401

403

404

3 lgi9l!9!g .3 lg:ko"" ,":truktuiranja

4. Rezervisanja za naknade idruge beneficije zaposlenih

5. Rezervisanja za troskove sudskih sporova

6. Ostala dLrgorodna rezervisanja

(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)

405

402 t 409

0429

0430

0431

1 609

41

410

4.077

411

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

2. Obaveze prema matidnim i zavisnim pravnim licima

3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

>= 0 = (0071-0424-0441-0442)

I. OSNOVNI KAPITAL
(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+041 0)

2. udelidrustava s ogranidenom odgovornodiu

0418

0419

0420

0421

o422

0423

0426

0427

o42A

0435412

3t4

1 560



Grupa raauna,
raeun

lznos
POZtCtJA AOP \apo- Prethodna godina

n ena TekL(a K.ajnje poaetno
Napo-

- u hiljadama dinara

Prethodna godina

4.077

broj godlna stanje stanje

5. Dugoroeni krediti i zajmovi u zemlji

6. Dugoroani krediti i zajmovi u inostranstvu

0437

7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

B. Ostale dugoroene obaveze

V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

2. Kratkoroani krediti od ostalih povezarih pravnil- ca

0439

0440

o441
:

0442

0444

4445

0446

', A4

0443 47 15,792

3. Kratkoroani krediti i zajmovi u zem ii

42 do 49 (osim 498) G, KRATKOROENE OBAVEZE
(0443+0450+045 1 +0459+0460+046'1 +0462)

I. KRATKOROENE FINANSIJSKE OBAVEZE
(O 4M+04 4 5 + 0 4 46 + 0 4 47 +O 4 4 B + 0 4 49\

424, 425, 426 i 429

4. Kratkorodni krediti izajmovi u inostranstvu

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava
obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

6. Ostale kratkorodne finansijske obaveze

II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

III, OBAVEZE IZ POSLOVANJA
(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)

1. Dobavuadi - matiana i zavisna pravna lica u zemlji

0451

15,792 11,211

63 2,397

2.446 10,166

2. Dobavljadi - matidna i zavisna pravna lica u inostranstvu

3. Dobavljadi - ostala povezana pravna lica u zemlji 1,647

4. Dobavljaei - ostala povezana pravna lica u inostranstvu

5. Dobavljadi u zemlji

6. Dobavljaci u inostranstvu

0455

0456

0457

I 493

7. Ostale obaveze iz poslovanja

44,45 i46 IV, OSTALE KRA'I KOROCNE OBAVEZE .

. 0458

V, OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VTiEDNOSI 1 ,310 B6

VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE
DAZBINE 121

49 osim 498 VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIEENJA

0461

4462

621

400

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
(0412+0416+0421-0420-0417-O415-0414-0413-04'11-0402) >= 04C:
O = (0441+0424+0442-0071) >= 0

1q<uenry4y1 1o+i.+yo+1791qt,t+11119tt1=o oqo+ ziiat
E. VANBILANSNA PASIVA O+OS 31388LL

252,761

U Senti

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

68 26

lt 6,4A 3,4sg

414

za privredna druStva, zadiuge, drugl pravna trca
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Naziv : "LUKA SENTA' A.D. SENTA
SediSte (mesto, ulica i broj) :SENTA , PRISTANISNA BR I

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Nratidni brg

123
Vrsta posla

AO P Prcthodna godina

- u hiljadqma dinara

noslz

Napo- r

mena Tekuca Krajnje Podetno

Grupa raduna,
radun

POZICIJA

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

60 1"]35 11! e?,j3 IL P9sllYlllltqDlll00r11o0s+1016+'1017)+1016+'1017) 1001 ,\ 219,515 L 295,943":-:lt t utul"
II. PRIHODI OD PRODAJE ROBE
(i003+1004+100s+1006+1007+i008) 1oo2 14 216 898 236'980

1. Prihodi od prodaje robe maticnim izavisnim pl na domacem ..^atrzistu luur

2. Prihodi od prodaje robe maticnim i zavisnim pl na
1004

3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pl na dorracen' T005 612 234kzistu
l

4. Prihodi od prodaie robe ostalrm povezanim pl na rnostranom , ^^^100ri
ITZSIU

604 5. Prihodi od prodaje robe naCoru"uln,r/i"tu 1007 216,286 236,t46z lo,zn6 z5o,t co

605 O. prinoCi oa*oati"-nfr..r i.-*-^". '-*,', lnnR6. Prihodi od prod4e robe na inoskanom trzistutU5 ti. Prihodi od prodaje robe na inoskanom trzistu 1008

6'i n. pRrHoDr oD pRoDAJE pRorzvoDn I usrucn -1oo9 ,l( 56,662 57 538

610 1. Prihodi od p.odaje gp i usluga maticnim i zavisnim pl na
c"r"""r i.i'"tr*'' " 1o1o

611 
* 

l z. Prihodi od prodaje gp iustuga maticnim izavisnim pt ra
inostranom trzistu

3. Prihodi od prodaje gp iusluga ostalim povezanim pl na
domacem trzistu 1012 369 1,418

613

6'14

4. Prihodi od prodaje gp iusluga ostalim povezanim pl na
inostranom trzistu

1029)>=0

::
16 5,108 400

56,293

1,025

inostranom trzistu

(1q10+101'1+101?+1013+1014+101 5)

1013

50 do 55,62 i 63

1 Jt99l 91ry9glg gq i ustusa na domacem tzistu |01!
6. Prihodi od prodaje !l,:lrq1l9l,,."I9!9f lE!! 10.15

III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA,
DoNAcTJA rsl. l,l:
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017

B, POSLOVNI RASHODI
(10'19-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+ i018

56,120

]]. PRIHOD OD.AKTJVIRANJA UCINAKA I ROBE

III. POVECANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GP
I NEDOVRSENIH USLUGA

IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALTHA NEDOVRSENIH I GP I

NEDOVRSENIH USLUGA

I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

1t3

268 582 286 5'18



lz
:! hjlEdallg !!!ale

nos
Grupa raauna,

aaiun
A O P Napo-

mena Tekuea
broj qodina

2345

Prethodna godina

Krajnje Podetno
stanje

6

stanje

7

V. TROSKOVI MATERIJALA

VI. TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE

IX. TROSKOVI AMORTIZACIJE

6,528 6,'161

17,448

VII. TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA I OSTALI
LICNI RASHODI

1026

1027

47,479

9,138

7,791540

51 osim 513

B. POSLOVNI DOBITAK (1001-10181>=0

G. POSLOVNI GUBITAK (1018-1001)>=0

D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)

66 osim 662,663 i 664 I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI
FINANSIJSKI PRIHODI ('1034+1 035+1036+1037)

1. Finansijski prihod od rnaticnih lzavisnlh pravnih tca

2. Finansijski prihodiod ostalih povezanih plavnih lica

3. Prihodi od ucesca u odbitku pridruzenih pravnih lica i

ll. PRtHoot oD KAMATA (OD TRECTH LICA)

III. POZITIVNE KURSNE RMLIKE I POZITIVNI EFEKTI
VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECIIVI LICIMA)

O. FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PL i

OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045J

541 do 549 X. TROSKOVI DUGOROCNIH REZERVISANJA 1028 205

1029 ai.\ 13,004

10,933

240

1041

L Finansijski rashodi iz odnosa sa maticrim izavisflm
1042pravnim licima

1040
i

1043

1044

560

566 i 569

562

563 I 564

561 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanirn pravnim
licima

3. Rashodiod ucesca u gubitku pridruzenih pravnim lca i

zajednickih poduhvata
565

I

I. RASHODT KA|\4ATA (pREMA TRECTM LtC \,1A)

1045

1050

'1049

II. NEGATIVNE KURSNE RMLIKE I NEGATIVNI
VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECII\4 LICIMA)

E. DOBTTAK rZ FINANSTRANJA (1032-1040)

Z. cuBIrAK tz FTNANSTRANJA (1040-1032) 940

274

656

1,708

114
l

444

1571

3. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE
IMOVINE KOJA SE ISKMUJE PO FER VREDNOSTI KROZ

IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ
BU

BU

583 i 585 I, RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE

J. OSTALI PRIHODI

K. OSTALI RASHODI

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
(1030-1031+1 048-1 049+ 1 050-1 051 +1 052-1 053)

LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
(10311030+1 049-1 048+1 051 -1 050+1 053-1 052)

1os3 I

I,.,,.'

1051

1052

'1055

M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA.
EFEKTI PROMENA RAC, POLITIKA I ISPRAVKA GRESAKA
IZ RG

213

81

1031

1032

1033

T034

1035

1039

683 i 685

I 67 i68,osim 683 i685

57 i s8,osim 583 i 585

1056

8,671



lz
- u hiljadama dinara

nos

POZtCtJ AOP

N, NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA,
MSHODI PROMENA RAC. POLITIKA I ISPRAVKA
GRESAKA IZ RG

Napo-
mena Tekuca

godina

I
1057 275

8,396 B 105NJ. DOBITAK PRE OPOREZTVANJA (1 054-1 055+'1 056-1 057) '1058

o. GUBITAK PRE OPOREZTVANJA (1055- 1054+1057-'1056) '1059

P. POREZ NA DOBITAK

I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060

R. ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA '1063

s. NETO DOBITAK (1058-1 059-1 060-1061 +1062-1 063) 1064

T. NETO GUBITAK (1 059-1 058+1060+ 1061-'1 062+1 063)

LI

7,408

'1065

II. NETO DOBITAK KOJ! PRIPADA VECINSKOI\4 VLASNIKU 1067

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACIMA

IV, NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU 1069

'1068

1069

1070

1071

privredna druStva,l i(a oravna tica i

V. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akcUi

dana /e.oQ 2oZ.'/U Senti

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

1<")

Grupa raduna,
raaun

II. ODLOZENI PORESKI RASHODI PERIODA

III. ODLOZENI PORESKI PRIHODI PERIODA

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACII\4A

Prethodna godina

stanje
Krajnje

3/3
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Hasue LUKA SENTAA.D. SENTA

CeguLure SENTA, PRISTANISNA 1.

]43BEIUTAJ O OCTANOM PE3YIITATY

143Hoc



nperxoAHa roAhHa

2. Ao6xr.u xnn ry6xq{ oA lrHcrpyMeHara 3aurure Hero
ynaratba y [HocTpaHo nocroBaBe

3. Ao6llqla l4'u ry6laqu no ocHoBy r,rHcrpyMeHara 3aurr[Te
pu3xKa (xeuuHra) HoBqaHor To(a

4. Ao6laqx lani{ ry6uqu no ocHoBy xaprfija oA BpeAHocrl,4
pacnoroxr,rsxx 3a npoAajy

r. ocTAJrr4 6PyTO CBEOSyXBATH .qOE'ITAK (2003 + 2005
+2007+2009+2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 +
2OOA + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > 0

. OCTAin EPyTO CBEOEyXBATHh rv6rTAK (2004 + 2006
+ 2008 + 201 O + 2012 + 2O1 4 + 2016 + 20 1 8) - (2003 + 2005 +
2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017)>O

t. noPE3 HA OCTAJII/ CBEOByXMTHn AOSI4TAK LlIr14

ryEhTAK NEP OAA

lV HETO OCTAIITI CBEOEyXBATH14 EOEI,ITAK (2019 - 2020
- 2021) > 0

V HETO OCTAIILI CBEOEyXBATHh fyBnrAK (2020 - 2019 +

2021) >- 0

B. yKynAH HETO CBEOSyXBATHT4 pE3yITAT nEpnOAA

L yKynAH HETO CBEOByXBATHI4 AOEI4TAK (2001 - 2002 +
2022 - 2023) > O

ll. yKynAH HETO CBEOByXBATHh fYslArAK (2002 - 2001
2023-2022\>O

r. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI,I AOEI4TAK hNI
WBAIAK (2027 + 2028) = AOn 2024 > 0 tnla AOn 2025 > 0

'1. flpxnxcaH BehuHcnl,flv B,nacHxr.ll,4Ma Kant|Tara

2. npunl4caH EnacHxquMa Kojx HeMajy (oHrpoly

AAHA 26" otl 20 roAhHe2.1

O6pa3aq nponucaH npaB[nHx(oM o caApxllHt4 x SopMr,4 o6pa3aqa SxHaHcnjcn4x h3Beuraja 3a npuBpeAHa .qpyrr"") a"gpyr" , npugy."-"r*"
("CrpK6eH x rracHu K PC" , 6p. 9512014 

^ 
14412014)
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llonyuaea npaBHo nlrqe - npeAy3erHHK

Marvrvnra 6poj l0 810 l5l2 I5 |e Io Ilr.rra$pa AenarHocr4 ls zlz alnns l r o l r lo le ls o la lo

Haare LUKA SENTA A.D. SENTA

Ce4nure SENTA, PRISTANISNA 1. .... ... .:i i:, i.r i.,::, ,, :r n,

,t,...Q.-3N-4/4
|-OTOBI4HE : "' 'ai't!"+..ti:^; 

- -h3BEI.IITAJ O TOKOBI4MA
3a neproA o4 01.01 . eo 31.12. 2020. roAAHe

2
A. TOKOBI4 TOTOB14HE T3 NOCNOBHI4X AKTI4BHOCT14

L nprull4Bx roroB[He [3 nocnoEHIX aKTl4BHocrx (1 Ao 3) '09].
333.242

356.102

1. flpoAaja !r flpuMrbeHu aBaHc[ 3l
327.971

354 667

2. npyMrbeHe (aMale u3 nocnoBHt4x aKTusHocrl, 4
40

3. OcranI npunusI u3 peAoBHor nocnoBal6a 5.267
1.395

ll. OA,rl,4Bx roroBl.4He u3 nocnoB8rx aKT$BHocru (.1 Ao 5) 322.463
354.633

1. l4cnnare Ao6aBrbagrMa I Aarr aaaHcu 3oo6 270.988
296.087

2.3apaAe, HaKHaAe 3apaAa ti ocranx nxqHq pacxoAl,t 3007
42.576

45.443

3. TlnaheHe KaMare 821
141

4. nope3 Ba A06xraK 0
0

5. OArt4Bu no ocHoBy ocran{x jaBHux rpt4xoAa 3010
7.67A 12.962

lll. Hero np[nhB roToBrHe u3 nocnoBHrx aKruBHocrx (l-ll) 3011
179 1.469

lV. Hero oAnla roroBxHe 143 Itoc'loBHl4x afirB|oci]., (ll-l)
0 0

6. TOKOBh TOTOB14HE I43 AKI14BHOCTI4 hHBECT14PAI$A

l. npl4nxBx roroBIHe xs arruaioqu liH8ecrxpa6a (1 Ao 5)
3013

1 npoAaja aKquja x yAena (Hero npunxBu)
0 0

2. npoAaja HeMarepujanHe rMoBl,4He, HeKperHxHa, nocrpojersa, onpenre u ornonouxr'lx
cpeAqaBa 3015

1.400 1.307

3. Ocranu SuHaHc[jcKl4 flnacMaB[ (Hero nplanxB[) 30't6
63 20

4. nphMrbeHe KaMare u3 aKruBHocrr,t 14HBecrupalba
0 0

5. nphMrbeHe AhBxAeHAe
0 0

ll. OAnr4Bu roroB He {3 a{TuBHocTt4 rHaeqrltpaba (1 Ao 3) 32.189
2.873

1. KynoBxHa a(quja x yAena (Hero oAnuBx)
0 0

2. KynoBxHa HeMarep janHe uMoB He, He(perHt4Ba, nocrpo;elu-lnperae ra Or,ronoLlrr,tx
cpeAcTaBa 32.189 2.873

03. Ocranu S!4NaHct4jcK[ nracMaHx (Hero oAnuBx) 3022
0 0

lll. Hero nprirlB roroBltHe u3 akrrBHocrl,4 t4HBecrupal6a (l-ll) 0
0

lV. Hero oArrIB roroBl4He u3 aKTl4BHoc.rl,l tHBecrt4patba (ll-l) 3024
30.726

'1 .546

B. TOKOBI TOTOBhHE 143 AKTI4BHOCTI4 O14HAHC14PAI6A
L npmr4Bh roroBl,{he x3 aKrhBHoqrx +l4BaHcxpaba (1 ,4o 5)

21 .7 55
15.277

1. YBeha$e ocHoBHor {an!4Tana
0 0

2. AyropoqHu KpeAxrx (Hero npxnt4Bt4) 3027 21 .7 55 15.277



. _ tt3iroc

4

3. l(par{opo.{HI KpeAxTx (Hero npxrt4B[)
0

0

4. Ocrare Ayropo,]He o6aBe3e
0 0

5. Ocrane KparKopo!He o6aBe3e 3030
0

0

ll. OAnuBu .oToaxHe u3 afil4BHocTlr SlaHaHcupatba (1 Ao 6) 0 14.O52

1. OTKyn congrBeH[x aKquja u yAera 0 0

02. Ayropo,rHx KpeAr{r[ (oA|xBx) 0 0

3. KpaTKopo,]Hla (peAlarl4 (oArxBl4) 0
0

4. OcTane o6aBe3e (oAnxBla) 0
0

5. OxHaHcujc(!r J1l,{3uHr 0
0

6. l4cnnaheHe AIBxAeHAe
0

14.052

lll. HeTo np[nxB roroBqHe l,3 a{TlBsocrx $uHaHcxpaHJa (lll) 1.225

lV. HeTo oAruB roroBl,rHe !t3 afit4EHocrl4 QltHaHcupaba (ll-l)
0

0

r. CBErA nPHnhB TOTOBI4HE (3001 + 3013 + 3025) 356.460 372.706

A. CBErA OAnhB TOTOBTIHE (3005 + 3019 + 3031) 354.252
371.558

B. HETO npInhB TOTOBI4HE (3040 - 3041) 3C 2.208 1.148

E. HETO OAnIB TOTOBhHE (3041 - 3040)
0

0

x. ToToBt4HA HA nOqETKy O6pAqyHCKOT nEpIOAA 30, 685

3. N03TTTBHE KYPCHE PA3NUKE NO OCHOBY NPEPA'{YHA TOTOBI4HE 30r
0

0

U. HETAThBHE KYPCHE PA3II14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI4HE
0 0

J. roToBr4HA HA KpAJy OEPAqyHCKOT nEpnoAA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 4.041

'-': (: l,::.



flonyrsaea npaBHo Jrnqe - npeAy3erHrK
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Hagha LUKA SENTA A.D. SENTA

CeArure SENTA, PRISTANISNA 1.

]43BEIIITAJ O NPOMEHAMA HA KANhTAJIY i.]:'i::

3a nepuoA oA 01.01. Ao 31.12. 2020. rogune



6) norpaxHI canAo paliyHa
(76-8a+86)>0 4018

799.262
4036 4054

.35

AOn

6 I

1 a) AyroBHI canAo pa!]y8a 4055 4073 4091

6) florpaxH!a canAo paqyHa 4056 407 4 4092 15.869

2

rpeuar

a) ucnpaBke Ba AyroBHoj crpaHx paqyHa 4057 4075 4093

6) [cnpaBke Ha norpaxHoj crpaHrl pa\.]yHa 4058 4076 4494

3.
a) Kopuro8aH!t Ayro8Hu canAo paqyHa (1a +
2a-26)>O 4059 4077 4095

6) (opriroBaHt4 florpaxH14 caflAo paqyHa ('16 -
2a+26\>0 4060 4078 4096 15.869

4. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH!,r paqyHa 4061 4079 4097 14.094

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaHI paqyHa 4062 4080 4098 1.404

a) AyroBHx canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4063 4081 40s9

6) norpaxHI canAo pa!]yHa
(36-4a+46)>0 4064 4082 4100 9.183

6
a) xcnpaBke Ha AyroBHoj crpaHx paLtyHa 4065 4083 4101

6) [cnpaB(e Ha norpaxHoj cTpaH!t paqyHa 4066 4084 4102

7. a) xop,4roaaHI AyroBH14 ca'lAo pa!]yBa (5a +
6a-66)>0 4067 4085 4103

6) xopuroBaHla floTpaxHu canAo paqyHa (56 -
6a+66)>0 4068 4086 4104 9.183

L a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH!,l paqyHa 4069 4087 4105

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH!r paqyHa 4070 4088 4106 7.268

L a) AyroBHx canAo pa,.ry8a
(7a+8a-86)>0 4071 4089 4107

6) norpaxH, canAo paeyHa
(76-8a+86)>0 4072 4090 4108 16.451



331

no ocHoay ynararba y
BnacHtq(e

,|
9 t0 1,1

1 a) AyroBH!4 caJlAo paeyHa 4109 4127 22s 4145

6) norpaxH!a carAo pa.ryHa 4110 4128 4146

2. a) ucnpaBke Ha AyroBHoj crpaHI paqy8a 4111 4129 4147

6) lacnpaBKe Ha norpaxHojcrpaHu paqyHa 4112 4130 4148

3

,

a) (opl4.oBaHh AyroBHI canAo paqyHa (1a +
2a-26)>O 4113 4131 225 4149

6) KophroBaHu norpaxH{ canAo paqyHa (16 -
2a+26)20 4114 4132 4150

4.

llpoMeHe y nperxoAHoj _ roAHH{

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4115 4133 13 4151

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaHh paqy8a 4116 4134 2 4152

5.
a)AyroBHx canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4117 4135 236 4153

6) norpaxHu canAo pa,ryHa
(36-4a+46)>0 411A 4136 4154

6.

I'lcnpaB{a MaTepxjanHo 3HaqajEtx
rpeuaka l,| npoMeHa paqyHoaoacTBeHxx
nonrTuxa

a) xcnpaB{e Ha AyroBHoj crpaHI pa,.]yHa 4119 4137 4155

6) xcnpaBKe Ha norpaxHojcrpaHx pa.]yHa 4120 4138 4156

7. a) {opr,rroBaHu AyroBH.a canAo paqyHa (5a +
6a-66)>0 4121 4139 236 4157

6) KopuroBaHu norpaxH{ canAo pagyHa (56 -
6a+66)>0 4122 4140 4158

L a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHI paqyHa 4123 4141 4159

6)apoMer Ha florpaxHoj qrpaHx pa.lyHa 4124 4142 4160

I a) AyroBHra canAo pa.ryHa
(7a+8a-86)>0 4125 4143 236 4161

6) norpaxHu canAo pa.ryHa
(76-8a+86)>0 4126 4144 4162



334 u 335 336

1 12 1 14

a)AyroBHx canAo paqyHa 4163 4141 4199

6) norpaxHI canAo pagyHa 4164 4182 4200

2.
a) IcnpaaKe Ha AyroBHoj crpaH14 pagyHa 4165 4183 4201

6) xcnpaaxe Ha norpaxHojcrpaHl
paqvHa 4144 4202

3. a) xopuroBaHu AyroBHr,r ca|Ao pasyHa (1a
+2a-26\>0 4167 4185 4203

6) KopMroaaHh nolpaxFx canAo paqyHa
(16 -2a+26)>0 4168 4186 4204

4. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4169 4187 4205

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaHu palryHa 4170 4'188 4206

5. a) {yroBHr,r canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4171 4189 4207

6) norpaxHx canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4172 4190 4208

6. a) ucnpaBke Ha AyroBHoj crpaHu pagyHa 4173 4191 4209

6) [cnpaB(e Ha norpaxHojcrpaHl
paqyHa 4174 4192 4210

7. a) xop[roBaH!4 AyroBHu canAo paqyHa (5a
+6a-66)>0 4175 4193 4211

6) ropuroearn norpaxHI canAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4176 4194 4212

8. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa 4177 4't95 4213

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHx pa,iyHa 4't7a 4196 4214

a) AyroBHu canAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4179 4197 4215

6) norpaxHx canAo palryBa
(76-8a+86)>0 4180 4198 4216



r pe3ynrala

AOn AOn

15 t6

1

norerr
AaH 0li
a) Ay.oBHx canAo paqyHa 4217

4235
214.906

4244
6) norpaxHx canAo paqyHa 4218

2.

tlcnpaB
rpeuaKi

a) 14cnpaBXe Ha AyroBHoj crpaH!t paqyHa 4219
4236 4245

6) rcnpaBxe fla norpaxHoj crpaHri paqyHa 4220

3 a) xop14roBaHu AyroBH!.! canAo paqyBa ('1a
+2a-26)>0 4221

4237
2L4.906

4246
6) xopuroaaiiu norpaxH$ canAo palryHa
(16-2a+26)>0 4222

4. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHI pa,]yHa 4223 4234
4247

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHla palryHa 4224

5. a) AyroBHh canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4225

4235
204.209

42486) norpaxHI canAo pa,]yHa
(36-4a+46)>0 4226

6.
a) lacnpaBXe Ha AyroBHoj qrpaHu pa.tyHa

4240 4249
6) lacnpaBKe Ha norpaxHojqrpaHx pa.iyHa 4228

7.
a) Kop14roBaHu AyroBHI canAo paqyHa (5a
+6a-66)>0 4229

4241
248.209

42506) KopuroBaHh noTpaxHx canAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4230

B. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4231
4242 4251

6) flpoMer Ha nolpaxHojsrpaH{ paqyHa 4232

I a) AyroBHr,r canAo pa,ryHa
(7arBa-86)>0 4233

4243 215.477 4252
6) norpaxHx canAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4234

v 9, e N77

1
AaHa 76 01 20 2l . rogrxe

O6pa3aq nponlacaH npaBunH koM o caApxtiHu I QopMu o6pa3aqa $uHaHchjcKux 143Beujraja 3a nplaBpeAHa ApyurBa,
("Cnyx6er!r rnacHraK PC",6p. 9512014 u 14412014\
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Лука Сента а.д. Сента (у даљем тексту „Друштво“) је основано 23. јануара 1974. године. 
 
Друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 16. октобра 2006. 
године  тргује на Београдскoj берзи. 
 
Основна делатност Друштва је манипулација теретом.  
 
Седиште Друштва је у Сенти, улица Пристанишна 1. 
 
Матични број Друштва је 08052590, а порески идентификациони број 101099680. 
 
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019) Друштво 
је разврстано у мало правно лице. 
 
На дан 31. децембра 2020. године Друштво је имало 28 запослених (31. децембар 2019. 
године - 30 запослених) 

 
Финансијски извештаји за пословну 2020. годину одобрени су од стране руководства 
Друштва дана 26. априла 2021. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

Основе за састављање финансијских извештаја 
 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 73/2019) и другим рачуноводственим прописима који се 
примењују у Републици Србији. 

 
На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 
извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику 
РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2020. годину нису преведене 
нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 

Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 
 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности 
применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 
2020. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених 
прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да  имају на реалност и објективност 
финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

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

 
 Финансијски извештаји Друштва припремљени су у складу са принципом сталности 

пословања који се заснива на претпоставци да ће Друштво наставити са пословањем у 
догледној будућности. У циљу утврђивања оправданости ове претпоставке руководство 
анализира планове будућих новчаних прилива. На основу поменутих анализа, руководство 
сматра да је Друштво способно да настави са пословним активностима у складу са 
принципима сталности пословања (видети напомену 4 Утицај Ковид-19) и да овај принцип 
треба да буде примењен у припреми ових финансијских извештаја. 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
Некретнине и опрема 

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

 
Након почетног признавања, некретнине и опрема вреднују се по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 

  



ЛУКА СЕНТА А.Д. СЕНТА 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 

4 
 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине и опрема (наставак) 
 

Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у току 
процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 
Грађевински објекти 1,00% 
Погонски и пословни инвентар 5,00% 
Намештај 10,00% 
Остала опрема 10,00% 

 
Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или 
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) 
признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
 
Инвестиционе некретнине 
 
Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи ради 
увећања вредности капитала. 
 
Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној вредности 
или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које 
се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
 
Амортизација инвестиционих некретнина се израчунава применом пропорционалне методе 
у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену стопе од 1,00%. 
 
Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 
 
Залихе 
 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 
трошкове камата. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Залихе (наставак) 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 

 
Умањење вредности имовине 

 
 

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло 
до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, 
процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако 
није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује 
надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 

 
Финансијски инструмeнти 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ 
 
Kључни термини 

 
Фер вредност је цена која би била наплаћена за продају имовине, односно плаћена за пренос 
обавезе у редовној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања. Најбољи 
доказ фер вредности је цена на активном тржишту. Активно тржиште је оно тржиште на ком 
се трансакције са имовином и обавезама одвијају довољно често и у обиму који обезбеђује 
информације о ценама на континуираној основи. 
 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активним тржиштима се 
одмерава као производ котиране цене за поједину имовину или обавезу и броја 
инструмената које субјекат поседује. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Kључни термини (наставак) 
 
Технике процене вредности, као што су модели дисконтованог новчаног тока или модели 
засновани на недавним трансакцијама између независних страна или на разматрању 
финансијских података субјекта у који се инвестира, користе се за одмеравање фер 
вредности одређених финансијских инструмената за које нису доступне екстерне 
информације о тржишним ценама. 
 
Трошкови трансакције су инкрементални трошкови који се директно могу приписати 
стицању, издавању или отуђењу финансијског инструмента. Инкрементални трошак је 
трошак који не би настао да се трансакција није десила. 
 
Амортизовани трошак јесте износ у коме је финансијски инструмент био признат при 
почетном признавању, умањен за било које отплате главнице, плус обрачуната камата, а у 
случају финансијских средстава, умањен и за било која резервисања за очекиване кредитне 
губитке. 

 
Класификација и одмеравање 

 
Од 1. јануара 2020. године, Друштво класификује своја финансијска средства у следеће 
категорије одмеравања: 

 
- Она која се накнадно одмеравају према фер вредности (било кроз остали укупни 

резултат или кроз биланс успеха) и  
- Она која се одмеравају према амортизованом трошку. 

 
Класификација зависи од пословног модела субјекта за управљање финансијским 
средствима и уговорених услова новчаних токова. 
 
Рекласификација финансијских инструмената се врши само онда када дође до промене 
пословног модела за управљање портфолијом у целини. Рекласификација има проспективни 
ефекат и врши се од почетка првог извештајног периода након промене пословног модела. 
Друштво није мењало свој пословни модел ни у текућем ни у упоредном периоду, те нису 
вршене никакве рекласификације.  
 
При почетном признавању, Друштво одмерава финансијско средство према његовој фер 
вредности, која је у случају финансијских средстава која се не одмеравају по фер вредности 
кроз биланс успеха, увећана за трансакционе трошкове који се директно приписују стицању 
финансијских средстава. Трансакциони трошкови финансијских средстава која се одмеравају 
по фер вредности кроз биланс успеха приказују се као расходи периода у билансу успеха.  
 
Након почетног признавања, резервисање за очекиване кредитне губитке признаје се за 
финансијска средства која се одмеравају по амортизованом трошку и улагања у дужничке 
инструменте који се одмеравају по фер вредности кроз остали укупни резултат узрокујући 
непосредни губитак. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Класификација и одмеравање (наставак) 
 
Дужнички инструменти 
 
Накнадно одмеравање дужничких инструмената Друштва зависи од пословног модела за 
управљање имовином и карактера новчаног тока имовине. 
 
Пословни модел одражава начин на који Друштво управља имовином у циљу генерисања 
новчаних токова, односно да ли је циљ Друштва: (1) само прикупљање уговорених новчаних 
токова из имовине (“држање ради прикупљања уговорених новчаних токова”) или (2) 
прикупљање како уговорених новчаних токова, тако и новчаних токова који су настали 
продајом имовине (“држање ради прикупљања уговорених новчаних токова и новчаних 
токова од продаје”) или уколико није ни једно од горе наведена два случаја, финансијска 
средства се класификују као део “другог” пословног модела и одмеравају се по фер 
вредности кроз биланс успеха 

  
Фактори које Друштво разматра приликом одређивања пословног модела обухватају сврху 
и структуру портфолија, претходно искуство о начину наплате новчаних токова предмета 
имовине, начин процене и управљања ризицима, као и начин на који се прати извршење и 
учинак датог средства. 
 
У случају када пословни модел подразумева држање имовине ради прикупљања уговорених 
новчаних токова или држања ради прикупљања уговоренх новчаних токова и новчаних 
токова од продаје, Друштво процењује да ли новчани токови представљају искључиво 
плаћање главнице и камате („СППИ“). Приликом ове процене, Друштво разматра да ли су 
уговорени новчани токови у складу са основним кредитним условима, односно да камата 
само обухвата накнаду за кредитни ризик, временску вредност новца, друге основне ризике 
кредитирања и маржу. Процена искључивог плаћања главнице и камате врши се при 
почетном признавању имовине и накнадно се не врши поновна процена. 
 
Друштво класификује своје дужничке инструменте у три категорије одмеравања: 
 
 Амортизовани трошак - Имовина која се држи ради прикупљања уговорених новчаних 

токова, при чему ти новчани токови представљају искључиво плаћање главнице и 
камате, одмерава се по амортизованом трошку. Приход од камате од ових финансијских 
средстава је признат као финансијски приход користећи методу ефективне каматне 
стопе. Било који добитак или губитак настао услед престанка признавања се признаје 
директно у билансу успеха и представља остале добитке/(губитке) заједно са 
позитивним и негативним курсним разликама. Губици по основу умањења вредности се 
приказују засебно. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Класификација и одмеравање (наставак) 
 
Дужнички инструменти (наставак) 
 
 Фер вредност кроз остали укупни резултат - Имовина која се држи ради прикупљања 

уговорених новчаних токова и продаје финансијских средстава, при чему новчани токови 
имовине представљају искључиво плаћање главнице и камате, одмерава се по фер 
вредности кроз остали укупни резултат. Промене у књиговодственој вредности се 
признају кроз остали укупни резултат, осим признавања добитка и губитка по основу 
обезвређења, прихода од камата и позитивних и негативних курсних разлика, који се 
признају кроз биланс успеха. Приликом престанка признавања финансијског средства, 
кумулативни губитак или добитак који је претходно признат кроз остали укупни резултат, 
рекласификује се из капитала у добитак или губитак и признаје се као остали 
добитак/(губитак). Приход по основу камата на ова финансијска средства се признаје у 
оквиру финансијских прихода, а одмерава се методом ефективне каматне стопе. 
Позитивне и негативне курсне разлике исказују се кроз финансијске приходе и расходе, 
док се трошкови по основу умањења вредности приказују засебно. 

 
 Фер вредност кроз биланс успеха - Имовина која не испуњава услове за признавање 

према амортизованом трошку или фер вредности исказаној кроз остали укупни резултат 
одмерава се према фер вредности исказаној кроз биланс успеха. Добитак или губитак од 
дужничког улагања које се накнадно одмерава према фер вредности кроз биланс успеха 
признаје се у билансу успеха и представља промену у нето вредности у оквиру прихода 
и расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности 
кроз биланс успеха у периоду у коме су настали. 

 
Готовина и готовински еквиваленти - Готовина и готовински еквиваленти обухватају новчана 
средства у благајни, депозите код банака по виђењу, и остала краткорочна високо ликвидна 
улагања са доспећем до три месеца или мање. Готовина и готовински еквиваленти књиже се 
по амортизованом трошку из разлога што: држе се ради прикупљања уговорених новчаних 
токова, при чему ти новчани токови представљају искључиво плаћање главнице и камате  и 
нису исказани према фер вредности кроз биланс успеха. Својства дозвољена искључиво 
законом немају утицаја на процену искључивог плаћања камате и главнице („СППИ тест“), 
осим уколико нису обухваћена уговорним условима, тако да се та својства примењују чак и 
уколико накнадно дође до измене у закону. 
 
Потраживања од купаца и остала потраживања - Потраживања од купаца и остала 
потраживања почетно се признају према фер вредности и накнадно се исказују према 
амортизованом трошку, користећи методу ефективне каматне стопе, умањена за 
резервисања за умањење вредности. Потраживања од купаца представљају износе које 
купци дугују за продате производе и робу или пружене услуге у редовном току пословања. 
Уколико се наплата очекује у року од годину дана или краће (или у току редовног 
оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже), класификују се као текућа средства. 
У супротном, класификују се као стална средства. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Класификација и одмеравање (наставак) 
 
Дужнички инструменти (наставак) 
 
Позајмице - Позајмице се почетно признају према фер вредности умањеној за настале 
трансакционе трошкове, и накнадно се исказују према амортизованом трошку, коришћењем 
методе ефективне каматне стопе. 
 
Обавезе према добављачима и друге обавезе - Обавезе према добављачима настају када 
друга уговорна страна изврши своје обавезе према уговору, и почетно се признају према фер 
вредности, док се накнадно исказују према амортизованом трошку, коришћењем методе 
ефективне каматне стопе. Обавезе према добављачима представљају обавезе плаћања за 
робу или услуге које се набављају од добављача у редовном току пословања. Обавезе према 
добављачима се класификују као текуће обавезе, уколико плаћање доспева у року од годину 
дана или мање (или у току редовног оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже). 
У супротном, класификују се као дугорочне обавезе. 

 
Власнички инструменти 
 
Друштво накнадно одмерава сва улагања у власнички капитал по фер вредности. Уколико 
руководство Друштва одлучи да се фер вредност добитка и губитка по основу улагања у 
власнички капитал прикаже у осталом укупном резултату, након престанка признавања 
улагања није могућа накнадна рекласификација добитка и губитка по основу фер 
вредновања у биланс успеха. Дивиденде од таквих улагања и даље се признају у билансу 
успеха као финансијски приход, кад се установи право Друштва да прими исплату. 
 
Отпис 
 
Отпис финансијских средстава се врши, у целости или делимично, када Друштво искористи 
све могућности наплате и закључи да не постоје разумна очекивања да је наплату могуће 
извршити. Отпис представља случај престанка признавања. Друштво може отписати 
финансијска средства која су и даље у процесу принудне наплате, тамо где Друштво покуша 
да наплати средства која уговорно потражује, међутим, где не постоје разумна очекивања да 
ће наплата бити извршена. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Признавање и престанак признавања 
 
Редовна куповина или продаја финансијских средстава се признаје на дан трансакције, 
односно на дан када се Друштво обавеже да изврши куповину или продају средства. 
Престанак признавања финансијског средства се врши по истеку права на новчане токове од 
финансијских средстава, или по преносу истих, при чему Друштво преноси суштински све 
ризике и користи од власништва. 
 
Финансијске обавезе престају да се признају када се затворе (тј. када се обавеза утврђена 
уговором измири, откаже или истекне њено важење). 
 
Размена која се врши између Друштва и његових првобитних зајмодаваца дужничким 
инструментима са значајно различитим условима, као и значајне измене услова постојећих 
финансијских инструмената, рачуноводствено се обухватају као гашење првобитне 
финансијске обавезе и признавање нове финансијске обавезе. Услови су значајно измењени 
уколико се дисконтована садашња вредност новчаних токова под новим условима,  
укључујући све плаћене накнаде умањене за примљене накнаде, и дисконтована по 
оригиналној ефективној каматној стопи, разликује најмање 10% од дисконтоване садашње 
вредности преосталих новчаних токова проистеклих по основу првобитне финансијске 
обавезе. Уколико се размена дужничких инструмената или измена услова третира као 
укидање обавезе, сви трошкови или накнаде настали у вези са истим се признају као део 
добити или губитка приликом укидања. Уколико се размена дужничких инструмената или 
измена услова не третира као укидање, сви трошкови или накнаде настали у вези са истим 
коригују садашњу вредност обавезе и амортизују се током преосталог века трајања 
измењене финансијске обавезе. 
 
Измене обавезе које немају за последицу укидање обавезе се рачуноводствено третирају 
као промена процене, применом кумулативне “catch up” методе са добицима и губицима 
признатим у билансу успеха, осим уколико је економска суштина разлике у 
књиговодственим вредностима приписана капиталним трансакцијама са власницима. 

Модификација 
 
Друштво понекад изнова преговара или на други начин мења уговорене услове финансијских 
средстава. Друштво процењује да ли је измена уговорених новчаних токова значајна, 
имајући у виду,  између осталог следеће факторе: значајну промену каматне стопе или 
побољшање услова кредита, који у знатној мери утичу на кредитни ризик повезан са 
имовином, или пак значајан продужетак рока враћања зајма када зајмопримац нема 
финансијских потешкоћа. 

  



ЛУКА СЕНТА А.Д. СЕНТА 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 

11 
 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Модификација (наставак) 
 
Уколико се измењени услови значајно разликују, права на новчане токове од првобитног 
средства истичу, и Друштво престаје са признавањем првобитних финансијских средстава и 
врши признавање новог средства према његовој фер вредности. Било која разлика између 
књиговодствене вредности чије је признавање престало и фер вредност новог значајно 
измењеног средства се признаје у билансу успеха, осим уколико се суштина разлике односи 
на капиталне трансакције са власницима. 
 
Обезвређење финансијских средства 
 
Друштво унапред процењује ЕЦЛ (очекивани кредитни губитак) по дужничким 
инструментима мереним по амортизованом трошку и фер вредности кроз остали резултат и 
признаје нето губитке по основу обезвређења на сваки датум извештавања. Мерење ЕЦЛ 
одражава: (1) објективни износ пондерисан вероватноћом који се утврђује проценом опсега 
могућих резултата, (2) временску вредност новца и (3) све разумне и расположиве 
информације које су доступне без непотребних трошкова и напора на крају сваког 
извештајног периода а тичу се протеклих догађаја, текућих услова и предвиђених будућих 
услова. 
 
Дужнички инструменти који се мере по амортизованом трошку и уговорена средства се 
приказују у билансу стања умањени за очекивани кредитни губитак. За дужничке 
инструменте који се мере по фер вредности кроз остали укупни резултат, промене у 
амортизованим трошковима, умањеним за очекивани кредитни губитак, признају се у 
билансу успеха, а остале промене књиговодствене вредности се признају у осталом укупном 
резултату као добици умањени за губитке по дужничким инструментима мереним по фер 
вредност кроз остали укупни резултат. 
 
Општи модел обезвређења финансијских средстава – тростепени модел 
 
Друштво примењује тростепени модел обезвређења који се базира на променама у 
кредитном квалитету након иницијалног признавања. Финансијски инструмент који није 
кредитно обезвређен при иницијалном признавању се класификује у Степан 1. Финансијска 
средства у Степену 1 имају очекивани кредитни губитак који се мери по вредности једнакој 
делу очекиваног кредитног губитка током целокупног животног века средства, који је 
последица могућих догађаја неизвршења обавеза у наредних 12 месеци или до истека 
уговора, уколико је тај период краћи (“12-месечни ЕЦЛ”). Уколико Друштво идентификује 
значајан пораст кредитног ризика након иницијалног признавања, средство се 
рекласификује у Степан 2 и његов очекивани кредитни губитак се мери на основу очекиваног 
кредитног губитка током целокупног животног века тог средства тј. до истека важења уговора 
али узимајући у обзир очекиване авансе, ако постоје (“ЕЦЛ целокупног животног века 
инструмента”). 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Обезвређење финансијских средства (наставак) 
 
Општи модел обезвређења финансијских средстава – тростепени модел (наставак) 
 
Уколико Друштво утврди да је финансијско средство кредитно обезвређено, средство се 
рекласификује у Степен 3 и његов очекивани кредитни губитак се мери као ЕЦЛ целокупног 
животног века. 
 
Када се дефинише неизвршење обавезе у сврху утврђивања ризика од настанка неизвршења 
обавезе, Друштво примењује дефиницију неизвршења обавезе која је доследна са 
дефиницијом коришћеном за интерно управљање кредитним ризиком за релевантан 
финансијски инструмент и разматра квалитативне индикаторе (на пример, финансијске 
ковенанте), када је то прикладно. 
 
У сврху мерења очекиваних кредитних губитака, процена очекиваних новчаних мањкова 
одражава новчане токове очекиване из колатерала и других инструмената обезбеђења 
кредита који су део уговорних услова и који се не признају посебно. Друштво признаје износ 
очекиваних кредитних губитака (или их укида) у билансу успеха, као добитак или губитак по 
основу обезвређења. 
 
Поједностављени приступ обезвређењу потраживања  
 
Друштво примењује поједностављени приступ за потраживања од купаца и мери 
резервисања за губитке у износу који је једнак очекиваним кредитним губицима током 
целокупног животног века. 
 
Друштво користи матрицу резервисања приликом израчунавања очекиваних кредитних 
губитака по основу потраживања од купаца. Друштво користи историјске кредитне губитке 
(кориговане на основу текућих података који се могу уочити како би приказали ефекте 
текућих услова и предвиђања будућих услова) за потраживања од купаца како би проценило 
12-месечне очекиване кредитне губитке или очекиване кредитне губитке током целокупног 
животног века финансијских средстава, сходно томе шта је применљиво. 
 
Књиговодствена вредност средства се умањује коришћењем рачуна исправке вредности, а 
висина губитка се признаје у билансу успеха у оквиру расхода од усклађивања вредности 
остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
Губици по основу обезвређења се укидају кроз биланс успеха уколико се износ губитка по 
основу обезвређења смањи, а такво смањење се може приписати догађају који је настао 
након признавања обезвређења. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Приходи од уговора са купцима (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“ (наставак)  
 
Приходи од камата (наставак) 

 
 
Приходи од камата се обрачунава применом ефективне каматне стопе на бруто 
књиговодствену вредност финансијског инструмента, осим (а) финансијских средстава 
којима је кредитни квалитет погоршан (Степен 3),  за које се приход од камата обрачунава 
применом ефективне каматне стопе на њихов амортизовани трошак, умањен за 
резервисања за очекиване кредитне губитке и (б) купљених или стечених финансијских 
средстава обезвређених у моменту иницијалног признавања, код којих се првобитна 
кредитно коригована ефективна каматна стопа примењује на амортизовани трошак.  
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године 
 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у 
моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној 
вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  

 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Државна давања 
 
Државна давања се признају по фер вредности када се стекне оправдана увереност да ће се 
Друштво придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено. 
 
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања, исказују се у 
билансу стања као одложени приход по основу давања. Одложени приходи се признају у 
корист биланса успеха током корисног века трајања средства, и то за одговарајући износ 
амортизације, по принципу сучељавања прихода и расхода. 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре 
по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха. 

 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године 
 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности 
кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања 
и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства 
стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом 
иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале 
финансијске обавезе. 
 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 
Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне који 
су исказани по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 

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

 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или 
одредивим плаћањима  која  се не  котирају  на  активном  тржишту  класификују  се  као  
кредити (зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од 
камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 
потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године (наставак) 

 
Умањења вредности финансијских средстава 

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

 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке 
вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата 
отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 
Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају,  
које се не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада фер 
вредности посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно признати 
расходи обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако накнадно 
повећање фер вредности се признаје директно у оквиру укупног осталог резултата. 

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

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

 
Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или 
уговорену), која је резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће одлив ресурса који 
стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе 
може поуздано проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 

 
Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 
дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 
специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. 
Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Порез на добитак  
 

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

 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити 
као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 
текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских 
периода, али не дуже од 5 година. 
 
Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности 
средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице 
коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у 
којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних 
привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет осталог свеобухватног резултата, и у том случају се 
одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата. 

  
Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да плаћа 
дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe 
oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo 
стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe, такoђe, oбавeзно да 
oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим 
фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на 
тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.  
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 
основама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Примања запослених (наставак) 

 
Отпремнине 

 
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене  у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је извршило 
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће резервисање 
по том основу.  
 
Приходи од уговора са купцима 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“  
 
Друштво признаје приходе од продаје робе, производа и извршених услуга када изврши 
уговорену обавезу и када се изврши пренос контроле над робом и услугама. Код већине 
уговора, контрола над робом или услугама прелази на купца у одређеној тачки у времену и 
накнада постаје безусловна јер је само потребно да прође одређено време пре него што 
доспе на наплату. 
 
Приход се признаје у износу цене трансакције. Цена трансакције представља износ накнаде, 
за коју Друштво очекује да има право у замену за пренос контроле над уговореном робом 
или услугама на купца, искључујући износе који су наплаћени у име трећих лица. 
 
Приход се приказује умањен за порез на додату вредност, повраћаје, рабате и попусте. 
 
Приходи од продаје производа и робе – велепродаја 
 
Делатност Друштва је манипулација теретом, извори прихода Друштва настају по основу 
пружања услуга претовара, превоза, услуга лучке саобраћајнице, услуга складиштења, 
закупа магацина и канцеларија и продаје грађевинског материјала.  

 
Приходи од продатих производа и робе се признају када Друштво пренесе контролу над 
производима и робом, односно када су исти испоручени купцу, када је купац стекао пуна 
дискрециона права над производима и робом и не постоје неиспуњене обавезе које могу 
утицати на прихватање производа и робе од стране купца. Испорука се није догодила све док 
се производи и роба не испоруче на назначено место, док се ризик губитка не пренесе на 
купца, а све док или купац не прихвати производе и робу у складу са купопродајним 
уговором, или не истекну рокови за прихватање производа и робе, или док Друштво не буде 
имало објективне доказе да су сви критеријуми за прихватање производа и робе испуњени. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Приходи од уговора са купцима (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“ (наставак) 

 
Приходи од продаје производа и робе – велепродаја (наставак) 

 
Приходи од продаје са попустима се признају на основу цене наведене у уговору, умањење 
за процењене попусте на количину. При процени и одређивању попуста, користи се 
претходно искуство, употребом методе очекиване вредности, а приход се признаје само у 
мери у којој постоји висока вероватноћа да неће доћи до значајног укидања. Обавеза по 
основу рефундације се признаје за очекиване попусте на количину плативе купцима на 
основу продаје реализоване до краја извештајног периода. 
 
Сматра се да није присутан ни један елемент финансирања пошто се продаја врши уз 
кредитни рок отплате у складу са тржишном праксом. 
 
Потраживања се признају по испоруци производа и робе, јер је то моменат када накнада 
постаје безусловна, и потребан је само проток времена до доспећа на наплату. 
 
Приходи од продаје робе – Малопродаја 
 
Друштво врши продају робе на мало у седишту Друштва. Приход од продаје робе се признаје 
када Друштво прода робу купцу. У малопродаји се обично роба плаћа готовином или 
кредитном картицом.  
 
Приходи од услуга 
 
Приходи од услуга се признају у периоду у ком су услуге пружене према степену 
довршености трансакције на датум биланса. 
 
Приходи од камата 
 
Приходи од камата се признају на временски пропорционалној основи применом методе 
ефективне каматне стопе по основу свих дужничких инструмената, осим оних исказаних по 
фер вредности кроз биланс успеха. Ова метода разграничава,  као део прихода од камате, 
све накнаде примљене између уговорних страна, које су саставни део ефективне каматне 
стопе, све остале премије или попусте. 
 
Приход од камата на дужничке инструменте по фер вредности кроз биланс успеха, обрачунат 
по номиналној каматној стопи, признаје се као финансијских приход у билансу успеха. 
 
Провизије које су саставни део ефективне каматне стопе обухватају провизије које Друштво 
прими или плати у вези са емисијом или стицањем финансијског средства, на пример 
провизија за процену кредитне способности, процену и евиденцију гаранција или средстава 
обезбеђења, преговарања услова инструмената или за обраду докумената трансакције. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године (наставак) 
 
Трошкови позајмљивања 

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

 
 
4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  
 
Утицај Ковид-19 
 
Ширење пандемије корона вируса (Ковид-19) и превентивне мере које су довеле до 
смањења економске активности учесника на тржишту током 2020. године, као и значајна 
нестабилност на тржишту роба имале су утицај на смањење прихода и резултата Друштва у 
извештајном периоду. Док је са друге стране динар одржавао релативно стабилан однос 
према евру и долару. 
 
С обзиром на наведену нестабилност на тржишту и потенцијалног утицаја вируса Ковид-19 
на потражњу, руководство Друштва је размотрило утицај Ковид-19 на будућу продају и 
новчане токове. Вирус може проузроковати краткорочни пад потражње од купаца што ће 
имати негативан утицај на будуће новчане токове. 
 
Активности које је руководство предузело како би утврдило да не постоји материјално 
значајна неизвесност која би могла да утиче на способност Друштва да настави са 
пословањем су: процена начела сталности пословања заснована на пројекцијама новчаног 
тока и пословним плановима, као и способност очувања финансирања кроз коришћење 
подстицајних мера Републике Србије у области фискалне и пореске политике које се огледају 
у финансирању дела зарада запослених од стране Републике Србије, продужењу рочности 
плаћања постојећег кредита, као и коришћење новог дугорочног кредита од пословне банке 
за потребе финансирања ликвидности и набавку обртних средстава. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 

 
Корисни век некретнина и опреме 
 
Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне 
године. Процена корисног века некретнина и опреме је заснована на историјском искуству 
са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама 
економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 
ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације 
текућег обрачунског периода.   
 
Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 
промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу 
да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.  
 
Процена пословног модела  
 
Класификација и мерење финансијских средстава зависи од резултата тзв. СППИ теста (тј. 
провере да ли уговорени токови готовине финансијског средства представљају само отплате 
главнице и плаћања камате на не отплаћени део главнице) и теста пословног модела. 
Друштво утврђује пословни модел на нивоу који одражава начин управљања групама 
финансијских средстава да би се постигао одређени циљ пословања. Ова анализа 
подразумева просуђивање на основу свих релевантних доказа, укључујући оне о начину 
мерења и оцењивања перформанси финансијских средстава, начину управљања 
финансијским средствима и начину награђивања особа које тим средствима управљају. 
Друштво прати финансијска средства која одмеравају по амортизованој вредности или фер 
вредности кроз остали резултат чије признавање престаје пре њиховог доспећа да би 
разумело разлоге за њихово отуђење, као и да ли су ти разлози конзистентни са циљевима 
пословања за чије потребе је Друштво држало средства. Праћење тј. мониторинг је део 
континуираних анализа и процена Друштва у вези са тим да ли је пословни модел у оквиру 
којег се држе преостала, неотуђена средства и даље прикладан, те, ако није одговарајући, 
да ли је дошло до промене пословног модела а самим тим и до проспективне промене 
класификације тих средстава. Није било таквих промена у приказаним периодима. 
 
Значајно повећање кредитног ризика 
 
Као што је обелодањено у напомени 3, очекивани кредитни губитак признаје се као 
обезвређење у износу једнаком 12-месечном очекиваном кредитном губитку за Степен 1 
или у износу очекиваног кредитног губитка током целокупног животног века средства за 
Степен 2 или Степен 3. Средство се рекласификује на Степен 2 када се кредитни ризик 
средства значајно увећа у односу на његово почетно признавање. МСФИ 9 не дефинише шта 
представља значајан пораст кредитног ризика. Приликом процене да ли се кредитни ризик 
средства значајно повећао, Друштво узима у обзир квалитативне и квантитативне разумне и 
поуздане будуће информације.   
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 

 
Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 
 
Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређенe залихе Друштва вредноване су по њиховој нето продајној вредности. 
Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих 
расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано 
кретање цене и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи од 
будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања. 

 
Одложена пореска средства  
 
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске губитке до мере до 
које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се 
неискоришћени порески губици могу искористити. Значајна процена од стране руководства 
Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава која се могу 
признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака и стратегије 
планирања пореске политике.  
 
 

5. ПРИМЕНА НОВИХ МСФИ 
 
Рачуноводствене политике у примени од 1. јануара 2020. године 
 
Усвајање МСФИ 9 „Финансијски инструменти“  
 
Друштво је усвојило МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ од 01. јануара 2020. године. 
Друштво је одлучило да не коригује упоредне податке и признало је све корекције 
књиговодствених вредности финансијских средстава и обавеза у почетном стању 
нераспоређеног добитка, од датума прве примене стандарда, односно од дана 01. јануара 
2020. године. Према томе, ревидирани захтеви МСФИ 7 „Финансијски инструменти: 
Обелодањивања“, примењени су само на текући период. Обелодањивања упоредних 
података су иста као и обелодањивања претходне године. 
 
Усвајање МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“ 
 
Друштво је применило поједностављен метод преласка на МСФИ 15 и изабрало је да 
примени практично поједностављење доступно за поменути метод преласка. Друштво 
ретроспективно примењује МСФИ 15 само на уговоре који нису реализовани до датума 
почетка иницијалне примене (01. јануара 2020. године).  
 
Усвајање МСФИ 15 и МСФИ 9 довело је до промене у рачуноводственим политикама (видети 
напомену 3) и није довело до било којих значајних корекција у билансу успеха, те према томе 
није вршена корекција нераспоређене добити на дан 01. јануара 2020. године. 
 
Значајне нове рачуноводствене политике које се примењују у текућем периоду и 
рачуноводствене политике које су се примењивале пре 1. јануара 2020. године описане су у 
напомени 3. 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

  у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
објекти 

  
 

Oпрeма 

 Инвести-
ционе 

некретнине 

 Аванси и 
средства у 
припреми 

  
 

Укупно 
          

Набавна вредност          
1. јануар 2019. године 561.855  107.937  2.417  -  672.209 
Набавкe у тoку гoдинe -  864  -  2.548  3.412 
Преноси 710  1.624    (2.334)  - 
Отуђења и расходовања -  (2.008)  -  -  (2.008) 
31. децембар 2019. године 562.565  108.417  2.417  214  673.613 
          
1. јануар 2020. године 562.565  108.417  2.417  214  673.613 
Набавкe у тoку гoдинe 17.400  1.699  -  13.090  32.189 
Преноси 2.462  10.607  -  (13.069)  - 
Отуђења и расходовања -  (1.294)  -  -  (1.294) 
31. децембар 2020. године 582.427  119.429  2.417  235  704.508 
          
Исправка врeднoсти           
1. јануар 2019. године 405.230  64.383  381  -  469.994 
Амортизација 4.569  2.797  24  -  7.390 
Остало 267  -  -  -  267 
Отуђења и расходовања -  (344)  -  -  (344) 
31. децембар 2019. године 410.066  66.836  405  -  477.307 
          
1. јануар 2020. године 410.066  66.836  405  -  477.307 
Амортизација 4.661  3.106  24  -  7.791 
Отуђења и расходовања -   (253)  -  -  (253) 
31. децембар 2020. године 414.727  69.689  429  -  484.845 
          

Садашња вредност           
31. децембар 2020. године  167.700  49.740  1.988  235  219.663 
31. децембар 2019. године 152.499  41.581  2.012  214  196.306 

 
 
7. ЗАЛИХЕ 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Материјал  64  45 
Резервни делови   -  13 
Алат и инвентар  5.587  5.317 
Роба  28.916  26.803 
Плаћени аванси за залихe   1.954  161 
  36.521  32.339 
Mинус: исправка вредности  (5.287)  (5.083) 
      
  31.234  27.256 
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8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Купци у земљи:     
   - повезана правна лица  1.089  252 
   - остала правна лица  23.034  25.867 
  24.123  26.119 
Минус: исправка вредности  (718)  (448) 
     
  23.405  25.671 

 
У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на 
одложени рок који у просеку износи 60 дана.  

 
 
9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2020. године у износу од 196.087 
хиљада РСД (2019. године – 196.087  хиљада РСД) чини 392.173 обичних акција (2019. године 
– 392.173 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 500 динара.  
 
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.  
 
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2020.  2019. 
 Број 

акција 
 

% учешћа 
 Број 

акција 
 

% учешћа 
        

Еуро Гас д.о.о. Суботица 138.939  35,43%  138.939  35,43% 
Томислав Војнић Пурчар  122.465  31,23%  122.465  31,23% 
Еуро Петрол д.о.о. Суботица 98.000  24,99%  98.000  24,99% 
Имре Ароксалаши  27.215  6,94%  27.215  6,94% 
Остали акционари 5.554  1,41%  5.554  1,41% 
        
 392.173  100,00%  392.173  100,00% 
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10. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Дугорочни кредити у земљи  37.042  15.288 
Остале дугорочне обавезе  2.839  - 
  39.881  15.288 
Текућа доспећа дугорочних кредита  (15.792)  (11.211) 
     

  24.089  4.077 
 

Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2020. године у износу 
од 37.042 хиљаде РСД (2019. године – 15.288 хиљада РСД) у целости се односе на средства 
одобрена за финансирање ликвидности и набавку обртних средстава. 
 
Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања крећу се у распону од 2,5%+1М 
БЕЛИБОР до 3,6% годишње (2019. године - 3,6% годишње).  

 
Валутна структура дугорочних обавеза на дан биланса стања је била следећа: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

ЕУР  7.042  15.288 
РСД  32.839  - 
       

  39.881  15.288 

 
Структура доспећа дугорочних обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године дата је у 
следећој табели: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

До 1 године  15.792  11.211 
Од 1 до 2 године  17.620  4.077 
Од 2 до 5 година  6.468  - 

  
 

39.881  
 

15.288 
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10.  ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 

Усаглашавање обавеза из финансијских активности 
 
Промене на обавезама Друштва из финансијских активности приказане су као што следи: 

 
у хиљадама РСД 

Дугорочни 
кредити 

 Остале финан. 
обавезе 

  
Укупно 

 

       

1. јануар 2019. године -  -  - 
Приливи 15.277  -  15.277 
Одливи -  -  - 
Немонетарне трансакције -  -  - 
Курсне разлике 11  -  11 

       

31. децембар 2019. године 15.288  -  15.288 
       

1. јануар 2020. године 15.288  -  15.288 
Приливи 30.000  -  30.000 
Одливи (8.245)  -  (8.245) 
Немонетарне трансакције -  2.839  2.839 
Курсне разлике (1)  -  (1) 

       

31. децембар 2020. године 37.042  2.839  39.881 
 
 
11. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Одложена пореска средства и обавезе на дан 31. децембра 2020. и 2019. године односе се 
на привремене разлике по следећим позицијама: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Одложене пореске обавезе     
Некретнине и опрема  12.879  12.293 
  12.879  12.293 
Одложена пореска средства     
Неискоришћени порески кредити  690  1.064 
Дугорочна резервисања  234  242 
  924  1.306 

  
 

11.955   
10.987 
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12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

Текућа доспећа дугорочних кредита 15.792 
 

11.211 
  

15.792  
 

11.211 
 
 
13. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  2.183  2.069 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  3.855  1.359 
Обавезе по основу камата  120  - 
Обавезе за дивиденде  86  43 
Обавезе према запосленима  11  23 
Остале краткорочне обавезе  219  4 

       
  6.474  3.498 

 
 
14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

  
Приходи од продаје робе у земљи:     
   - повезана правна лица  612  234 
   - остала правна лица  216.286  236.746 

     
  216.898  236.980 

 
 
15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Приходи од продаје услуга у земљи:     
   - повезана правна лица  369  1.418 
   - остала правна лица  56.293  56.120 

       
  56.662  57.538 
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16. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

Приходи од финансирања превентивних мера 
 

1.409  400 
Приходи по основу донација 3.699  - 

     
  5.108  400 

 
 
17. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови режијског материјала  2.476  2.991 
Трошкови резервних делова  2.208  2.222 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  1.844  948 

     
  6.528  6.161 

 
 
18. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови бруто зарада   39.598  38.966 
Трошкови пореза и доприноса на зараде  
   на терет послодавца  6.481  6.345 
Трошкови отпремнина  392  - 
Остали лични расходи  1.008  498 

  
 

47.479  
 

45.809 
 
 
19. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови транспортних услуга  3.151  6.934 
Трошкови услуга одржавања  1.862  4.153 
Трошкови закупнина  761  788 
Трошкови рекламе и пропаганде  112  148 
Трошкови услуга на изради учинака  -  2.918 
Трошкови осталих услуга  3.252  3.042 

     
  9.138  17.983 
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20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови непроизводних услуга  6.417  5.560 
Трошкови премије осигурања  3.086  2.681 
Трошкови пореза и доприноса  1.996  1.944 
Трошкови репрезентације  664  780 
Трошкови платног промета  393  403 
Трошкови чланарина  57  53 
Остали нематеријални трошкови  391  158 

     
  13.004  11.579 

 
 
21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Порески расход периода  160  - 
Одложени порески расход  968  697 

  1.128  697 
 

Усаглашавање пореза на добит и производа добитка пре опорезивања и прописане 
пореске стопе 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Добитак пре опорезивања  8.396  8.105 
     
Порез на добит по законској стопи од 15%   1.259  1.216 
Порески ефекти расхода који се не признају у    

пореском билансу     
 

83  
 

33 
Искоришћени порески губици  -  (438) 
Искоришћени порески кредит  (374)  (24) 
Остало  160  (90) 
       
Порез на добитак  1.128  697 
     
Ефективна пореска стопа    13,44%  8,60% 
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21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

Одложена пореска обавеза 
 
Одложена пореска обавеза на дан 31. децембра 2020. године  у износу од 11.955 хиљада 
РСД (2019. године – 10.987 хиљада РСД) односе се на привремене разлике по следећим 
позицијама: 

у хиљадама РСД 
  

Стање на 
почетку 
године 

  
Одложени 

порески 
(расход)/приход 

  
Остали 

свеобухватни 
добитак/(губитак) 

  
 
 

Укупно 
        

2020. година        
Порески кредит 1.064  (374)  -  690 
Некретнине и опрема и 

нематер. улагања 
 

(12.293) 
  

(586) 
  

- 
  

(12.879) 
Дугорочна резервисања 
за отпремнине 

 
242 

  
(8) 

  
- 

  
234 

        
 (10.987)  (968)  -  (11.955) 
        
2019. година        
Порески кредит 1.088  (24)  -  1.064 
Некретнине и опрема и 

нематер. улагања (11.626) 
 

(667) 
 

- 
 

(12.293) 
Дугорочна резервисања 

за отпремнине 246 
 

(6) 
 

2 
 

242 
        
 (10.292)  (697)  2  (10.987) 

 
Неискоришћени порески кредити 
 
Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду  искоришћени 
приказани су као што следи: 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
до једне године   -  264 
од једне до пет година  690  800 
     
  690  1.064 
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22. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

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

 
Прорачун зараде по акцији извршен је на основу следећих података: 

 
у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 
 

Нето добитак текуће године 7.268  7.408 
    
Пондерисани број обичних акција 392.173  392.173 

 
 
23. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

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

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ     
   - остала повезана правна лица  612  234 

       

  612  234 
 

ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА УСЛУГА     
   - остала повезана правна лица  369  1.418 

       

  369  1.418 
 

НАБАВКЕ     
   - остала повезана правна лица  32.460  14.172 

       
  32.460  14.172 

 
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца:     
   - остала повезана правна лица  1.089  252 
       
  1.089  252 

 
ОБАВЕЗЕ     
Обавезе према добављачима:     
   - остала повезана правна лица  402  1.647 
     
  402  1.647 
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23. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кључно руководство Друштва чине извршни директор, помоћник извршног директора, 
руководилац техничког сектора и руководилац сектора заједничких послова. Накнаде 
плаћене или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели 
која следи:  

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

Зараде и бонуси  
 

10.438   
10.207 

     
  10.438  10.207 

 
 
24. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Друштво обавља своју пословну активност као јединствен пословни сегмент, манипулација 
теретом на домаћем тржишту. Сходно томе, следеће информације представљају 
обелодањивања на нивоу Друштва као целине. 

 
Информације о приходима од продаје 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Велепродаја 180.488  200.067 
Транзит 32.016  34.355 
Складиштење и закуп магацина 23.085  24.187 
Услуге претовара 15.514  11.860 
Лучка саобраћајница 11.253  10.920 
Услуге превоза 1.358  2.888 
Малопродаја 4.394  2.558 
Закуп канцеларија 1.674  1.684 
Остало 3.778  5.999 
    
 273.560  294.518 

 
 
25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

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

 
 

25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик 
 
Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода 
Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним 
ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

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

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 
 2020.  2019.  2020.  2019. 
        

ЕУР 
 

- 
  

- 
  

7.042 
  

15.288 
            
 -  -  7.042  15.288 

 
 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД. 
 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на ЕУР. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва 
у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 
 +10%  -10%  +10%  -10% 
        

ЕУР           (704)             704         (1.529)          1.529  
            
           (704)             704         (1.529)          1.529  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Тржишни ризик (наставак) 

 
Каматни ризик 
 
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих 
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема 
на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 
 

Финансијска средства    
Некаматоносна 27.926  28.173 
      

 27.926  28.173 
 

Финансијске обавезе    
Некаматоносне 11.359  13.664 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  7.042  15.288 
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)  30.000  - 
      

 48.401  28.952 
 

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну годину на 
реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2019. године - 1%), почев од 1. јануара.  
 
Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену каматних стопа, 
имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је на финансијске 
инструменте Друштва који су постојали на дан биланса стања и претпоставља да су све 
остале варијабле непромењене. 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 
 +1%  -1%  +1%  -1% 
        

Финансијска средства -  -  -  - 
Финансијске обавезе 300  (300)  -  - 
            
 300  -300  -  - 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кредитни ризик 
 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    

 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да 
користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са 
пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне  
кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 
 
Максимална изложеност Друштва кредитним ризицима се исказује у књиговодственим 
износима финансијских средстава у билансу стања, као што следи: 
 

  у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
     
Остали дугорочни финансијски пласмани  480  492 
Потраживања по основу продаје  23.405  25.671 
Друга потраживања  -  177 
Готовина и готовински еквиваленти  4.041  1.833 

     
Максимална изложеност кредитном ризику  27.926  28.173 

 
Управљање кредитним ризицима 

 
Кредитни ризик представља највећи појединачни ризик пословања Друштва, руководство у 
складу са тим пажљиво управља изложеношћу кредитном ризику. Кредитни ризик настаје 
из готовине и готовинских еквивалената, депозита код банака и финансијских институција, 
као и кредитне изложености у вези са купцима, укључујући ненаплаћена потраживања и 
извршене трансакције. 
 
На изложеност Друштва кредитном ризику у највећој мери утичу индивидуалне 
карактеристике сваког купца. Друштво примењује поједностављен приступ МСФИ 9 за 
одмеравање очекиваних кредитних губитака, који користи исправку за очекиване губитке 
током века трајања.  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање кредитним ризицима (наставак) 
 
Потраживања по основу продаје, специфична и друга потраживања 
 
У циљу одмеравања очекиваних кредитних губитака, потраживања по основу продаје 
груписана су на основу заједничких карактеристика кредитног ризика и броја дана кашњења. 
 
Очекиване стопе кредитних губитака се заснивају на профилима плаћања продаје од 36 
месеца пре 31. децембра 2020. године, односно 24 месеци пре 01. јануара 2020. године, као 
и одговарајућих претходних кредитних губитака претрпљених у наведеном периоду. 
Историјске стопе губитка нису кориговане у односу на информације о будућим 
макроекономским факторима, обзиром да нису установљене корелације које би значајно 
утицале на способност купаца да измире потраживања.  
 
Резервисање за кредитне губитке у вези са потраживањима по основу продаје се одређује у 
складу са матрицом резервисања која се заснива на броју дана доспелих потраживања. На 
дан 31. децембра 2020. године матрица резервисања дата је у наставку: 

  у хиљадама РСД 
  Потраживања по основу продаје 

  
Стопа 

обезвређења  
Бруто 
износ  

Укупни 
ЕЦЛ  Укупно 

         
Недоспела  0,1%  12.726  (13)  12.713 
Доспела 0-30 дана  0,1%  3.375  (3)  3.372 
30-90 дана  0,5%  3.647  (19)  3.628 
90-180 дана  2,8%  2.886  (80)  2.806 
Преко 180  40,5%  1.489  (603)  886 

         
    24.123  (718)  23.405 

 
На дан 31. децембар 2019. године, структура потраживања по основу продаје је дата у табели 
испод 

    у хиљадама РСД 

    
Бруто 
износ  Исправка  Нето 

         
Недоспела    13.654  -  13.654 
Доспела 0-30 дана    6.337  -  6.337 
30-60 дана    2.881  -  2.881 
60-90 дана    1.103  -  1.103 
90-180 дана    1.046  -  1.046 
Преко 180    1.098  (448)  650 

         
    26.119  (448)  25.671 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање кредитним ризицима (наставак) 
 
Потраживања по основу продаје, специфична и друга потраживања (наставак) 
 
На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања 
није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
 
Руководство Друштва, редовно испитује кредитни квалитет потраживања по основу продаје 
узимајући у обзир старосни профил потраживања као и временски период пословног односа 
са Друштвом. Руководство верује да су неисправљена потраживања по основу продаје у 
потпуности надокнадива. 
 
Промене на исправци вредности потраживања по основу продаје за 2020. и 2019. годину су 
следеће: 

 у хиљадама РСД 
 Потраживања по основу продаје 

 
Специфична 

исправка  
Општа 

исправка 
  

Укупно 
      
Стање на дан 01.01.2020. године 448  -  448 
Нове исправке у току године -  270  270 
      
Стање на дан 31.12.2020. године 448  270  718 
      
Стање на дан 01.01.2019. године -  -  - 
Нове исправке у току године 448  -  448 
      
Стање на дан 31.12.2019. године 448  -  448 

 
Ризик ликвидности 
 
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних 
новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза.  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до  
1 године  

од 1 до 2 
године  

од 2 до 5 
година  Укупно 

        
2020. година        
Дугорочни кредити 15.792  15.000  6.250  37.042 
Остале дугорочне обавезе -  2.621  218  2.839 
Обавезе из пословања 2.046  -  -  2.046 
Остале краткорочне обавезе 6.474  -  -  6.474 
            
 24.312  17.621  6.468  48.401 
 
2019. година        
Дугорочни кредити 11.211  4.077  -  15.288 
Обавезе из пословања 10.166  -  -  10.166 
Остале краткорочне обавезе 3.498  -  -  3.498 
            
 24.875  4.077  -  28.952 

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

 
 
26. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 
У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување  
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 
приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 
капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 
 
Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 
однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се 
укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске 
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у 
билансу стања и нето задужености. 
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26. УПРАВЉАЊЕМ РИЗИКОМ КАПИТАЛА (НАСТАВАК) 
 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Укупна задуженост 39.881  15.288 
Готовина и готовински еквиваленти 4.041  1.833 
    
Нето задуженост 35.840  13.455 
Капитал 215.477  208.209 
    
Укупан капитал 251.317  221.664 

Показатељ задужености 
 

14,26% 
  

6,07% 
 
 
27. ПРОЦЕНА ФЕР ВРЕДНОСТИ 

 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активног тржишту (као што су 
хартије од вредности којима се тргује и хартије од вредности расположиве за продају) 
заснива се на котираним тржишним ценама оствареним на датум извештавања. Котирана 
тржишна цена која се користи за финансијска средства Друштва представља текућу цену 
понуде. 
 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активног тржишту утврђује се 
различитим ефектима процене. Друштво примењује различите методе и утврђује 
претпоставке које се заснивају на тржишним условима који постоје на датум извештавања. 
Котиране тржишне цене или цене дилера за сличне инструменте користе се за дугорочне 
обавезе. Остале технике, као што су процењене дисконтоване вредности новчаних токова, 
користе се за одређивање фер вредности преосталих финансијских инструмената. 
 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје, специфична и друга 
потраживања и добављача и осталих обавеза из пословања сматра се да је једнака фер 
вредности услед њихове краткорочне природе. За већину дугорочних потраживања и 
обавеза фер вредност не одступа значајно од њихове књиговодствене вредности.  

 
 
28. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Дата јемства 
 

Потенцијалне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2020. године по основу јемстава датих 
повезаним правним лицима износе 31.988 хиљада РСД, од чега се 30.000 хиљада РСД (2019. 
године – нема) односи на јемства дата за уредно измирење обавеза по основу дугорочног 
кредита одобреног од банке повезаном правном лицу, а 1.988 хиљада РСД (2019. године – 
2.012 хиљада РСД) односи се на хипотеку стављену на грађевински објекат који је дат као 
јемство за одобрен кредит од банке повезаном правном лицу.  
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A. uptsANlA NEUPLACENT KAprrAL o0o1

AKTIVA

B. STALNA IMOVINA (0003+001 0+00'1 9+0024+0034)

I. NEMATERIJALNA IN'OVINA
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)

'1. Ulaganja u razvoj

2. Koncesije, patenti, licence, robne i usluzne marke, softver i

ostala prava

4. Ostala nematerialna imovina

99.011

0003

0005

0006

0007

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Avansi za nematerijalnu imovinu

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREI\,1A
(001 1 +00 1 2+001 3+0014+001 5+0016+0017+0018)

1. Zemljiste

2. Gradjevinski objekti 0012

0013

0011

3. Postrojenia i oprema

4. lnvesticione nekretnine

5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

7. Ulaganja na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi

2. Osnovno stado

3. Biololka sredstva u pripremi

4. Avansi za bioloska sredstva

0014 .

214

0021

040 i deo 049

Grupa raduna,
radun

010 i deo 019

011, 012 i deo 019

0'13 i deo 019

014 i deo 019

015 i deo 019

020, 021 i deo 029

030, 031 i deo 039

041 i deo 049

'197,00'l

't t4



- u hiljadama dinara

lz nos
Prethodna godinaGrupa raeuna,

raaun
POZICIJA AOP

3

Iekuia
godlna

5

stanje

6

Napo-
mena
broj

4

Krajnje Poaetno

I

deo 043, deo 044 i deo 4. Dugoroani plasmani matianim izavisnim pravnim liclma

deo 043, deo 044 i deo
049

5. Dugorodni plasmani ostalim povezanim pravnim licirna

deo 045 i deo 049 6. Dugorodni plasmani u zemll'i

deo 045 i deo 049 7. Dugoroani plasmani u inostranstvu

046 i deo 049 B. Hartije od vrednost! koje se dr2e do dospeea 0032

0033
l-

048 i deo 049 9. Ostali dugoroani flnansijski plasmani

V, DUGOROENA POIRAzIVANJA
(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041 )

050 ideo 059 1. Potrazivanja od matidnog i zavisnih pravnih lica

051 i deo 059 2. Potrazivanja od ostallh povezanih lica

052 i deo 059 3. Potrazivanja po osnovu prodaje na robni kredit

0034

0035

0036

0037

053 
' 
deo 059 4. Potrazivanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu 0038

054 i deo 059 5. Potra:ivanja po osnovu jemstva

056 i deo 059

6. Sporna i sumnjiva poltaZivanja

7. Ostala dugorodna potrazivanja 0041

B. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

G. OBRTNA IIIIOVINA
(0044+0051 +0059+0060+0061 +0062+0068+0069+0070) 0043

ao44

59,441 55,760

L zALIHE (0045+0046+0047+0048+0049+0050)

1. L4aterijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

31234

364
+

r

2. Nedovrsena proizvodnja inedovrsene usluge

3. Gotovi proizvodi 0047

'13 0048

0049

0050

28,916
l

26,803

'161

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji

15 6. Placeni avans ./a za|he . usluge

II, POTRMIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
(0052-0053+0054+0055+0056-0057+0058)

1,954

0051 23,405 25,671

200 i deo 209 1. Kupci u zemlji - matidna i zavisna pravna lica _0052
0053

0054

0055

201 I deo 209 2. Kupci u inostranstvu - matidna i zavisna pravna lica

202 i deo 209 3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica 252
203 i deo 209 4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica

204 i deo 209 5. Kupci u zemlji 22 31e, 25.419

l
205 I deo 209 6. Kupci u inostranstvu

0056

0057

0058rd-
_ Euo

!l

206 i deo 209 7. Ostala potrazivanja po osnovu prodaje

lll. Potrazivanja iz specifidnih poslova

tv. DRUGA PoTRAZ|VANJA

23 osim 236 i237

230 i deo 239

231 i deo 239

232 | deo 239

233 i deo 239

234,235,238 i deo 239 5. Ostali kratkorcdni finansijski ptasmani 0067

,. 4 Vr. GOTOVTNSKT EKVTVALENTT IGOTOVTNA 0068
,7 \/ t Dnotr7 nr^27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069

i 28 j:rm 288 tX. AKTTVNA VREMENSKA RAZGRANTCENJA 0070

21

214

27,256

4,041



- u hijadama dinara

lznos
Grupa raauna,

raaun
POZICIJA AOP

3

0071

0072

Napo-
mena Teku6a

0403

0404.l
040s

5

279,787

31 9BB

196,087 196,087

3175

4
i

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA
I looot*oooz*oo+z*oo+e;
D. VANBILANSNA AKTIVA

3. Ulozi

303 4. Drzavni kapital

5. Drustveni kapital304

6. Zadruzni odeli

306 7. Emisiona premija

309

32

8. Ostali osnovni kapital

II. UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL

III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJL

IV. REZERVE

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU

0409

041 0

o47 i 237

330

33 osim 330

0411

0412

04'13

3,175

9,183

REVALORIZACIJE NEI\,4ATERIJALNE IIMOVINE,
POSTROJENJA I OPREIV]E

0414

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTI.IA OD

VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG
SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda raauna
grupe 33 osim 330)

Vlll. NERASPOREOENI DOBITAK (0418+0419)

236

16 45134

0416

0417

1. 
'Nlerasporedeni 

dobitak ranijih qodina

2. Nerasporedeni dobitak tekude godine

IX. UEESCE BEZ PRAVA KoNTRoLE

X. GUBITAK (0422+0423)

1. Gubitak ranijih godina

2. Gubitak tekuie qodine

B. DUGOROCNA REZERVTSANJA r OBAVEZE (0425+A42) 4424

0425

25,649 5,686

t. DUGoRoeNA RFZERVtSANJA
(0426+0427 +0428+0429 + 0430 +043 1 )

1,560 '1 609

400 1. Rezervisanja za troskove u garantnom roku

2. Rezervisanja za troskove obnavljanja prirodnih bogatstava401

403

404

3 lgi9l!9!g .3 lg:ko"" ,":truktuiranja

4. Rezervisanja za naknade idruge beneficije zaposlenih

5. Rezervisanja za troskove sudskih sporova

6. Ostala dLrgorodna rezervisanja

(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)

405

402 t 409

0429

0430

0431

1 609

41

410

4.077

411

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

2. Obaveze prema matidnim i zavisnim pravnim licima

3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

>= 0 = (0071-0424-0441-0442)

I. OSNOVNI KAPITAL
(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+041 0)

2. udelidrustava s ogranidenom odgovornodiu

0418

0419

0420

0421

o422

0423

0426

0427

o42A

0435412

3t4

1 560



Grupa raauna,
raeun

lznos
POZtCtJA AOP \apo- Prethodna godina

n ena TekL(a K.ajnje poaetno
Napo-

- u hiljadama dinara

Prethodna godina

4.077

broj godlna stanje stanje

5. Dugoroeni krediti i zajmovi u zemlji

6. Dugoroani krediti i zajmovi u inostranstvu

0437

7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

B. Ostale dugoroene obaveze

V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

2. Kratkoroani krediti od ostalih povezarih pravnil- ca

0439

0440

o441
:

0442

0444

4445

0446

', A4

0443 47 15,792

3. Kratkoroani krediti i zajmovi u zem ii

42 do 49 (osim 498) G, KRATKOROENE OBAVEZE
(0443+0450+045 1 +0459+0460+046'1 +0462)

I. KRATKOROENE FINANSIJSKE OBAVEZE
(O 4M+04 4 5 + 0 4 46 + 0 4 47 +O 4 4 B + 0 4 49\

424, 425, 426 i 429

4. Kratkorodni krediti izajmovi u inostranstvu

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava
obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

6. Ostale kratkorodne finansijske obaveze

II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

III, OBAVEZE IZ POSLOVANJA
(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)

1. Dobavuadi - matiana i zavisna pravna lica u zemlji

0451

15,792 11,211

63 2,397

2.446 10,166

2. Dobavljadi - matidna i zavisna pravna lica u inostranstvu

3. Dobavljadi - ostala povezana pravna lica u zemlji 1,647

4. Dobavljaei - ostala povezana pravna lica u inostranstvu

5. Dobavljadi u zemlji

6. Dobavljaci u inostranstvu

0455

0456

0457

I 493

7. Ostale obaveze iz poslovanja

44,45 i46 IV, OSTALE KRA'I KOROCNE OBAVEZE .

. 0458

V, OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VTiEDNOSI 1 ,310 B6

VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE
DAZBINE 121

49 osim 498 VI. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIEENJA

0461

4462

621

400

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
(0412+0416+0421-0420-0417-O415-0414-0413-04'11-0402) >= 04C:
O = (0441+0424+0442-0071) >= 0

1q<uenry4y1 1o+i.+yo+1791qt,t+11119tt1=o oqo+ ziiat
E. VANBILANSNA PASIVA O+OS 31388LL

252,761

U Senti

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

68 26

lt 6,4A 3,4sg

414

za privredna druStva, zadiuge, drugl pravna trca
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

5224 _l0l0ee680 l

Popunjava Agencija za privredne registre

Sifra delatnosti PIB

,_l
19

--l[[ i l- lL ,-l
20 21 22 23 24 25 26

Naziv : "LUKA SENTA' A.D. SENTA
SediSte (mesto, ulica i broj) :SENTA , PRISTANISNA BR I

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Nratidni brg

123
Vrsta posla

AO P Prcthodna godina

- u hiljadqma dinara

noslz

Napo- r

mena Tekuca Krajnje Podetno

Grupa raduna,
radun

POZICIJA

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

60 1"]35 11! e?,j3 IL P9sllYlllltqDlll00r11o0s+1016+'1017)+1016+'1017) 1001 ,\ 219,515 L 295,943":-:lt t utul"
II. PRIHODI OD PRODAJE ROBE
(i003+1004+100s+1006+1007+i008) 1oo2 14 216 898 236'980

1. Prihodi od prodaje robe maticnim izavisnim pl na domacem ..^atrzistu luur

2. Prihodi od prodaje robe maticnim i zavisnim pl na
1004

3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pl na dorracen' T005 612 234kzistu
l

4. Prihodi od prodaie robe ostalrm povezanim pl na rnostranom , ^^^100ri
ITZSIU

604 5. Prihodi od prodaje robe naCoru"uln,r/i"tu 1007 216,286 236,t46z lo,zn6 z5o,t co

605 O. prinoCi oa*oati"-nfr..r i.-*-^". '-*,', lnnR6. Prihodi od prod4e robe na inoskanom trzistutU5 ti. Prihodi od prodaje robe na inoskanom trzistu 1008

6'i n. pRrHoDr oD pRoDAJE pRorzvoDn I usrucn -1oo9 ,l( 56,662 57 538

610 1. Prihodi od p.odaje gp i usluga maticnim i zavisnim pl na
c"r"""r i.i'"tr*'' " 1o1o

611 
* 

l z. Prihodi od prodaje gp iustuga maticnim izavisnim pt ra
inostranom trzistu

3. Prihodi od prodaje gp iusluga ostalim povezanim pl na
domacem trzistu 1012 369 1,418

613

6'14

4. Prihodi od prodaje gp iusluga ostalim povezanim pl na
inostranom trzistu

1029)>=0

::
16 5,108 400

56,293

1,025

inostranom trzistu

(1q10+101'1+101?+1013+1014+101 5)

1013

50 do 55,62 i 63

1 Jt99l 91ry9glg gq i ustusa na domacem tzistu |01!
6. Prihodi od prodaje !l,:lrq1l9l,,."I9!9f lE!! 10.15

III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA,
DoNAcTJA rsl. l,l:
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017

B, POSLOVNI RASHODI
(10'19-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+ i018

56,120

]]. PRIHOD OD.AKTJVIRANJA UCINAKA I ROBE

III. POVECANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GP
I NEDOVRSENIH USLUGA

IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALTHA NEDOVRSENIH I GP I

NEDOVRSENIH USLUGA

I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

1t3

268 582 286 5'18



lz
:! hjlEdallg !!!ale

nos
Grupa raauna,

aaiun
A O P Napo-

mena Tekuea
broj qodina

2345

Prethodna godina

Krajnje Podetno
stanje

6

stanje

7

V. TROSKOVI MATERIJALA

VI. TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE

IX. TROSKOVI AMORTIZACIJE

6,528 6,'161

17,448

VII. TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA I OSTALI
LICNI RASHODI

1026

1027

47,479

9,138

7,791540

51 osim 513

B. POSLOVNI DOBITAK (1001-10181>=0

G. POSLOVNI GUBITAK (1018-1001)>=0

D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)

66 osim 662,663 i 664 I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI
FINANSIJSKI PRIHODI ('1034+1 035+1036+1037)

1. Finansijski prihod od rnaticnih lzavisnlh pravnih tca

2. Finansijski prihodiod ostalih povezanih plavnih lica

3. Prihodi od ucesca u odbitku pridruzenih pravnih lica i

ll. PRtHoot oD KAMATA (OD TRECTH LICA)

III. POZITIVNE KURSNE RMLIKE I POZITIVNI EFEKTI
VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECIIVI LICIMA)

O. FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PL i

OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045J

541 do 549 X. TROSKOVI DUGOROCNIH REZERVISANJA 1028 205

1029 ai.\ 13,004

10,933

240

1041

L Finansijski rashodi iz odnosa sa maticrim izavisflm
1042pravnim licima

1040
i

1043

1044

560

566 i 569

562

563 I 564

561 2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanirn pravnim
licima

3. Rashodiod ucesca u gubitku pridruzenih pravnim lca i

zajednickih poduhvata
565

I

I. RASHODT KA|\4ATA (pREMA TRECTM LtC \,1A)

1045

1050

'1049

II. NEGATIVNE KURSNE RMLIKE I NEGATIVNI
VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRECII\4 LICIMA)

E. DOBTTAK rZ FINANSTRANJA (1032-1040)

Z. cuBIrAK tz FTNANSTRANJA (1040-1032) 940

274

656

1,708

114
l

444

1571

3. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE
IMOVINE KOJA SE ISKMUJE PO FER VREDNOSTI KROZ

IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ
BU

BU

583 i 585 I, RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE

J. OSTALI PRIHODI

K. OSTALI RASHODI

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
(1030-1031+1 048-1 049+ 1 050-1 051 +1 052-1 053)

LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
(10311030+1 049-1 048+1 051 -1 050+1 053-1 052)

1os3 I

I,.,,.'

1051

1052

'1055

M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA.
EFEKTI PROMENA RAC, POLITIKA I ISPRAVKA GRESAKA
IZ RG

213

81

1031

1032

1033

T034

1035

1039

683 i 685

I 67 i68,osim 683 i685

57 i s8,osim 583 i 585

1056

8,671



lz
- u hiljadama dinara

nos

POZtCtJ AOP

N, NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA,
MSHODI PROMENA RAC. POLITIKA I ISPRAVKA
GRESAKA IZ RG

Napo-
mena Tekuca

godina

I
1057 275

8,396 B 105NJ. DOBITAK PRE OPOREZTVANJA (1 054-1 055+'1 056-1 057) '1058

o. GUBITAK PRE OPOREZTVANJA (1055- 1054+1057-'1056) '1059

P. POREZ NA DOBITAK

I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060

R. ISPLACENA LICNA PRIMANJA POSLODAVCA '1063

s. NETO DOBITAK (1058-1 059-1 060-1061 +1062-1 063) 1064

T. NETO GUBITAK (1 059-1 058+1060+ 1061-'1 062+1 063)

LI

7,408

'1065

II. NETO DOBITAK KOJ! PRIPADA VECINSKOI\4 VLASNIKU 1067

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACIMA

IV, NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VECINSKOM VLASNIKU 1069

'1068

1069

1070

1071

privredna druStva,l i(a oravna tica i

V. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akcUi

dana /e.oQ 2oZ.'/U Senti

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

1<")

Grupa raduna,
raaun

II. ODLOZENI PORESKI RASHODI PERIODA

III. ODLOZENI PORESKI PRIHODI PERIODA

I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACII\4A

Prethodna godina

stanje
Krajnje

3/3



nonyrbaBa npaBHo nr4qe - npeAy3erHHK

MaruuHn 6poj 0 8 0 ^ 2 A o 0 UJr$pa genarHocrur 2 2 4 nil5 0 1 0 o o b 8 0

Hasue LUKA SENTAA.D. SENTA

CeguLure SENTA, PRISTANISNA 1.

]43BEIUTAJ O OCTANOM PE3YIITATY

143Hoc



nperxoAHa roAhHa

2. Ao6xr.u xnn ry6xq{ oA lrHcrpyMeHara 3aurure Hero
ynaratba y [HocTpaHo nocroBaBe

3. Ao6llqla l4'u ry6laqu no ocHoBy r,rHcrpyMeHara 3aurr[Te
pu3xKa (xeuuHra) HoBqaHor To(a

4. Ao6laqx lani{ ry6uqu no ocHoBy xaprfija oA BpeAHocrl,4
pacnoroxr,rsxx 3a npoAajy

r. ocTAJrr4 6PyTO CBEOSyXBATH .qOE'ITAK (2003 + 2005
+2007+2009+2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 +
2OOA + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > 0

. OCTAin EPyTO CBEOEyXBATHh rv6rTAK (2004 + 2006
+ 2008 + 201 O + 2012 + 2O1 4 + 2016 + 20 1 8) - (2003 + 2005 +
2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017)>O

t. noPE3 HA OCTAJII/ CBEOByXMTHn AOSI4TAK LlIr14

ryEhTAK NEP OAA

lV HETO OCTAIITI CBEOEyXBATH14 EOEI,ITAK (2019 - 2020
- 2021) > 0

V HETO OCTAIILI CBEOEyXBATHh fyBnrAK (2020 - 2019 +

2021) >- 0

B. yKynAH HETO CBEOSyXBATHT4 pE3yITAT nEpnOAA

L yKynAH HETO CBEOByXBATHI4 AOEI4TAK (2001 - 2002 +
2022 - 2023) > O

ll. yKynAH HETO CBEOByXBATHh fYslArAK (2002 - 2001
2023-2022\>O

r. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI,I AOEI4TAK hNI
WBAIAK (2027 + 2028) = AOn 2024 > 0 tnla AOn 2025 > 0

'1. flpxnxcaH BehuHcnl,flv B,nacHxr.ll,4Ma Kant|Tara

2. npunl4caH EnacHxquMa Kojx HeMajy (oHrpoly

AAHA 26" otl 20 roAhHe2.1

O6pa3aq nponucaH npaB[nHx(oM o caApxllHt4 x SopMr,4 o6pa3aqa SxHaHcnjcn4x h3Beuraja 3a npuBpeAHa .qpyrr"") a"gpyr" , npugy."-"r*"
("CrpK6eH x rracHu K PC" , 6p. 9512014 

^ 
14412014)

11 

J'l



llonyuaea npaBHo nlrqe - npeAy3erHHK

Marvrvnra 6poj l0 810 l5l2 I5 |e Io Ilr.rra$pa AenarHocr4 ls zlz alnns l r o l r lo le ls o la lo

Haare LUKA SENTA A.D. SENTA

Ce4nure SENTA, PRISTANISNA 1. .... ... .:i i:, i.r i.,::, ,, :r n,

,t,...Q.-3N-4/4
|-OTOBI4HE : "' 'ai't!"+..ti:^; 

- -h3BEI.IITAJ O TOKOBI4MA
3a neproA o4 01.01 . eo 31.12. 2020. roAAHe

2
A. TOKOBI4 TOTOB14HE T3 NOCNOBHI4X AKTI4BHOCT14

L nprull4Bx roroB[He [3 nocnoEHIX aKTl4BHocrx (1 Ao 3) '09].
333.242

356.102

1. flpoAaja !r flpuMrbeHu aBaHc[ 3l
327.971

354 667

2. npyMrbeHe (aMale u3 nocnoBHt4x aKTusHocrl, 4
40

3. OcranI npunusI u3 peAoBHor nocnoBal6a 5.267
1.395

ll. OA,rl,4Bx roroBl.4He u3 nocnoB8rx aKT$BHocru (.1 Ao 5) 322.463
354.633

1. l4cnnare Ao6aBrbagrMa I Aarr aaaHcu 3oo6 270.988
296.087

2.3apaAe, HaKHaAe 3apaAa ti ocranx nxqHq pacxoAl,t 3007
42.576

45.443

3. TlnaheHe KaMare 821
141

4. nope3 Ba A06xraK 0
0

5. OArt4Bu no ocHoBy ocran{x jaBHux rpt4xoAa 3010
7.67A 12.962

lll. Hero np[nhB roToBrHe u3 nocnoBHrx aKruBHocrx (l-ll) 3011
179 1.469

lV. Hero oAnla roroBxHe 143 Itoc'loBHl4x afirB|oci]., (ll-l)
0 0

6. TOKOBh TOTOB14HE I43 AKI14BHOCTI4 hHBECT14PAI$A

l. npl4nxBx roroBIHe xs arruaioqu liH8ecrxpa6a (1 Ao 5)
3013

1 npoAaja aKquja x yAena (Hero npunxBu)
0 0

2. npoAaja HeMarepujanHe rMoBl,4He, HeKperHxHa, nocrpojersa, onpenre u ornonouxr'lx
cpeAqaBa 3015

1.400 1.307

3. Ocranu SuHaHc[jcKl4 flnacMaB[ (Hero nplanxB[) 30't6
63 20

4. nphMrbeHe KaMare u3 aKruBHocrr,t 14HBecrupalba
0 0

5. nphMrbeHe AhBxAeHAe
0 0

ll. OAnr4Bu roroB He {3 a{TuBHocTt4 rHaeqrltpaba (1 Ao 3) 32.189
2.873

1. KynoBxHa a(quja x yAena (Hero oAnuBx)
0 0

2. KynoBxHa HeMarep janHe uMoB He, He(perHt4Ba, nocrpo;elu-lnperae ra Or,ronoLlrr,tx
cpeAcTaBa 32.189 2.873

03. Ocranu S!4NaHct4jcK[ nracMaHx (Hero oAnuBx) 3022
0 0

lll. Hero nprirlB roroBltHe u3 akrrBHocrl,4 t4HBecrupal6a (l-ll) 0
0

lV. Hero oArrIB roroBl4He u3 aKTl4BHoc.rl,l tHBecrt4patba (ll-l) 3024
30.726

'1 .546

B. TOKOBI TOTOBhHE 143 AKTI4BHOCTI4 O14HAHC14PAI6A
L npmr4Bh roroBl,{he x3 aKrhBHoqrx +l4BaHcxpaba (1 ,4o 5)

21 .7 55
15.277

1. YBeha$e ocHoBHor {an!4Tana
0 0

2. AyropoqHu KpeAxrx (Hero npxnt4Bt4) 3027 21 .7 55 15.277



. _ tt3iroc

4

3. l(par{opo.{HI KpeAxTx (Hero npxrt4B[)
0

0

4. Ocrare Ayropo,]He o6aBe3e
0 0

5. Ocrane KparKopo!He o6aBe3e 3030
0

0

ll. OAnuBu .oToaxHe u3 afil4BHocTlr SlaHaHcupatba (1 Ao 6) 0 14.O52

1. OTKyn congrBeH[x aKquja u yAera 0 0

02. Ayropo,rHx KpeAr{r[ (oA|xBx) 0 0

3. KpaTKopo,]Hla (peAlarl4 (oArxBl4) 0
0

4. OcTane o6aBe3e (oAnxBla) 0
0

5. OxHaHcujc(!r J1l,{3uHr 0
0

6. l4cnnaheHe AIBxAeHAe
0

14.052

lll. HeTo np[nxB roroBqHe l,3 a{TlBsocrx $uHaHcxpaHJa (lll) 1.225

lV. HeTo oAruB roroBl,rHe !t3 afit4EHocrl4 QltHaHcupaba (ll-l)
0

0

r. CBErA nPHnhB TOTOBI4HE (3001 + 3013 + 3025) 356.460 372.706

A. CBErA OAnhB TOTOBTIHE (3005 + 3019 + 3031) 354.252
371.558

B. HETO npInhB TOTOBI4HE (3040 - 3041) 3C 2.208 1.148

E. HETO OAnIB TOTOBhHE (3041 - 3040)
0

0

x. ToToBt4HA HA nOqETKy O6pAqyHCKOT nEpIOAA 30, 685

3. N03TTTBHE KYPCHE PA3NUKE NO OCHOBY NPEPA'{YHA TOTOBI4HE 30r
0

0

U. HETAThBHE KYPCHE PA3II14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI4HE
0 0

J. roToBr4HA HA KpAJy OEPAqyHCKOT nEpnoAA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 4.041

'-': (: l,::.



flonyrsaea npaBHo Jrnqe - npeAy3erHrK

Marnvur 6poj 0 8 0 5 2 5 9 0
Lllr$pa
aeraTHocTh

5 2 2 4 nil6 0 1 0 I o o 8 0

Hagha LUKA SENTA A.D. SENTA

CeArure SENTA, PRISTANISNA 1.

]43BEIIITAJ O NPOMEHAMA HA KANhTAJIY i.]:'i::

3a nepuoA oA 01.01. Ao 31.12. 2020. rogune



6) norpaxHI canAo paliyHa
(76-8a+86)>0 4018

799.262
4036 4054

.35

AOn

6 I

1 a) AyroBHI canAo pa!]y8a 4055 4073 4091

6) florpaxH!a canAo paqyHa 4056 407 4 4092 15.869

2

rpeuar

a) ucnpaBke Ba AyroBHoj crpaHx paqyHa 4057 4075 4093

6) [cnpaBke Ha norpaxHoj crpaHrl pa\.]yHa 4058 4076 4494

3.
a) Kopuro8aH!t Ayro8Hu canAo paqyHa (1a +
2a-26)>O 4059 4077 4095

6) (opriroBaHt4 florpaxH14 caflAo paqyHa ('16 -
2a+26\>0 4060 4078 4096 15.869

4. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH!,r paqyHa 4061 4079 4097 14.094

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaHI paqyHa 4062 4080 4098 1.404

a) AyroBHx canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4063 4081 40s9

6) norpaxHI canAo pa!]yHa
(36-4a+46)>0 4064 4082 4100 9.183

6
a) xcnpaBke Ha AyroBHoj crpaHx paLtyHa 4065 4083 4101

6) [cnpaB(e Ha norpaxHoj cTpaH!t paqyHa 4066 4084 4102

7. a) xop,4roaaHI AyroBH14 ca'lAo pa!]yBa (5a +
6a-66)>0 4067 4085 4103

6) xopuroBaHla floTpaxHu canAo paqyHa (56 -
6a+66)>0 4068 4086 4104 9.183

L a) npoMer Ha AyroBHoj crpaH!,l paqyHa 4069 4087 4105

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH!r paqyHa 4070 4088 4106 7.268

L a) AyroBHx canAo pa,.ry8a
(7a+8a-86)>0 4071 4089 4107

6) norpaxH, canAo paeyHa
(76-8a+86)>0 4072 4090 4108 16.451



331

no ocHoay ynararba y
BnacHtq(e

,|
9 t0 1,1

1 a) AyroBH!4 caJlAo paeyHa 4109 4127 22s 4145

6) norpaxH!a carAo pa.ryHa 4110 4128 4146

2. a) ucnpaBke Ha AyroBHoj crpaHI paqy8a 4111 4129 4147

6) lacnpaBKe Ha norpaxHojcrpaHu paqyHa 4112 4130 4148

3

,

a) (opl4.oBaHh AyroBHI canAo paqyHa (1a +
2a-26)>O 4113 4131 225 4149

6) KophroBaHu norpaxH{ canAo paqyHa (16 -
2a+26)20 4114 4132 4150

4.

llpoMeHe y nperxoAHoj _ roAHH{

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4115 4133 13 4151

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaHh paqy8a 4116 4134 2 4152

5.
a)AyroBHx canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4117 4135 236 4153

6) norpaxHu canAo pa,ryHa
(36-4a+46)>0 411A 4136 4154

6.

I'lcnpaB{a MaTepxjanHo 3HaqajEtx
rpeuaka l,| npoMeHa paqyHoaoacTBeHxx
nonrTuxa

a) xcnpaB{e Ha AyroBHoj crpaHI pa,.]yHa 4119 4137 4155

6) xcnpaBKe Ha norpaxHojcrpaHx pa.]yHa 4120 4138 4156

7. a) {opr,rroBaHu AyroBH.a canAo paqyHa (5a +
6a-66)>0 4121 4139 236 4157

6) KopuroBaHu norpaxH{ canAo pagyHa (56 -
6a+66)>0 4122 4140 4158

L a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHI paqyHa 4123 4141 4159

6)apoMer Ha florpaxHoj qrpaHx pa.lyHa 4124 4142 4160

I a) AyroBHra canAo pa.ryHa
(7a+8a-86)>0 4125 4143 236 4161

6) norpaxHu canAo pa.ryHa
(76-8a+86)>0 4126 4144 4162



334 u 335 336

1 12 1 14

a)AyroBHx canAo paqyHa 4163 4141 4199

6) norpaxHI canAo pagyHa 4164 4182 4200

2.
a) IcnpaaKe Ha AyroBHoj crpaH14 pagyHa 4165 4183 4201

6) xcnpaaxe Ha norpaxHojcrpaHl
paqvHa 4144 4202

3. a) xopuroBaHu AyroBHr,r ca|Ao pasyHa (1a
+2a-26\>0 4167 4185 4203

6) KopMroaaHh nolpaxFx canAo paqyHa
(16 -2a+26)>0 4168 4186 4204

4. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4169 4187 4205

6) npoMer Ha norpaxHojcrpaHu palryHa 4170 4'188 4206

5. a) {yroBHr,r canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4171 4189 4207

6) norpaxHx canAo paqyHa
(36-4a+46)>0 4172 4190 4208

6. a) ucnpaBke Ha AyroBHoj crpaHu pagyHa 4173 4191 4209

6) [cnpaB(e Ha norpaxHojcrpaHl
paqyHa 4174 4192 4210

7. a) xop[roBaH!4 AyroBHu canAo paqyHa (5a
+6a-66)>0 4175 4193 4211

6) ropuroearn norpaxHI canAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4176 4194 4212

8. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa 4177 4't95 4213

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHx pa,iyHa 4't7a 4196 4214

a) AyroBHu canAo paqyHa
(7a+8a-86)>0 4179 4197 4215

6) norpaxHx canAo palryBa
(76-8a+86)>0 4180 4198 4216



r pe3ynrala

AOn AOn

15 t6

1

norerr
AaH 0li
a) Ay.oBHx canAo paqyHa 4217

4235
214.906

4244
6) norpaxHx canAo paqyHa 4218

2.

tlcnpaB
rpeuaKi

a) 14cnpaBXe Ha AyroBHoj crpaH!t paqyHa 4219
4236 4245

6) rcnpaBxe fla norpaxHoj crpaHri paqyHa 4220

3 a) xop14roBaHu AyroBH!.! canAo paqyBa ('1a
+2a-26)>0 4221

4237
2L4.906

4246
6) xopuroaaiiu norpaxH$ canAo palryHa
(16-2a+26)>0 4222

4. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHI pa,]yHa 4223 4234
4247

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHla palryHa 4224

5. a) AyroBHh canAo paqyHa
(3a+4a-46)>0 4225

4235
204.209

42486) norpaxHI canAo pa,]yHa
(36-4a+46)>0 4226

6.
a) lacnpaBXe Ha AyroBHoj qrpaHu pa.tyHa

4240 4249
6) lacnpaBKe Ha norpaxHojqrpaHx pa.iyHa 4228

7.
a) Kop14roBaHu AyroBHI canAo paqyHa (5a
+6a-66)>0 4229

4241
248.209

42506) KopuroBaHh noTpaxHx canAo paqyHa
(56-6a+66)>0 4230

B. a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4231
4242 4251

6) flpoMer Ha nolpaxHojsrpaH{ paqyHa 4232

I a) AyroBHr,r canAo pa,ryHa
(7arBa-86)>0 4233

4243 215.477 4252
6) norpaxHx canAo paqyHa
(76-8a+86)>0 4234

v 9, e N77

1
AaHa 76 01 20 2l . rogrxe

O6pa3aq nponlacaH npaBunH koM o caApxtiHu I QopMu o6pa3aqa $uHaHchjcKux 143Beujraja 3a nplaBpeAHa ApyurBa,
("Cnyx6er!r rnacHraK PC",6p. 9512014 u 14412014\
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Лука Сента а.д. Сента (у даљем тексту „Друштво“) је основано 23. јануара 1974. године. 
 
Друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 16. октобра 2006. 
године  тргује на Београдскoj берзи. 
 
Основна делатност Друштва је манипулација теретом.  
 
Седиште Друштва је у Сенти, улица Пристанишна 1. 
 
Матични број Друштва је 08052590, а порески идентификациони број 101099680. 
 
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 73/2019) Друштво 
је разврстано у мало правно лице. 
 
На дан 31. децембра 2020. године Друштво је имало 28 запослених (31. децембар 2019. 
године - 30 запослених) 

 
Финансијски извештаји за пословну 2020. годину одобрени су од стране руководства 
Друштва дана 26. априла 2021. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 

Основе за састављање финансијских извештаја 
 

Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 73/2019) и другим рачуноводственим прописима који се 
примењују у Републици Србији. 

 
На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 
извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику 
РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2020. годину нису преведене 
нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 

Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 
 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности 
применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 
2020. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених 
прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да  имају на реалност и објективност 
финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

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

 
 Финансијски извештаји Друштва припремљени су у складу са принципом сталности 

пословања који се заснива на претпоставци да ће Друштво наставити са пословањем у 
догледној будућности. У циљу утврђивања оправданости ове претпоставке руководство 
анализира планове будућих новчаних прилива. На основу поменутих анализа, руководство 
сматра да је Друштво способно да настави са пословним активностима у складу са 
принципима сталности пословања (видети напомену 4 Утицај Ковид-19) и да овај принцип 
треба да буде примењен у припреми ових финансијских извештаја. 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
Некретнине и опрема 

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

 
Након почетног признавања, некретнине и опрема вреднују се по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине и опрема (наставак) 
 

Амортизација некретнина и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у току 
процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 
Грађевински објекти 1,00% 
Погонски и пословни инвентар 5,00% 
Намештај 10,00% 
Остала опрема 10,00% 

 
Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 
 
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или 
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) 
признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
 
Инвестиционе некретнине 
 
Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи ради 
увећања вредности капитала. 
 
Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној вредности 
или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које 
се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне 
кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
 
Амортизација инвестиционих некретнина се израчунава применом пропорционалне методе 
у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену стопе од 1,00%. 
 
Обрачун амортизације  почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна 
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали 
намеравани век  њиховог коришћења. 
 
Залихе 
 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 
трошкове камата. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Залихе (наставак) 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 

 
Умањење вредности имовине 

 
 

На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло 
до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, 
процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако 
није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује 
надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 

 
Финансијски инструмeнти 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ 
 
Kључни термини 

 
Фер вредност је цена која би била наплаћена за продају имовине, односно плаћена за пренос 
обавезе у редовној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања. Најбољи 
доказ фер вредности је цена на активном тржишту. Активно тржиште је оно тржиште на ком 
се трансакције са имовином и обавезама одвијају довољно често и у обиму који обезбеђује 
информације о ценама на континуираној основи. 
 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активним тржиштима се 
одмерава као производ котиране цене за поједину имовину или обавезу и броја 
инструмената које субјекат поседује. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Kључни термини (наставак) 
 
Технике процене вредности, као што су модели дисконтованог новчаног тока или модели 
засновани на недавним трансакцијама између независних страна или на разматрању 
финансијских података субјекта у који се инвестира, користе се за одмеравање фер 
вредности одређених финансијских инструмената за које нису доступне екстерне 
информације о тржишним ценама. 
 
Трошкови трансакције су инкрементални трошкови који се директно могу приписати 
стицању, издавању или отуђењу финансијског инструмента. Инкрементални трошак је 
трошак који не би настао да се трансакција није десила. 
 
Амортизовани трошак јесте износ у коме је финансијски инструмент био признат при 
почетном признавању, умањен за било које отплате главнице, плус обрачуната камата, а у 
случају финансијских средстава, умањен и за било која резервисања за очекиване кредитне 
губитке. 

 
Класификација и одмеравање 

 
Од 1. јануара 2020. године, Друштво класификује своја финансијска средства у следеће 
категорије одмеравања: 

 
- Она која се накнадно одмеравају према фер вредности (било кроз остали укупни 

резултат или кроз биланс успеха) и  
- Она која се одмеравају према амортизованом трошку. 

 
Класификација зависи од пословног модела субјекта за управљање финансијским 
средствима и уговорених услова новчаних токова. 
 
Рекласификација финансијских инструмената се врши само онда када дође до промене 
пословног модела за управљање портфолијом у целини. Рекласификација има проспективни 
ефекат и врши се од почетка првог извештајног периода након промене пословног модела. 
Друштво није мењало свој пословни модел ни у текућем ни у упоредном периоду, те нису 
вршене никакве рекласификације.  
 
При почетном признавању, Друштво одмерава финансијско средство према његовој фер 
вредности, која је у случају финансијских средстава која се не одмеравају по фер вредности 
кроз биланс успеха, увећана за трансакционе трошкове који се директно приписују стицању 
финансијских средстава. Трансакциони трошкови финансијских средстава која се одмеравају 
по фер вредности кроз биланс успеха приказују се као расходи периода у билансу успеха.  
 
Након почетног признавања, резервисање за очекиване кредитне губитке признаје се за 
финансијска средства која се одмеравају по амортизованом трошку и улагања у дужничке 
инструменте који се одмеравају по фер вредности кроз остали укупни резултат узрокујући 
непосредни губитак. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Класификација и одмеравање (наставак) 
 
Дужнички инструменти 
 
Накнадно одмеравање дужничких инструмената Друштва зависи од пословног модела за 
управљање имовином и карактера новчаног тока имовине. 
 
Пословни модел одражава начин на који Друштво управља имовином у циљу генерисања 
новчаних токова, односно да ли је циљ Друштва: (1) само прикупљање уговорених новчаних 
токова из имовине (“држање ради прикупљања уговорених новчаних токова”) или (2) 
прикупљање како уговорених новчаних токова, тако и новчаних токова који су настали 
продајом имовине (“држање ради прикупљања уговорених новчаних токова и новчаних 
токова од продаје”) или уколико није ни једно од горе наведена два случаја, финансијска 
средства се класификују као део “другог” пословног модела и одмеравају се по фер 
вредности кроз биланс успеха 

  
Фактори које Друштво разматра приликом одређивања пословног модела обухватају сврху 
и структуру портфолија, претходно искуство о начину наплате новчаних токова предмета 
имовине, начин процене и управљања ризицима, као и начин на који се прати извршење и 
учинак датог средства. 
 
У случају када пословни модел подразумева држање имовине ради прикупљања уговорених 
новчаних токова или држања ради прикупљања уговоренх новчаних токова и новчаних 
токова од продаје, Друштво процењује да ли новчани токови представљају искључиво 
плаћање главнице и камате („СППИ“). Приликом ове процене, Друштво разматра да ли су 
уговорени новчани токови у складу са основним кредитним условима, односно да камата 
само обухвата накнаду за кредитни ризик, временску вредност новца, друге основне ризике 
кредитирања и маржу. Процена искључивог плаћања главнице и камате врши се при 
почетном признавању имовине и накнадно се не врши поновна процена. 
 
Друштво класификује своје дужничке инструменте у три категорије одмеравања: 
 

 Амортизовани трошак - Имовина која се држи ради прикупљања уговорених новчаних 
токова, при чему ти новчани токови представљају искључиво плаћање главнице и 
камате, одмерава се по амортизованом трошку. Приход од камате од ових финансијских 
средстава је признат као финансијски приход користећи методу ефективне каматне 
стопе. Било који добитак или губитак настао услед престанка признавања се признаје 
директно у билансу успеха и представља остале добитке/(губитке) заједно са 
позитивним и негативним курсним разликама. Губици по основу умањења вредности се 
приказују засебно. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Класификација и одмеравање (наставак) 
 
Дужнички инструменти (наставак) 
 

 Фер вредност кроз остали укупни резултат - Имовина која се држи ради прикупљања 
уговорених новчаних токова и продаје финансијских средстава, при чему новчани токови 
имовине представљају искључиво плаћање главнице и камате, одмерава се по фер 
вредности кроз остали укупни резултат. Промене у књиговодственој вредности се 
признају кроз остали укупни резултат, осим признавања добитка и губитка по основу 
обезвређења, прихода од камата и позитивних и негативних курсних разлика, који се 
признају кроз биланс успеха. Приликом престанка признавања финансијског средства, 
кумулативни губитак или добитак који је претходно признат кроз остали укупни резултат, 
рекласификује се из капитала у добитак или губитак и признаје се као остали 
добитак/(губитак). Приход по основу камата на ова финансијска средства се признаје у 
оквиру финансијских прихода, а одмерава се методом ефективне каматне стопе. 
Позитивне и негативне курсне разлике исказују се кроз финансијске приходе и расходе, 
док се трошкови по основу умањења вредности приказују засебно. 

 
 Фер вредност кроз биланс успеха - Имовина која не испуњава услове за признавање 

према амортизованом трошку или фер вредности исказаној кроз остали укупни резултат 
одмерава се према фер вредности исказаној кроз биланс успеха. Добитак или губитак од 
дужничког улагања које се накнадно одмерава према фер вредности кроз биланс успеха 
признаје се у билансу успеха и представља промену у нето вредности у оквиру прихода 
и расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности 
кроз биланс успеха у периоду у коме су настали. 

 
Готовина и готовински еквиваленти - Готовина и готовински еквиваленти обухватају новчана 
средства у благајни, депозите код банака по виђењу, и остала краткорочна високо ликвидна 
улагања са доспећем до три месеца или мање. Готовина и готовински еквиваленти књиже се 
по амортизованом трошку из разлога што: држе се ради прикупљања уговорених новчаних 
токова, при чему ти новчани токови представљају искључиво плаћање главнице и камате  и 
нису исказани према фер вредности кроз биланс успеха. Својства дозвољена искључиво 
законом немају утицаја на процену искључивог плаћања камате и главнице („СППИ тест“), 
осим уколико нису обухваћена уговорним условима, тако да се та својства примењују чак и 
уколико накнадно дође до измене у закону. 
 
Потраживања од купаца и остала потраживања - Потраживања од купаца и остала 
потраживања почетно се признају према фер вредности и накнадно се исказују према 
амортизованом трошку, користећи методу ефективне каматне стопе, умањена за 
резервисања за умањење вредности. Потраживања од купаца представљају износе које 
купци дугују за продате производе и робу или пружене услуге у редовном току пословања. 
Уколико се наплата очекује у року од годину дана или краће (или у току редовног 
оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже), класификују се као текућа средства. 
У супротном, класификују се као стална средства. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Класификација и одмеравање (наставак) 
 
Дужнички инструменти (наставак) 
 
Позајмице - Позајмице се почетно признају према фер вредности умањеној за настале 
трансакционе трошкове, и накнадно се исказују према амортизованом трошку, коришћењем 
методе ефективне каматне стопе. 
 
Обавезе према добављачима и друге обавезе - Обавезе према добављачима настају када 
друга уговорна страна изврши своје обавезе према уговору, и почетно се признају према фер 
вредности, док се накнадно исказују према амортизованом трошку, коришћењем методе 
ефективне каматне стопе. Обавезе према добављачима представљају обавезе плаћања за 
робу или услуге које се набављају од добављача у редовном току пословања. Обавезе према 
добављачима се класификују као текуће обавезе, уколико плаћање доспева у року од годину 
дана или мање (или у току редовног оперативног циклуса пословања, уколико он траје дуже). 
У супротном, класификују се као дугорочне обавезе. 

 
Власнички инструменти 
 
Друштво накнадно одмерава сва улагања у власнички капитал по фер вредности. Уколико 
руководство Друштва одлучи да се фер вредност добитка и губитка по основу улагања у 
власнички капитал прикаже у осталом укупном резултату, након престанка признавања 
улагања није могућа накнадна рекласификација добитка и губитка по основу фер 
вредновања у биланс успеха. Дивиденде од таквих улагања и даље се признају у билансу 
успеха као финансијски приход, кад се установи право Друштва да прими исплату. 
 
Отпис 
 
Отпис финансијских средстава се врши, у целости или делимично, када Друштво искористи 
све могућности наплате и закључи да не постоје разумна очекивања да је наплату могуће 
извршити. Отпис представља случај престанка признавања. Друштво може отписати 
финансијска средства која су и даље у процесу принудне наплате, тамо где Друштво покуша 
да наплати средства која уговорно потражује, међутим, где не постоје разумна очекивања да 
ће наплата бити извршена. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Признавање и престанак признавања 
 
Редовна куповина или продаја финансијских средстава се признаје на дан трансакције, 
односно на дан када се Друштво обавеже да изврши куповину или продају средства. 
Престанак признавања финансијског средства се врши по истеку права на новчане токове од 
финансијских средстава, или по преносу истих, при чему Друштво преноси суштински све 
ризике и користи од власништва. 
 
Финансијске обавезе престају да се признају када се затворе (тј. када се обавеза утврђена 
уговором измири, откаже или истекне њено важење). 
 
Размена која се врши између Друштва и његових првобитних зајмодаваца дужничким 
инструментима са значајно различитим условима, као и значајне измене услова постојећих 
финансијских инструмената, рачуноводствено се обухватају као гашење првобитне 
финансијске обавезе и признавање нове финансијске обавезе. Услови су значајно измењени 
уколико се дисконтована садашња вредност новчаних токова под новим условима,  
укључујући све плаћене накнаде умањене за примљене накнаде, и дисконтована по 
оригиналној ефективној каматној стопи, разликује најмање 10% од дисконтоване садашње 
вредности преосталих новчаних токова проистеклих по основу првобитне финансијске 
обавезе. Уколико се размена дужничких инструмената или измена услова третира као 
укидање обавезе, сви трошкови или накнаде настали у вези са истим се признају као део 
добити или губитка приликом укидања. Уколико се размена дужничких инструмената или 
измена услова не третира као укидање, сви трошкови или накнаде настали у вези са истим 
коригују садашњу вредност обавезе и амортизују се током преосталог века трајања 
измењене финансијске обавезе. 
 
Измене обавезе које немају за последицу укидање обавезе се рачуноводствено третирају 

као промена процене, применом кумулативне “catch up” методе са добицима и губицима 

признатим у билансу успеха, осим уколико је економска суштина разлике у 

књиговодственим вредностима приписана капиталним трансакцијама са власницима. 

Модификација 
 
Друштво понекад изнова преговара или на други начин мења уговорене услове финансијских 
средстава. Друштво процењује да ли је измена уговорених новчаних токова значајна, 
имајући у виду,  између осталог следеће факторе: значајну промену каматне стопе или 
побољшање услова кредита, који у знатној мери утичу на кредитни ризик повезан са 
имовином, или пак значајан продужетак рока враћања зајма када зајмопримац нема 
финансијских потешкоћа. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Модификација (наставак) 
 
Уколико се измењени услови значајно разликују, права на новчане токове од првобитног 
средства истичу, и Друштво престаје са признавањем првобитних финансијских средстава и 
врши признавање новог средства према његовој фер вредности. Било која разлика између 
књиговодствене вредности чије је признавање престало и фер вредност новог значајно 
измењеног средства се признаје у билансу успеха, осим уколико се суштина разлике односи 
на капиталне трансакције са власницима. 
 
Обезвређење финансијских средства 
 
Друштво унапред процењује ЕЦЛ (очекивани кредитни губитак) по дужничким 
инструментима мереним по амортизованом трошку и фер вредности кроз остали резултат и 
признаје нето губитке по основу обезвређења на сваки датум извештавања. Мерење ЕЦЛ 
одражава: (1) објективни износ пондерисан вероватноћом који се утврђује проценом опсега 
могућих резултата, (2) временску вредност новца и (3) све разумне и расположиве 
информације које су доступне без непотребних трошкова и напора на крају сваког 
извештајног периода а тичу се протеклих догађаја, текућих услова и предвиђених будућих 
услова. 
 
Дужнички инструменти који се мере по амортизованом трошку и уговорена средства се 
приказују у билансу стања умањени за очекивани кредитни губитак. За дужничке 
инструменте који се мере по фер вредности кроз остали укупни резултат, промене у 
амортизованим трошковима, умањеним за очекивани кредитни губитак, признају се у 
билансу успеха, а остале промене књиговодствене вредности се признају у осталом укупном 
резултату као добици умањени за губитке по дужничким инструментима мереним по фер 
вредност кроз остали укупни резултат. 
 
Општи модел обезвређења финансијских средстава – тростепени модел 
 
Друштво примењује тростепени модел обезвређења који се базира на променама у 
кредитном квалитету након иницијалног признавања. Финансијски инструмент који није 
кредитно обезвређен при иницијалном признавању се класификује у Степан 1. Финансијска 
средства у Степену 1 имају очекивани кредитни губитак који се мери по вредности једнакој 
делу очекиваног кредитног губитка током целокупног животног века средства, који је 
последица могућих догађаја неизвршења обавеза у наредних 12 месеци или до истека 
уговора, уколико је тај период краћи (“12-месечни ЕЦЛ”). Уколико Друштво идентификује 
значајан пораст кредитног ризика након иницијалног признавања, средство се 
рекласификује у Степан 2 и његов очекивани кредитни губитак се мери на основу очекиваног 
кредитног губитка током целокупног животног века тог средства тј. до истека важења уговора 
али узимајући у обзир очекиване авансе, ако постоје (“ЕЦЛ целокупног животног века 
инструмента”). 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (наставак) 
 
Обезвређење финансијских средства (наставак) 
 
Општи модел обезвређења финансијских средстава – тростепени модел (наставак) 
 
Уколико Друштво утврди да је финансијско средство кредитно обезвређено, средство се 
рекласификује у Степен 3 и његов очекивани кредитни губитак се мери као ЕЦЛ целокупног 
животног века. 
 
Када се дефинише неизвршење обавезе у сврху утврђивања ризика од настанка неизвршења 
обавезе, Друштво примењује дефиницију неизвршења обавезе која је доследна са 
дефиницијом коришћеном за интерно управљање кредитним ризиком за релевантан 
финансијски инструмент и разматра квалитативне индикаторе (на пример, финансијске 
ковенанте), када је то прикладно. 
 
У сврху мерења очекиваних кредитних губитака, процена очекиваних новчаних мањкова 
одражава новчане токове очекиване из колатерала и других инструмената обезбеђења 
кредита који су део уговорних услова и који се не признају посебно. Друштво признаје износ 
очекиваних кредитних губитака (или их укида) у билансу успеха, као добитак или губитак по 
основу обезвређења. 
 
Поједностављени приступ обезвређењу потраживања  
 
Друштво примењује поједностављени приступ за потраживања од купаца и мери 
резервисања за губитке у износу који је једнак очекиваним кредитним губицима током 
целокупног животног века. 
 
Друштво користи матрицу резервисања приликом израчунавања очекиваних кредитних 
губитака по основу потраживања од купаца. Друштво користи историјске кредитне губитке 
(кориговане на основу текућих података који се могу уочити како би приказали ефекте 
текућих услова и предвиђања будућих услова) за потраживања од купаца како би проценило 
12-месечне очекиване кредитне губитке или очекиване кредитне губитке током целокупног 
животног века финансијских средстава, сходно томе шта је применљиво. 
 
Књиговодствена вредност средства се умањује коришћењем рачуна исправке вредности, а 
висина губитка се признаје у билансу успеха у оквиру расхода од усклађивања вредности 
остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
Губици по основу обезвређења се укидају кроз биланс успеха уколико се износ губитка по 
основу обезвређења смањи, а такво смањење се може приписати догађају који је настао 
након признавања обезвређења. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године 
 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности 
кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања 
и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства 
стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом 
иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале 
финансијске обавезе. 
 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
 
Приходи се признају на бази ефективне камате за дужничке инструменте, изузев за оне који 
су исказани по фер вредности кроз биланс успеха. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 

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

 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или 
одредивим плаћањима  која  се не  котирају  на  активном  тржишту  класификују  се  као  
кредити (зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од 
камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 
потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године (наставак) 

 
Умањења вредности финансијских средстава 

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

 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке 
вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата 
отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 
 
Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају,  
које се не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада фер 
вредности посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно признати 
расходи обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако накнадно 
повећање фер вредности се признаје директно у оквиру укупног осталог резултата. 

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

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

 
Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или 
уговорену), која је резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће одлив ресурса који 
стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе 
може поуздано проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке. 

 
Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену 
дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне 
специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање. 
Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Порез на добитак  
 

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

 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити 
као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 
текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских 
периода, али не дуже од 5 година. 
 
Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности 
средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице 
коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у 
којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних 
привремених разлика. 
 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет осталог свеобухватног резултата, и у том случају се 
одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата. 

  
Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 

 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да плаћа 
дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe 
oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo 
стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe, такoђe, oбавeзно да 
oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим 
фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на 
тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.  
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 
основама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Примања запослених (наставак) 

 
Отпремнине 

 
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом 
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене  у 
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је извршило 
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће резервисање 
по том основу.  
 
Приходи од уговора са купцима 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“  
 
Друштво признаје приходе од продаје робе, производа и извршених услуга када изврши 
уговорену обавезу и када се изврши пренос контроле над робом и услугама. Код већине 
уговора, контрола над робом или услугама прелази на купца у одређеној тачки у времену и 
накнада постаје безусловна јер је само потребно да прође одређено време пре него што 
доспе на наплату. 
 
Приход се признаје у износу цене трансакције. Цена трансакције представља износ накнаде, 
за коју Друштво очекује да има право у замену за пренос контроле над уговореном робом 
или услугама на купца, искључујући износе који су наплаћени у име трећих лица. 
 
Приход се приказује умањен за порез на додату вредност, повраћаје, рабате и попусте. 
 
Приходи од продаје производа и робе – велепродаја 
 
Делатност Друштва је манипулација теретом, извори прихода Друштва настају по основу 
пружања услуга претовара, превоза, услуга лучке саобраћајнице, услуга складиштења, 
закупа магацина и канцеларија и продаје грађевинског материјала.  

 
Приходи од продатих производа и робе се признају када Друштво пренесе контролу над 
производима и робом, односно када су исти испоручени купцу, када је купац стекао пуна 
дискрециона права над производима и робом и не постоје неиспуњене обавезе које могу 
утицати на прихватање производа и робе од стране купца. Испорука се није догодила све док 
се производи и роба не испоруче на назначено место, док се ризик губитка не пренесе на 
купца, а све док или купац не прихвати производе и робу у складу са купопродајним 
уговором, или не истекну рокови за прихватање производа и робе, или док Друштво не буде 
имало објективне доказе да су сви критеријуми за прихватање производа и робе испуњени. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Приходи од уговора са купцима (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“ (наставак) 

 
Приходи од продаје производа и робе – велепродаја (наставак) 

 
Приходи од продаје са попустима се признају на основу цене наведене у уговору, умањење 
за процењене попусте на количину. При процени и одређивању попуста, користи се 
претходно искуство, употребом методе очекиване вредности, а приход се признаје само у 
мери у којој постоји висока вероватноћа да неће доћи до значајног укидања. Обавеза по 
основу рефундације се признаје за очекиване попусте на количину плативе купцима на 
основу продаје реализоване до краја извештајног периода. 
 
Сматра се да није присутан ни један елемент финансирања пошто се продаја врши уз 
кредитни рок отплате у складу са тржишном праксом. 
 
Потраживања се признају по испоруци производа и робе, јер је то моменат када накнада 
постаје безусловна, и потребан је само проток времена до доспећа на наплату. 
 
Приходи од продаје робе – Малопродаја 
 
Друштво врши продају робе на мало у седишту Друштва. Приход од продаје робе се признаје 
када Друштво прода робу купцу. У малопродаји се обично роба плаћа готовином или 
кредитном картицом.  
 
Приходи од услуга 
 
Приходи од услуга се признају у периоду у ком су услуге пружене према степену 
довршености трансакције на датум биланса. 
 
Приходи од камата 
 
Приходи од камата се признају на временски пропорционалној основи применом методе 
ефективне каматне стопе по основу свих дужничких инструмената, осим оних исказаних по 
фер вредности кроз биланс успеха. Ова метода разграничава,  као део прихода од камате, 
све накнаде примљене између уговорних страна, које су саставни део ефективне каматне 
стопе, све остале премије или попусте. 
 
Приход од камата на дужничке инструменте по фер вредности кроз биланс успеха, обрачунат 
по номиналној каматној стопи, признаје се као финансијских приход у билансу успеха. 
 
Провизије које су саставни део ефективне каматне стопе обухватају провизије које Друштво 
прими или плати у вези са емисијом или стицањем финансијског средства, на пример 
провизија за процену кредитне способности, процену и евиденцију гаранција или средстава 
обезбеђења, преговарања услова инструмената или за обраду докумената трансакције. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Приходи од уговора са купцима (наставак) 
 
Рачуноводствена политика примењена у 2020. години од иницијалног датума примене 
МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“ (наставак)  
 
Приходи од камата (наставак) 

 
 
Приходи од камата се обрачунава применом ефективне каматне стопе на бруто 
књиговодствену вредност финансијског инструмента, осим (а) финансијских средстава 
којима је кредитни квалитет погоршан (Степен 3),  за које се приход од камата обрачунава 
применом ефективне каматне стопе на њихов амортизовани трошак, умањен за 
резервисања за очекиване кредитне губитке и (б) купљених или стечених финансијских 
средстава обезвређених у моменту иницијалног признавања, код којих се првобитна 
кредитно коригована ефективна каматна стопа примењује на амортизовани трошак.  
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године 
 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у 
моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној 
вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  

 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Државна давања 
 
Државна давања се признају по фер вредности када се стекне оправдана увереност да ће се 
Друштво придржавати услова повезаних са давањима и да ће давање бити примљено. 
 
Државна давања повезана са средствима, укључујући немонетарна давања, исказују се у 
билансу стања као одложени приход по основу давања. Одложени приходи се признају у 
корист биланса успеха током корисног века трајања средства, и то за одговарајући износ 
амортизације, по принципу сучељавања прихода и расхода. 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре 
по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха. 

 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Рачуноводствена политика примењивана до 31.12.2019. године (наставак) 
 
Трошкови позајмљивања 

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

 
 
4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима 
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских 
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.  
 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту:  
 
Утицај Ковид-19 
 
Ширење пандемије корона вируса (Ковид-19) и превентивне мере које су довеле до 
смањења економске активности учесника на тржишту током 2020. године, као и значајна 
нестабилност на тржишту роба имале су утицај на смањење прихода и резултата Друштва у 
извештајном периоду. Док је са друге стране динар одржавао релативно стабилан однос 
према евру и долару. 
 
С обзиром на наведену нестабилност на тржишту и потенцијалног утицаја вируса Ковид-19 
на потражњу, руководство Друштва је размотрило утицај Ковид-19 на будућу продају и 
новчане токове. Вирус може проузроковати краткорочни пад потражње од купаца што ће 
имати негативан утицај на будуће новчане токове. 
 
Активности које је руководство предузело како би утврдило да не постоји материјално 
значајна неизвесност која би могла да утиче на способност Друштва да настави са 
пословањем су: процена начела сталности пословања заснована на пројекцијама новчаног 
тока и пословним плановима, као и способност очувања финансирања кроз коришћење 
подстицајних мера Републике Србије у области фискалне и пореске политике које се огледају 
у финансирању дела зарада запослених од стране Републике Србије, продужењу рочности 
плаћања постојећег кредита, као и коришћење новог дугорочног кредита од пословне банке 
за потребе финансирања ликвидности и набавку обртних средстава. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 

 
Корисни век некретнина и опреме 
 
Друштво процењује преостали корисни век некретнина и опреме на крају сваке пословне 
године. Процена корисног века некретнина и опреме је заснована на историјском искуству 
са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама 
економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 
ефекат на књиговодствену вредност некретнина и опреме као и на износ амортизације 
текућег обрачунског периода.   
 
Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 
промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу 
да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.  
 
Процена пословног модела  
 
Класификација и мерење финансијских средстава зависи од резултата тзв. СППИ теста (тј. 
провере да ли уговорени токови готовине финансијског средства представљају само отплате 
главнице и плаћања камате на не отплаћени део главнице) и теста пословног модела. 
Друштво утврђује пословни модел на нивоу који одражава начин управљања групама 
финансијских средстава да би се постигао одређени циљ пословања. Ова анализа 
подразумева просуђивање на основу свих релевантних доказа, укључујући оне о начину 
мерења и оцењивања перформанси финансијских средстава, начину управљања 
финансијским средствима и начину награђивања особа које тим средствима управљају. 
Друштво прати финансијска средства која одмеравају по амортизованој вредности или фер 
вредности кроз остали резултат чије признавање престаје пре њиховог доспећа да би 
разумело разлоге за њихово отуђење, као и да ли су ти разлози конзистентни са циљевима 
пословања за чије потребе је Друштво држало средства. Праћење тј. мониторинг је део 
континуираних анализа и процена Друштва у вези са тим да ли је пословни модел у оквиру 
којег се држе преостала, неотуђена средства и даље прикладан, те, ако није одговарајући, 
да ли је дошло до промене пословног модела а самим тим и до проспективне промене 
класификације тих средстава. Није било таквих промена у приказаним периодима. 
 
Значајно повећање кредитног ризика 
 
Као што је обелодањено у напомени 3, очекивани кредитни губитак признаје се као 
обезвређење у износу једнаком 12-месечном очекиваном кредитном губитку за Степен 1 
или у износу очекиваног кредитног губитка током целокупног животног века средства за 
Степен 2 или Степен 3. Средство се рекласификује на Степен 2 када се кредитни ризик 
средства значајно увећа у односу на његово почетно признавање. МСФИ 9 не дефинише шта 
представља значајан пораст кредитног ризика. Приликом процене да ли се кредитни ризик 
средства значајно повећао, Друштво узима у обзир квалитативне и квантитативне разумне и 
поуздане будуће информације.   
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 

 
Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 
 
Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређенe залихе Друштва вредноване су по њиховој нето продајној вредности. 
Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих 
расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано 
кретање цене и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи од 
будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања. 

 
Одложена пореска средства  
 
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске губитке до мере до 
које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се 
неискоришћени порески губици могу искористити. Значајна процена од стране руководства 
Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава која се могу 
признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака и стратегије 
планирања пореске политике.  
 
 

5. ПРИМЕНА НОВИХ МСФИ 
 
Рачуноводствене политике у примени од 1. јануара 2020. године 
 
Усвајање МСФИ 9 „Финансијски инструменти“  
 
Друштво је усвојило МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ од 01. јануара 2020. године. 
Друштво је одлучило да не коригује упоредне податке и признало је све корекције 
књиговодствених вредности финансијских средстава и обавеза у почетном стању 
нераспоређеног добитка, од датума прве примене стандарда, односно од дана 01. јануара 
2020. године. Према томе, ревидирани захтеви МСФИ 7 „Финансијски инструменти: 
Обелодањивања“, примењени су само на текући период. Обелодањивања упоредних 
података су иста као и обелодањивања претходне године. 
 
Усвајање МСФИ 15 „Приход од уговора са купцима“ 
 
Друштво је применило поједностављен метод преласка на МСФИ 15 и изабрало је да 
примени практично поједностављење доступно за поменути метод преласка. Друштво 
ретроспективно примењује МСФИ 15 само на уговоре који нису реализовани до датума 
почетка иницијалне примене (01. јануара 2020. године).  
 
Усвајање МСФИ 15 и МСФИ 9 довело је до промене у рачуноводственим политикама (видети 
напомену 3) и није довело до било којих значајних корекција у билансу успеха, те према томе 
није вршена корекција нераспоређене добити на дан 01. јануара 2020. године. 
 
Значајне нове рачуноводствене политике које се примењују у текућем периоду и 
рачуноводствене политике које су се примењивале пре 1. јануара 2020. године описане су у 
напомени 3. 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

  у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
објекти 

  
 

Oпрeма 

 Инвести-
ционе 

некретнине 

 Аванси и 
средства у 
припреми 

  
 

Укупно 

          
Набавна вредност          
1. јануар 2019. године 561.855  107.937  2.417  -  672.209 
Набавкe у тoку гoдинe -  864  -  2.548  3.412 
Преноси 710  1.624    (2.334)  - 
Отуђења и расходовања -  (2.008)  -  -  (2.008) 

31. децембар 2019. године 562.565  108.417  2.417  214  673.613 

          
1. јануар 2020. године 562.565  108.417  2.417  214  673.613 
Набавкe у тoку гoдинe 17.400  1.699  -  13.090  32.189 
Преноси 2.462  10.607  -  (13.069)  - 
Отуђења и расходовања -  (1.294)  -  -  (1.294) 

31. децембар 2020. године 582.427  119.429  2.417  235  704.508 

          
Исправка врeднoсти           
1. јануар 2019. године 405.230  64.383  381  -  469.994 
Амортизација 4.569  2.797  24  -  7.390 
Остало 267  -  -  -  267 
Отуђења и расходовања -  (344)  -  -  (344) 

31. децембар 2019. године 410.066  66.836  405  -  477.307 

          
1. јануар 2020. године 410.066  66.836  405  -  477.307 
Амортизација 4.661  3.106  24  -  7.791 
Отуђења и расходовања -   (253)  -  -  (253) 

31. децембар 2020. године 414.727  69.689  429  -  484.845 

          

Садашња вредност           

31. децембар 2020. године  167.700  49.740  1.988  235  219.663 

31. децембар 2019. године 152.499  41.581  2.012  214  196.306 

 
 
7. ЗАЛИХЕ 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Материјал  64  45 
Резервни делови   -  13 
Алат и инвентар  5.587  5.317 
Роба  28.916  26.803 
Плаћени аванси за залихe   1.954  161 

  36.521  32.339 
Mинус: исправка вредности  (5.287)  (5.083) 

      
  31.234  27.256 
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8. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Купци у земљи:     
   - повезана правна лица  1.089  252 
   - остала правна лица  23.034  25.867 

  24.123  26.119 
Минус: исправка вредности  (718)  (448) 

     
  23.405  25.671 

 
У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на 
одложени рок који у просеку износи 60 дана.  

 
 
9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2020. године у износу од 196.087 
хиљада РСД (2019. године – 196.087  хиљада РСД) чини 392.173 обичних акција (2019. године 
– 392.173 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 500 динара.  
 
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.  
 
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2020.  2019. 

 Број 
акција 

 
% учешћа 

 Број 
акција 

 
% учешћа 

        
Еуро Гас д.о.о. Суботица 138.939  35,43%  138.939  35,43% 
Томислав Војнић Пурчар  122.465  31,23%  122.465  31,23% 
Еуро Петрол д.о.о. Суботица 98.000  24,99%  98.000  24,99% 
Имре Ароксалаши  27.215  6,94%  27.215  6,94% 
Остали акционари 5.554  1,41%  5.554  1,41% 

        

 392.173  100,00%  392.173  100,00% 
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10. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Дугорочни кредити у земљи  37.042  15.288 
Остале дугорочне обавезе  2.839  - 

  39.881  15.288 
Текућа доспећа дугорочних кредита  (15.792)  (11.211) 

     

  24.089  4.077 

 
Обавезе Друштва по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2020. године у износу 
од 37.042 хиљаде РСД (2019. године – 15.288 хиљада РСД) у целости се односе на средства 
одобрена за финансирање ликвидности и набавку обртних средстава. 
 
Каматне стопе на одобрена средства на дан биланса стања крећу се у распону од 2,5%+1М 
БЕЛИБОР до 3,6% годишње (2019. године - 3,6% годишње).  

 
Валутна структура дугорочних обавеза на дан биланса стања је била следећа: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
ЕУР  7.042  15.288 
РСД  32.839  - 
       

  39.881  15.288 

 
Структура доспећа дугорочних обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године дата је у 
следећој табели: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
До 1 године  15.792  11.211 
Од 1 до 2 године  17.620  4.077 
Од 2 до 5 година  6.468  - 

  
 

39.881  
 

15.288 
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10.  ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 

Усаглашавање обавеза из финансијских активности 
 
Промене на обавезама Друштва из финансијских активности приказане су као што следи: 

 
у хиљадама РСД 

Дугорочни 
кредити 

 Остале финан. 
обавезе 

  
Укупно 

 

       

1. јануар 2019. године -  -  - 
Приливи 15.277  -  15.277 
Одливи -  -  - 
Немонетарне трансакције -  -  - 
Курсне разлике 11  -  11 

       

31. децембар 2019. године 15.288  -  15.288 

       

1. јануар 2020. године 15.288  -  15.288 
Приливи 30.000  -  30.000 
Одливи (8.245)  -  (8.245) 
Немонетарне трансакције -  2.839  2.839 
Курсне разлике (1)  -  (1) 

       

31. децембар 2020. године 37.042  2.839  39.881 

 
 
11. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Одложена пореска средства и обавезе на дан 31. децембра 2020. и 2019. године односе се 
на привремене разлике по следећим позицијама: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Одложене пореске обавезе     
Некретнине и опрема  12.879  12.293 

  12.879  12.293 

Одложена пореска средства     
Неискоришћени порески кредити  690  1.064 
Дугорочна резервисања  234  242 

  924  1.306 

  

 
11.955 

 
 

10.987 
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12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

Текућа доспећа дугорочних кредита 15.792 
 

11.211 

  
15.792  

 
11.211 

 
 
13. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  2.183  2.069 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  3.855  1.359 
Обавезе по основу камата  120  - 
Обавезе за дивиденде  86  43 
Обавезе према запосленима  11  23 
Остале краткорочне обавезе  219  4 

       
  6.474  3.498 

 
 
14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

  
Приходи од продаје робе у земљи:     
   - повезана правна лица  612  234 
   - остала правна лица  216.286  236.746 

     
  216.898  236.980 

 
 
15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 

Приходи од продаје услуга у земљи:     
   - повезана правна лица  369  1.418 
   - остала правна лица  56.293  56.120 

       
  56.662  57.538 
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16. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

Приходи од финансирања превентивних мера 
 

1.409  400 

Приходи по основу донација 3.699  - 

     

  5.108  400 

 
 
17. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови режијског материјала  2.476  2.991 
Трошкови резервних делова  2.208  2.222 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  1.844  948 

     
  6.528  6.161 

 
 
18. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови бруто зарада   39.598  38.966 
Трошкови пореза и доприноса на зараде  
   на терет послодавца  6.481  6.345 
Трошкови отпремнина  392  - 
Остали лични расходи  1.008  498 

  
 

47.479  
 

45.809 

 
 
19. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови транспортних услуга  3.151  6.934 
Трошкови услуга одржавања  1.862  4.153 
Трошкови закупнина  761  788 
Трошкови рекламе и пропаганде  112  148 
Трошкови услуга на изради учинака  -  2.918 
Трошкови осталих услуга  3.252  3.042 

     
  9.138  17.983 
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20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Трошкови непроизводних услуга  6.417  5.560 
Трошкови премије осигурања  3.086  2.681 
Трошкови пореза и доприноса  1.996  1.944 
Трошкови репрезентације  664  780 
Трошкови платног промета  393  403 
Трошкови чланарина  57  53 
Остали нематеријални трошкови  391  158 

     
  13.004  11.579 

 
 
21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Порески расход периода  160  - 
Одложени порески расход  968  697 

  1.128  697 

 
Усаглашавање пореза на добит и производа добитка пре опорезивања и прописане 
пореске стопе 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Добитак пре опорезивања  8.396  8.105 

     
Порез на добит по законској стопи од 15%   1.259  1.216 
Порески ефекти расхода који се не признају у    

пореском билансу     
 

83  
 

33 
Искоришћени порески губици  -  (438) 
Искоришћени порески кредит  (374)  (24) 
Остало  160  (90) 

       
Порез на добитак  1.128  697 

     
Ефективна пореска стопа    13,44%  8,60% 
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21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

Одложена пореска обавеза 
 
Одложена пореска обавеза на дан 31. децембра 2020. године  у износу од 11.955 хиљада 
РСД (2019. године – 10.987 хиљада РСД) односе се на привремене разлике по следећим 
позицијама: 

у хиљадама РСД 
  

Стање на 
почетку 
године 

  
Одложени 

порески 
(расход)/приход 

  
Остали 

свеобухватни 
добитак/(губитак) 

  
 
 

Укупно 

        
2020. година        
Порески кредит 1.064  (374)  -  690 
Некретнине и опрема и 

нематер. улагања 
 

(12.293) 
  

(586) 
  

- 
  

(12.879) 
Дугорочна резервисања 
за отпремнине 

 
242 

  
(8) 

  
- 

  
234 

        
 (10.987)  (968)  -  (11.955) 

        
2019. година        
Порески кредит 1.088  (24)  -  1.064 
Некретнине и опрема и 

нематер. улагања (11.626) 
 

(667) 
 

- 
 

(12.293) 
Дугорочна резервисања 

за отпремнине 246 
 

(6) 
 

2 
 

242 

        
 (10.292)  (697)  2  (10.987) 

 
Неискоришћени порески кредити 
 
Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду  искоришћени 
приказани су као што следи: 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
до једне године   -  264 
од једне до пет година  690  800 

     
  690  1.064 
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22. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

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

 
Прорачун зараде по акцији извршен је на основу следећих података: 

 
у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 
 

Нето добитак текуће године 7.268  7.408 
    
Пондерисани број обичних акција 392.173  392.173 

 
 
23. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

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

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ     
   - остала повезана правна лица  612  234 

       

  612  234 
 

ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА УСЛУГА     
   - остала повезана правна лица  369  1.418 

       

  369  1.418 

 
НАБАВКЕ     
   - остала повезана правна лица  32.460  14.172 

       

  32.460  14.172 

 
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца:     
   - остала повезана правна лица  1.089  252 

       
  1.089  252 

 
ОБАВЕЗЕ     
Обавезе према добављачима:     
   - остала повезана правна лица  402  1.647 

     
  402  1.647 
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23. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кључно руководство Друштва чине извршни директор, помоћник извршног директора, 
руководилац техничког сектора и руководилац сектора општих послова. Накнаде плаћене 
или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели која следи:  

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

Зараде и бонуси  
 

10.438 
 

 
10.207 

     
  10.438  10.207 

 
 
24. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Друштво обавља своју пословну активност као јединствен пословни сегмент, манипулација 
теретом на домаћем тржишту. Сходно томе, следеће информације представљају 
обелодањивања на нивоу Друштва као целине. 

 
Информације о приходима од продаје 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Велепродаја 180.488  200.067 
Транзит 32.016  34.355 
Складиштење и закуп магацина 23.085  24.187 
Услуге претовара 15.514  11.860 
Лучка саобраћајница 11.253  10.920 
Услуге превоза 1.358  2.888 
Малопродаја 4.394  2.558 
Закуп канцеларија 1.674  1.684 
Остало 3.778  5.999 

    

 273.560  294.518 

 
 
25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Циљеви управљања финансијским ризицима 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 
 
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 
постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик 
 
Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода 
Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним 
ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

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

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2020.  2019.  2020.  2019. 

        

ЕУР 
 

- 
  

- 
  

7.042 
  

15.288 

            
 -  -  7.042  15.288 

 
 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД. 
 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на ЕУР. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва 
у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

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

        
ЕУР           (704)             704         (1.529)          1.529  

            
           (704)             704         (1.529)          1.529  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Тржишни ризик (наставак) 

 
Каматни ризик 
 
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих 
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема 
на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  

 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 

 
Финансијска средства    
Некаматоносна 27.926  28.173 

      

 27.926  28.173 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 11.359  13.664 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  7.042  15.288 
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)  30.000  - 
      

 48.401  28.952 

 
Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну годину на 
реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2019. године - 1%), почев од 1. јануара.  
 
Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену каматних стопа, 
имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је на финансијске 
инструменте Друштва који су постојали на дан биланса стања и претпоставља да су све 
остале варијабле непромењене. 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 +1%  -1%  +1%  -1% 

        
Финансијска средства -  -  -  - 
Финансијске обавезе 300  (300)  -  - 

            

 300  -300  -  - 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кредитни ризик 
 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    

 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да 
користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са 
пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне  
кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 
 
Максимална изложеност Друштва кредитним ризицима се исказује у књиговодственим 
износима финансијских средстава у билансу стања, као што следи: 
 

  у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

     

Остали дугорочни финансијски пласмани  480  492 

Потраживања по основу продаје  23.405  25.671 

Друга потраживања  -  177 

Готовина и готовински еквиваленти  4.041  1.833 

     
Максимална изложеност кредитном ризику  27.926  28.173 

 
Управљање кредитним ризицима 

 
Кредитни ризик представља највећи појединачни ризик пословања Друштва, руководство у 
складу са тим пажљиво управља изложеношћу кредитном ризику. Кредитни ризик настаје 
из готовине и готовинских еквивалената, депозита код банака и финансијских институција, 
као и кредитне изложености у вези са купцима, укључујући ненаплаћена потраживања и 
извршене трансакције. 
 
На изложеност Друштва кредитном ризику у највећој мери утичу индивидуалне 
карактеристике сваког купца. Друштво примењује поједностављен приступ МСФИ 9 за 
одмеравање очекиваних кредитних губитака, који користи исправку за очекиване губитке 
током века трајања.  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање кредитним ризицима (наставак) 
 
Потраживања по основу продаје, специфична и друга потраживања 
 
У циљу одмеравања очекиваних кредитних губитака, потраживања по основу продаје 
груписана су на основу заједничких карактеристика кредитног ризика и броја дана кашњења. 
 
Очекиване стопе кредитних губитака се заснивају на профилима плаћања продаје од 36 
месеца пре 31. децембра 2020. године, односно 24 месеци пре 01. јануара 2020. године, као 
и одговарајућих претходних кредитних губитака претрпљених у наведеном периоду. 
Историјске стопе губитка нису кориговане у односу на информације о будућим 
макроекономским факторима, обзиром да нису установљене корелације које би значајно 
утицале на способност купаца да измире потраживања.  
 
Резервисање за кредитне губитке у вези са потраживањима по основу продаје се одређује у 
складу са матрицом резервисања која се заснива на броју дана доспелих потраживања. На 
дан 31. децембра 2020. године матрица резервисања дата је у наставку: 

  у хиљадама РСД 
  Потраживања по основу продаје 

  

Стопа 
обезвређења  

Бруто 
износ  

Укупни 
ЕЦЛ  Укупно 

         
Недоспела  0,1%  12.726  (13)  12.713 
Доспела 0-30 дана  0,1%  3.375  (3)  3.372 
30-90 дана  0,5%  3.647  (19)  3.628 
90-180 дана  2,8%  2.886  (80)  2.806 
Преко 180  40,5%  1.489  (603)  886 

         

    24.123  (718)  23.405 

 
На дан 31. децембар 2019. године, структура потраживања по основу продаје је дата у табели 
испод 

    у хиљадама РСД 

    
Бруто 
износ  Исправка  Нето 

         
Недоспела    13.654  -  13.654 
Доспела 0-30 дана    6.337  -  6.337 
30-60 дана    2.881  -  2.881 
60-90 дана    1.103  -  1.103 
90-180 дана    1.046  -  1.046 
Преко 180    1.098  (448)  650 

         

    26.119  (448)  25.671 
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање кредитним ризицима (наставак) 
 
Потраживања по основу продаје, специфична и друга потраживања (наставак) 
 
На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања 
није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
 
Руководство Друштва, редовно испитује кредитни квалитет потраживања по основу продаје 
узимајући у обзир старосни профил потраживања као и временски период пословног односа 
са Друштвом. Руководство верује да су неисправљена потраживања по основу продаје у 
потпуности надокнадива. 
 
Промене на исправци вредности потраживања по основу продаје за 2020. и 2019. годину су 
следеће: 

 у хиљадама РСД 
 Потраживања по основу продаје 

 
Специфична 

исправка  
Општа 

исправка 
  

Укупно 

      
Стање на дан 01.01.2020. године 448  -  448 
Нове исправке у току године -  270  270 

      
Стање на дан 31.12.2020. године 448  270  718 

      
Стање на дан 01.01.2019. године -  -  - 
Нове исправке у току године 448  -  448 

      
Стање на дан 31.12.2019. године 448  -  448 

 
Ризик ликвидности 
 
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних 
новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза.  
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25. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до  
1 године  

од 1 до 2 
године  

од 2 до 5 
година  Укупно 

        
2020. година        
Дугорочни кредити 15.792  15.000  6.250  37.042 
Остале дугорочне обавезе -  2.621  218  2.839 
Обавезе из пословања 2.046  -  -  2.046 
Остале краткорочне обавезе 6.474  -  -  6.474 

            
 24.312  17.621  6.468  48.401 

 
2019. година        
Дугорочни кредити 11.211  4.077  -  15.288 
Обавезе из пословања 10.166  -  -  10.166 
Остале краткорочне обавезе 3.498  -  -  3.498 

            
 24.875  4.077  -  28.952 

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

 
 
26. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 
У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување  
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 
приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 
капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 
 
Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 
однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се 
укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске 
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у 
билансу стања и нето задужености. 
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26. УПРАВЉАЊЕМ РИЗИКОМ КАПИТАЛА (НАСТАВАК) 
 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Укупна задуженост 39.881  15.288 
Готовина и готовински еквиваленти 4.041  1.833 
    
Нето задуженост 35.840  13.455 
Капитал 215.477  208.209 

    
Укупан капитал 251.317  221.664 

Показатељ задужености 
 

14,26% 
  

6,07% 

 
 
27. ПРОЦЕНА ФЕР ВРЕДНОСТИ 

 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активног тржишту (као што су 
хартије од вредности којима се тргује и хартије од вредности расположиве за продају) 
заснива се на котираним тржишним ценама оствареним на датум извештавања. Котирана 
тржишна цена која се користи за финансијска средства Друштва представља текућу цену 
понуде. 
 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активног тржишту утврђује се 
различитим ефектима процене. Друштво примењује различите методе и утврђује 
претпоставке које се заснивају на тржишним условима који постоје на датум извештавања. 
Котиране тржишне цене или цене дилера за сличне инструменте користе се за дугорочне 
обавезе. Остале технике, као што су процењене дисконтоване вредности новчаних токова, 
користе се за одређивање фер вредности преосталих финансијских инструмената. 
 
Књиговодствена вредност потраживања по основу продаје, специфична и друга 
потраживања и добављача и осталих обавеза из пословања сматра се да је једнака фер 
вредности услед њихове краткорочне природе. За већину дугорочних потраживања и 
обавеза фер вредност не одступа значајно од њихове књиговодствене вредности.  

 
 
28. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Дата јемства 
 

Потенцијалне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2020. године по основу јемстава датих 
повезаним правним лицима износе 31.988 хиљада РСД, од чега се 30.000 хиљада РСД (2019. 
године – нема) односи на јемства дата за уредно измирење обавеза по основу дугорочног 
кредита одобреног од банке повезаном правном лицу, а 1.988 хиљада РСД (2019. године – 
2.012 хиљада РСД) односи се на хипотеку стављену на грађевински објекат који је дат као 
јемство за одобрен кредит од банке повезаном правном лицу.  
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24400 Senta Srbija
tel: + 381 (0)24l 815 233
fax: + 381 (A) 241 811 526
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offlce@luka-senta rs

wwwluka-senta.rs

...,:

U skladu sa ilanom 50, i 51. Zakona o triiStu kapitala (sl.glasnik RS br. 31/2011, LfZ/2075, 1O8/2OL6,9/2020 i

I53/2O2O\ i ilanom 3. Pravilnika o sadriini, formi i nadinu objavljivan.ia godi5njlh, polugodi5njih i kvartalnih

fzveStaja javnih druStava (Sl. Glasnik RSbt.L4/21t2,5/2OL5,24/2OI7 it4/2020) preduzeie LUKA SENTA AD SENTA,

objavljuje

GODISNJI IZVEsTAJ O POSLOVANJU

DRU5TVA IUKA SENTA A.D. SENTA

ZA 2020.god.

I oPSTt PoDAcl

1. Poslovno ime . I tuKA SENTA AD SENTA

Sediite 24400 Senta

Adresa Pristaniina 1

Matiini bro.i 08052590

PIB 101099680

2. web site i e-mail adresa www. luka-senta.rs ; off ice@ luka-senta.rs

3. Broj i datum reSenja o upisu u registar
privrednih subjekata BD 4477 /2005 od 27 .08.2005 (prevodenje u APR)

4, Delatnost (lifra i opis) 5224 ma nipulaciia teretom

5. Broj zaposlenih (prosedan broj u 2020.9.) 30

6. Broj akcionara (na dan: 31.12,2020.1 29

7. Deset najvedih akcionara

Red.

broj
lme i prezime/ Poslovno ime

Broj akcija
na dan:31.12.2020.

% uieiia od ukupne emisije na

dan:31.72.2020.

1. EURO GAS DOO SUBOTICA 138,939 35.428

2. VOINIE PUR'AR TOM ISLAV 122,465 3L.227

3. EURO PETROL DOO SUBOTICA 98,000 24.989

4. AROKSATASI IMRE 27 ,215 5.939

5. KOMERCUALNA BANKA-KASTODI RN-KS L,875 o.478

6. LUKA. ATILA 898 o.229

7. MOLNAR JEN E 7t9 0.183

8. MOLNAR J ENE 484 o.723

9. POPOV VASILUE 403 0.103

10. HYPO LLC, DELAWARE 280 0.071
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8. Vrednost osnovnog kapitala u din.: 199,262,229 din. 8a) Vrednost akcijskog kapitala: 196,086,500 din.

9, Podaci o akcijama Broj izdatih akcija CFI kod lslN broj

- obiine akcije 392,173 ESVUFR RSPPOTE 71055

- prioritetne akcije nema nema nema

10, Podaci o zavisnim
drultvima:

Poslovno ime Sediite Poslovna adresa

Nema zavisnih druitava

ll,Poslovno ime, sediSte i poslovna adresa revizorske
kude, koja je revidirala poslednii usvojen finansijski
izveitaj

AKSIOS REVIZIJA d.o.o.
Novi Sad, Hopovska 2

lz.Poslovno ime organizovanog triiita na koje su BEOGRADSKA BERZA AD, Novi Beograd
ukljuiene akcije Omladinskih brigada 1

l3,Ovlaideno lice druitva Mirko Kondii, dipl.ing., izvrlni direktor

14. Kratak opis poslovnih aktivnosti iorganizacione strukture:
Drustvo je osnovano 1973.godine kao preduzeie Pristaniste Potisje Senta, sa osnovnom delatno5iu: promet
gradevinskog materiiala. Godine 1979. preduzeie zauzima svoj danaSnji strate5ko - geografski poloiaj na desnoj
strani reke Tise na !2! - LZ3 km na ukupnoj povriini od preko 17 hektara. Odlukom Savezne Vlade preduzeie je
proglaSeno za medunarodno pristaniite. Novi naziv: Luka Senta a.d.Senta, datira iz 2011. godine. 2004. godine
dru5tvo je privatizovano, a od 2007. godine je deo LION GROUP SYSTEM DOO Subotica, koje je matidno
preduzeie, u kojem druitvo udestvuje kao zavisno dru5tvo sa jo5 12 domaiih zavisnih druStava i 4 strana
preduzeia. Druitvo se bavi: prodajom gratlevinskog materijala, skladiltenjem, pretovarom razne vrste robe i

izdavanjem u zakup magacina ikancelarija.
Organizaciona struktura druitva :

Svi poslovi koji se obavljaju u druitvu sistematizovani i grupisani su po organizacionim jedinicama.
Organizacione jedinice nemaju ovlaiienja u platnom prometu i sluie kao organizacione jedinice koje obavlja.iu
izvr5nu delatnost. Postoje dva glavna sektora:
l)Tehniiki sektor, u kojem se obavljaju poslovi usluge pretovara robe, skladistenja robe u javnim i carinskim
skladiStima i pfomet gradevinskog materijala. U okviru sektora postoji tetiri organlzacione jedinice-sluibe:
Prista ni3te, Radionica, SkladiSte TNG-a i Sluiba za za!titu od poiara, bezbednost i zdravlje na radu i zaStitu iivotne
sred ine.

2) Sektor za.iedni6kih poslova, u kojem se obavljaju knjigovodstveni, obradunski, komercijalni, administrativni
poslovi. U okviru sektora postoje dve organizacione jedinice-sluibe: Sluiba finansija i raiunovodstva, Sluiba
opStih i pravnih poslova.

(valitikaciona struktura zaooslenil u drustvu:

Kvalifikaciona
struktura

3'-.r2.2020. 31.12.20L9.
% promene
202012079

NKV a 0.00

KV 6 6 0.00

VKV 0 0 0.00

sss 7 9 -22.22

vSs 3 3 0.00

vss 4 4 0.00

I
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h na dan 3t.12.2O2O.

Na dan 31.12.2020.

II PODACI O UPRAVI DRUsTVA

1) ilanovi uprave

la) Odbor direktora

lme i prezime,
prebivali5te

Obrazovanje, sadaSnje zaposlenje (naziv
firme i radno mesto), ilanstvo u odborima

drugih druitava, funkcije u drugim
druitvima

Broi
% akcija koje
poseduju u

akcionarskom
druStvu

Mirko Kondii, Senta
lzvrsni direktor,
elan odbora direktora

Vll stepen, dipl,ing. malinstva,
Trenutno zaposlenje:
LUKA SENTA AD SENTA, IzVrSni direKtor

Tomislav VojniC Puria r,

Subotica
Predsednik odbora direktora
Neizvrini direktor

lV stepen, mehaniiar za elektro maiine i
aparate
Trenutno zaposlenie:
DES DOO Subotica, savetnik direktora
druitva
DOO EURO GAS Subotica, savetnik
direktora druitva
elanstvo u odborima drugih druitava:
Nema
Funkcije u drugim drustvima:
-LION GROUP SYSTEM DOO ZA TRGOVINU
I USTUGE SUBOTICA, direktor
-LION ETIL DOO SUBOT|CA, direktor
.LION KART FACTORY RACING TEAM
Subotica (sportsko udruienje), zastupnik

122,465
3L.227 0A

Zoran Der, Subotica
e lan odbora direktora
Neizvr!ni direktor

Vll stepen, diplomirani ekonomista
Trenutno za poslenje:
EURO PETROL DOO SUBOT|CA, direktor
druStva

1b) Skupitina akcionara: svi akcionari druitva

2) Kodeks ponaianja i web-site na kome je
objavljen

Kodeks korporativnog upravljanja druitva
usvojen 19.06.2014.g. objavljen na sajtu:
www.luka-senta.rs
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III PODACI O POSTOVANJU DRUSryA

1, lzveitaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike

Na osnovu zakljudenih kupoprodajnih ugovora i dogovora o saradnji za 2020. godinu, druitvo je prvobitno
planiralo uve6anje prihoda za 7%, ali usled pojave pandemi.je COVID-19, nije bilo realno da ie se ostvariti
planirano uveianje, vei se odekivalo ostvarenje prihoda umanjeno za tO% u odnosu na 2019.godinu, iiji su

konadni efekti, utvrdenitek na kraiu godine. U odnosu na 2019.godinu, ukupni prihodi su umanjeni za 5.98%, a

neto rezultat je umanjen za 1.89%. Ukupni rashodi umanieni su za 6.36%.

U cilju poboljsanja likvidnosti, Drultvo je odluiilo da koristi mere Vlade za smanjivanje negativnih efekata
prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19 ito: odlaganje plaianja poreza na zarade i doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, sa poaetkom
2021.godine iekonomske pomoii u vidu direktnih davanja: u visini od tri cele idva puta 60% neto minimalne
zarade za svakog zaposlenog, kao i na koriSienje moratorijuma na otplatu finansijskih obaveza i na zadu:ivanje
kod poslovne ba nke.

Zbog smanjenja obima prodaje, prihodi od prodaje robe su se umanjili za 8.47% (sa 236.980 mil din. na 216.898
mil din.): veleprodija je umanjena za 9.79o/o (sa 200.067 na 180.488 mil din.).
Nastavljena je saradnja sa dosadaSnjim kupcima-sa nekima je saradnja u odnosu na prethodnu godinu uveiana,
kao lto su: Larix doo Senta, Turbo Gas d.o.o, Gebi doo, CHS Serbia, JTl, Dubrava, Vimeksim, a sa nekima je
umanjena, kao lto su: NIS- Naftni servisi, Auto Moki doo, Vojput, Bioesen, FK TSC, Adafert, Potiski Vodovodi,
Biospringer, GAT d.o.o.; i zapodeta je znaiajna saradnja sa par novih (Flowtech, Best izgradnja, Asta, Kontakt,
Stil, Vo.ivodanin d.o.o., Krivaja). 5a kompanijom JTI a.d. Senta je prolirena saradnja sa korisienjem jo! jednog

magacina, uz produienje ukupno ugovorenog roka do septembra 2026. godine, ali postignuti dogovor za

prolirenje koriiienja prostora za .io5 jedan magacin, koji bi se izgradio do kraja septembra 2020 godine nije
ostvaren, zbog problema sa ishodovanjem gradevinskih dozvola. Sa Biospringer doo nije nastavljena realizacija
ugovora po osnovu angaiovanja radnika Druitva, na pretovaru melase u objektima Biospringera.
Nastavljena je saradnja sa dosadainjim dobavljadima robe: uveiana je saradnja sa: Larix doo, Branko Moravcem
iTurbo Gas-om, a umanjena sa PIM Hidroiniinjeringom, Auto Mokijem, Beobrodom, DST d.o.o, Caki Transom i

Hidrom. Zapodeta saradnia 2019.godine sa Fil-jakom, Autoprevoz-nikom Jagodii i Netgroupom d.o.o. je uveiana,
a sa dobavljadem Rednim brodarstvom Krajina prekinuta je saradnja. Uspostavljena je saradnia sa 3 nova
dobavljaca: Dremin d.o.o., Kajakop d.o.o iMaiva d.o.o..
Maloprodaja je uveiana 2a71.77/o (sa 2.558 na 4.394 mil.din.), a prodaja robe u tranzitu je umanjena za 6.81%
tj. sa 34.355 na 32.015 mil din..
Prihod od prodaje usluga su se umanjili za 1.52% (sa 57.538 na 56.662 mil.din.): prihodi od skladistenja izakupa
umanjeni su za 4.560/0 (sa 24,t87 na 23.085 mil din.), usluge prevoza umanjenje su za 52.98% (sa 2.888 na 1.358
mil din.), prihodi od ludkih saobraiajnica uveiani za 3.05% (sa 10.920 na 11.253 mil din.), prihodi od zakupa
kancelarija umanjeni su za 0.59%, a prihodi od usluga pretovara uve6ani su za 30,8!% (sa 11.860 na 15.514 mil
din.) zahvaljujuti uveianju kolilina pretovara :itarica na vodi sa 35 na 41.3 h tona.
Planirana investicona ulaganja su uspeino realizovana sredstvima iz tekuieg poslovanja i sredstvima kredita u

ukupnoj vrednosti od:32.189 mil din.: Kupljena su polovna teretna vozila SCANIA i MAN, polovno prikljuino
vozilo, polovna makazasta samohodna platforma inovo putnitko motorno vozilo Ford Mondeo, izvrSeno je
dodatno ulaganje u magacine, saobraiajnicu, separaciju lvideo nadzor, kao i ulaganje u nastreSnicu za ogrev.
lnvesticije u vrednosti od 32.168 mil din. su i aktivirane.
Od Agencije za upravljanje lukama dobilo 909 h din. sa obavezom ulaganja u luaku infrastrukturu/suprastrukturu
u toku 2021.godine.
Akcionarima Druitva iz ostvarenog neto dobitka, u 2020.9. nije isplaiivana dividenda.
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2. Analiza poslovanja u 000 RSD/%

2020.e. 2019.e.
% promene
2O2O/2019

Poslovni prihodi 279,5r5 295,943 -s.55

Poslovni rashodi 268,582 286,518 -6.26

Bruto dobitak/gubitak 8,396 8,105 3.59

Prihodi po delatnostima:

Prihod od prodaie proizvoda iusluga 56,662 57,538 -7.52

Prihodi od prodaje robe 216,898 236,980 -4.47

opis osnovnih proizvoda i usluga: Prodaja graalevinskog materijala,

skladiStenje, manipulacija tereta

7020.C. 2019.9.

POKAZATEU I POSTOVANJA:

Ekonomidnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) 1.O4 1.03

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihodi x 100) 2.s9 2.49

Likvidnost (obrtna imovina/kratkoroine obaveze x 100) 2.22 2.OO

Prinos na ukupni kapital (dobitak iz redov.posl. pre

oporezivanja/ukupan kapital x 100)
3.9 3.85

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/ kapital x 100) 3.37 3.55

Poslovni neto dobitak (stopa neto dobitka)

(neto dobitak/poslovni prihodi x100)
7.6 2.5

Stepen zadu:enosti (dugoroina ikratkoroina obaveza /
ukupna pasiva x 100)

18.15 13.28

Likvidnost I stepena
(gotovina i gotov.ekvivalenti/kratkoroine obaveze)

0.15 0.07

Likvidnost ll stepena
(obrtna imovina-zalihe/kratkoroine obaveze)

1.06 1.02

Neto obrtni kapital (obrtna imovina - kratkoroine obaveze) 32,735 27 ,88!
Tr:i5na kapitalizacija (broj akcija x tr:i5na cena,iedne akcije) 1s5,859 156,869

Cena akcija (na berzi: +oo,oo nso)

U poslovnim knjigama u kapitalu, vrednost akciia se

vodi po 500.00 din.

Obiine akcije 2020.9. Prioritetne akcije 2020.9

naJvrsa Nema trgovanja nalvrsa nema

najniia Nema trgovanja naJnrza nema

Dobitak po akciii (neto dobit/ broi obidnih akcija) ( u dinarima) : 2O2O.g.:18.53 2019.9.: 18.89

lspladena dividenda

Obidne akcije Prioritetne akcije

zotg,c. 14,094 h RsD 2019.9. nije bilo

2O2O.g. nije bilo 2O2O.e. nije bilo
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3. lnformacije o ostvarenjima druStva po segmentima: Druitvo posluje u jednom segmentu. Prihodi su
razdvojeni po sledeioj strukturi:

- u 000 din.

vrsta prihoda / godina 2020.g. 2019.9,
%

promene
2020l2OL9

%

uEe56a

2O2O c,,

%
ucesca

2019 g.

Veleprodaja robe 180,488 200,067 -9.79 65.98 67 .93

Maloproda.ja robe 4,394 2,s58 71.77 I.6I 0.87

Tranzit 32,016 34,355 -6.81 LL.7O 11.56

216,898 236,980 -8.47 79,29 80.45

Ludka saobra6ajnica rr,253 10,920 3.05 4.t7 3.7r
SkladiStenje i zakup

maqacina
23,085 24,L87 -4.56

8.44 a.2t
Zakup kancelarija 7,674 1,684 -0.59 0.61 o.57

Pretovar 15,514 11,860 30.81 5.67 4.03

Usluge prevoza 1,358 2,888 -52.98 0.50 0.98

Ostalo 3,778 5,999 -37 .O2 1.38 2.O4

55,662 57,538 -1.52 20.7L 19.54

UKUPNO: 273,560 294,5L8 -7.r2 100 100

4. Promene bilansnih pozicija

2O2O.g. 2019.s.
%

premena
2020/2079

Stalna imovina 220,346 797 ,007 11.85

Obrtna imovina 59,447 55,760 6.60
Kapital 2L5,477 208,209 3.49
Dugoroina rezervisanja
i obaveze 25,649 5,686 351.09

Kratkorodne obaveze 26,706 27 ,879 -4.27

Gubitak iznad vislne kapit 0 0

2O2O.g. 2019.9. premena
202012019

Poslovni prlhodi 279,515 295,943 -5.55

Finansiiski prihodi 4 40 -90.00

Ostali prihodi 6s6 1,919 -65.82

2O2O.e. 2019.9.
% premena
2020/2019

Poslovni rashodi 268,582 285,518 -6.26

Finansijski rashodi 944 154 512.99

Ostali rashodi L,978 3,L25 -36.70
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2O2O.e. 2019.9.
%

premena
202012019

Ukupni prihodi: 280,L75 297 ,983 -5.98
Ukupni rashodi: 271,774 290,245 -6.36
Rezultat iz redovnog
poslovanja pre
oporezivanja 8,671 8,024 8.06
Neto rezultat: 7 ,268 7 ,408 -1.89

Kratko obrazlolenje bilansnih promena (promene vede od L'%l u 2020, godini u odnosu na 2019, godinu:

Promene u Aktivi i Pasivi:

Promene kod prihoda i rashoda:

2020.g. 2Ot9.c.
%

promene
2020120L9

Kratko obja5njenje
promene

Promene u Aktivi:
Nekretnine, postrojenia ioprema u pripr. 279,663 196,306 11.90 bilo le ulaganla u iznosu od 32.189

Zalihe: 3t,234 27 ,256 74.s9 malo vise zallha robe i upl.avansi za

robu

Druga potraiivania 0 2t4 -100.00
iskoris€.prepl.porera na doblt,nakn.ra
zast.zjv sred.i napl.nakn.zarade za bo

Gotovina i got.ekvivalenti 4,04t 1,833 720.46 vecilznos na racunima preduzeca

PDV 6 9 -33.33
manje prethodnog PDV-a ie ostalo
neiskorisceno

Promene u Pasivi:

Nerasporetleni dobitak iz tekuie godine L6,45L 9,183. 79.15 imalismo dobit I nije lspl.divldenda

Dugorotne obaveze 24,089 4,O77 490.85 uzetje kredit od banke 30.000

Kratkorodne finansijske obaveze 75,792 tt,2r1 100.00 deo uzetog dug.kredita

Primljeni avansi 53 2,397 -97 .37 manje avansa je ostalo od kupaca

Obaveze iz poslovanja 2,046 10,166 -79.87
manje obavje ostalo prema
dobavljaclma

Ostale kratkoroine obvaveze 6,474 3,498 85.08 odlozeni porezi i dopr.-covid

Obaveze za PDV 1,310 85 r,423.26 veca obaveza za PDV

Obaveze za ostale por.,dopr.i dr.daibine 621 t2L 413.22
porez na dobit I obav.za
korisc.vodnoS 2emljista

PRIHODI I RASHODI 2020.t 2019.s.
% promene
2O2Ol20t9

Kratko obrazloienje
promene

Poslovni prihodi: 279,5r5 295,943 -5.55

Prihodi od prodaje robe 216,898 236,980 -8.47

Prihodi od premija,subvencija,dotacija. 5,108 400 1777 .OO
Covid 3699, veca paus.nakn.agenc.i

veca prev.osig.

Drugi poslovni prihodi 847 r,025 -77 .37
deo prihoda od zakupa bio knjizen

na 55 (sad je na 614)
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Poslovni rashodi: 268,s82 286,518 -6.26

Nabavna vrednost prodate robe L67 ,146 L79,435 -6.85

Prihodi od aktiviranja udinaka irobe 757 70t -21.89 manje robe pottoseno za

sopst.ootrebr

Troikovi materijala 6,528 6,161 5.96
TroSkovi zarada, naknada zarada i dr. 47 ,479 45,809 3.65

Troikovi proizvodnih usluga 9,138 17 ,983 -49.79
kupllen tegljac ivise prevozimo

sami,i manjeje potr. Na odrzavanje
(stari kamlon prodat)

Troikovi dugorof . rezervisanja 205 0 100.00 rezerv.za otpremnine

Nematerijalni troskovi 13,004 11,s79 12.37

vise placamo na trosk.obezb.iza
oslg.osn.sred.
I nemamovise lnvallda u radnom

odnosu

Finansijski prihodi 4 40 -90.00
prosle godine napl,kamata na dug
prilikom izvrsenja

Finansijski rashodi 944 154 572.99 kamata na kredit

Rashodi od uskladivanja vrednosti ostale
imovine 270 448 -39.73 ispr.potr.manja po obracunu

Ostali prihodi 656 1,919 -55.82 pausalna nakn.ove god.knjk.na 640

Ostali rashodi r,978 3,!25 -36.70 nismo imallgubitak od
prod.osn.sred.

Neto dobitak poslovanja i ispr.grelaka iz

ran.god. 0 81 -100.00
prosle godine dobili smo knjizno
odobrenje za

Ranije godine

Neto gubitak poslovanja i ispr.greiaka iz
ran.god. 275 0 100.00

sad je primljeno resenje od Vode
Vojvodlne
za 2OIA,2O19

U kupni prihodi

Ukupni rashodi

280,L7s 297,983 -5.98

27L,774 290,245 -5.36

5. Neizvesnost naplate prihoda ili mogudih bududih troSkova: neizvesnost naplate postoji zbog lole finansijske
sltuacije u c€loj privredi, koja za posledicu ima neizmirenje obaveza.

6, lnformacije o stanju (broju i%), sticanju, prodaji iponiitenju sopstvenih akcija:
U protekloj godini nije bilo sticanja, prodaje ni poniStenja sopstvenih akcija.
Druitvo ne poseduje sopstvene akcije.

7. Aktivnosti dru5tva na poliu istraiivanja i razvoja: Nije bilo aktivnosti druitva na polju istraiivanja i razvoja.

8. lznos, naiin formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine: Ni u 2019. godini, ni u 2020, godini nije bilo
ni formiranja, ni upotrebe rezervi.

9. lnformacija o postojanju ogranka: Drustvo nema ogranke.

10. Bitni poslovni dogadaji u 2020,9.:
DruStvo je tokom 2020. godine nastavilo sa obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti u delatnostima za koje je
osnovano. Pored prodaje gradevinskog materijala, usluga skladiStenja, izdavanja u zakup magacina ikancelarija,
nastavilo se sa pretovarom iitarica na plovila i pretovarom TNG-a sa plovila.
Zbog velikog uticaj pandemije na globalnu privrednu aktivnost, kao i na privredu u Republici srbiji, rukovodstvo
Druitva se, zbog oaekivanog smanjenja priliva u odnosu na isti period prethodne godine, usled neizvesnosti
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naplate potraZivanja, odluEilo na koriSienje moratorijuma na otplatu finansijskih obaveza (kredita podignutog u

oktobru 2019.g.), dodatno zaduiivanje kod poslovne banke, koriSdenje podsticainih mera Vlade Republike Srbije

u oblastifiskalne politike, kao ikorildenje bespovratnih davanja iz budieta Republike Srbije na ime isplate zarada

zaposlenim, a sve u cilju odrianja nivoa llkvidnosti isolventnosti na pribliino istom nivou kao u 2019. godini.

Rukovodstvo Drustva je procenilo da eksterni uslovi u zemlji iokruienju nemaju materijalno znadajan uticaj na

sposobnost Drustva da nastavi da posluje po principu stalnosti u buduiem periodu od 12 meseci, a uzimajuii u

obzir preduzete mere idosada5n.iu solventnost ilikvidnost DruStva.

u vreme uvedenog vanrednog stanja, izazvanog pandemijom virusa covlD-1g, zbog smanjenog obima posla, od

01.04.2020.g., 15 zaposlenih je upuieno na odsustvo sa rada na 22 radnih dana, tj. do 30.04'2020., uz isplatu

zarade u visini od 60% prosedne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci, a ostali zaposleni su nastavili da

obavljaju svoje redovne radne aktivnosti, uz uvoden.je iestoiasovnog radnog vremena sa obraiunom zarade za

osmodasovno radno vreme, a zbog potrebe obavljanja poslova, pojedinim radnicima je vei ranije prekinuto

odsustvo sa rada.

U drugom kvartalu Drustvo je kod Halkbank a.d. Beograd, uz korilCenje garatne Seme pod5ke privredi, podiglo

dugorodni kredit za finansiranje likvidnosti i obrtnlh sredstva, u iznosu od 30 miliona RSD sa rokom otplate do 3

godine (12 meseci grejs period i otplata u 24 jednake mesedne rate), a d ugoroinom kredltu za fina nsiranje obrtnih

sredstva, iz 2019.godine je produien rok otplate za 3 meseca (konaini rok otplate: 02.07.2021.9), zbog moratoriju,

kojije dozvolila driava zbog pandemije. Na ime obezbedenja zaduienja po kreditu u visini od 30 mil din., koji je

odobren naSem povezanom licu: DES DOO, u maju 2020.g. Dru3tvo je uiestovalo kao Jemac platac (dato je 10

menica), rok otplate kredita je 15.o5.2023.godine (grejs period do 15.05.2021,g., otplata kredita je u 24 iednakih

mesednih rata). Rok otplate kredita povezanog lica DES d.o.o., iz 2018., po kojem je DruStvo bilo hipotekarni

duinik (zalaganjem benzinske pumpe), je zbog moratorijuma sa prvobitnog roka (28.11.202L.) produien do

28.O2.2022.
Nastavljena je saradnja sa dosadasnjim dobavljaiima robe: uveiana je saradnja sa: Larix doo Senta za 10%: sa

41.3 na 45.2 mil din., Branko Moravcem (uveianje za 67yot sa 3 na 5.1 mil din.) iTurbo Gas-omza 129% sa736h

din. na 1.7 mil din., a umanjena sa PIM Hidroiniinjeringom (umanjenje za 29yo: sa 2LZ na l5'I mil din.), Auto

Mokijem Senta (umanjenje za 45%: sa 16.6 na 9 mil din.), Beobrodom (umanjen.ie za 75%: sa 20 na 4.71 mil din.),

DST d.o.o za 73% lsa 9.2 na 2.53 mil din.), caki Transom (umanienje za 4%" sa 36.7 na 35.3 mil din.) i Hidrom

(umanjenje za 2g%o: sa 2.86 na 2.O2 mil din.)). Zapoieta saradnj; zo1g.godine sa Fil-jak je uveiana za t65% (sa

U.2na45.7 mil din.), sa Autoprevoznik Jagodit uvetana je za !4L% (sa 12.4 na 30 mil din.), sa Netroup d.o.o.

uvedana,jeza 89% (sa 4.8 na 9.1 mil din.), a sa dobavljaiem Reanim brodarstvom Krajina prekinuta jesaradnja.

Uspostavljena.ie saradnja sa 3 nova dobavljaca: Dremin d.o.o. (ostvaren je promet u visini od:5.9 mil din.),

Kajakop d.o.o (1.6 mil din.) i Madva d.o,o (1.4 mil din.).

U znaiajnoj meri je umanjena saradnja sa dosadaSnjim kupcima: Naftagas-Naftni servisi za 45% (sa 49.2 na 26.4

mil din), sa DID za 94% (sa 33.9 na 1.9 mil din.), sa FK TSC za 26% (sa !0.6 na 7.8 mil din.), ADAFERT za 49% ( sa

7.9 na 3.7 mil din, Vojput Subotica za 62% (sa 17.2na6.5 mil din.), sa Potiskim Vodovodima za 8!% (sa 6 na 1 1

mil din.), sa Tisa doo za 49% (sa 4.5 na 2.3 mil din.).
Zbog smanjene trainje za uslugom zakupa magacina saradnja sa Biospringer-om je umanjena za jo5 63% (sa 7 na

2.6 mil din. - od 01.01.2020. ugovoreno je joi jedno umanjenie kori5ienja skladiinog prostora za 790 m2), a zbog

umanjenih koliiina pretovara iitarica saradnja sa izvoznikom iitarica Agroglobe je opala za 51% (sa 3.9 na 1.9 mil

din).
UveCana je sarad nja sa dosada5njim kupcima: sa Larix doo za 33% (sa 50.4 na 57 mil din.), sa Gebi doo za 131%

(sa 10 na 23.3 mil din.), sa izvoznikom :itarica CHS za 95% (sa 9.8 na 19.2 mil din.) iVimeksim SRB (sa 0.5 na 3.5

mil din.), sa Turbo Gas-om za !64% (sa 2.6 na 6.9 mil din.) i JTI za 28% (sa 10 na 12.9 mil.din.).

Zapoieta saradnja sa novim kupcem Dubrava d.o.o., iz 2018.9., je uspe5na nastavljena u 2020.9. i ista uveiana za

44% lsa !2.6 na !8.2 mil din.), dok je sa novim kupcima:GAT d.o.o. umanjeno za 2 mil din tj. 15%, a sa Konstruktiva

d.o.o. je ostvaren promet u visini od 951 h din.,3to je uman.ienje za 82%.

Zapoieta ie uspeina saradnja sa nekoliko novih kupca: Flowtech (7.5 mil din.), Asta (5,8 mil din.), Kontakt (4.2 mil
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din.), Stil (4 mil din.), Vojvodanin (3.3 mil din.), Krivaja (2.6 mil din.) - radi se o saradnjama do zavrSetka
pojedinadnih projekata izgradnje sopstvenih objekata, izapoieta je saradnja sa Best izgradnjom (6.7 mil din.).
Saradn.ia sa kupcem Bioesen je nastavljena ali u znaiajnoj meri umanjena za 6L% (sa 7.9 mil na 3.1 mil din.), jer
je to saradnja samo do zavrsetka jednog projekta, a sa SMB je totalno prestala saradnja (2019.9.: 9.6 mil din.).
Sa znafajnim kupcem Naftagas-Naftni servisiproduien je ugovora do kraja 2020.godine, kada je zakljuden novi
krovni ugovora za naredne 2 godine. Ugovor sa istim uslovima za kljuden je i sa novim kupcem: Naftagas-transport,
takoale za naredne 2 godine.

Kompanija JTI a.d. Senta nastavila je korisienje zakupljenih magacina u skladu sa ranije zakljudenim
dugogodi!njim ugovorom, ko.ii je pro5iren sa koriSdenjem jo5 jednog magacina uz produienje ukupno ugovorenog
roka do septembra 2026. godine, a postignuti dogovori za prosirenje koriiienja prostora za jos jedan magacin,
koji bi se izgradio do kraja septembra 2020 godine nije ostvaren, zbog problema sa ishodovanjem grailevinskih
dozvola. 5a Biospringer doo je nastavljena saradnja na izdavanju u zakup magacina, alije od 0l.januara za jo! 790
m2 umanjena kori$Cena povrlina. U 2020.godini nije nastavljena realizacija ugovora po osnovu angaiovanja
radnika Drustva, na pretovaru melase u objektima Biospringera.
-i u 2020.9. nastavljena je realizacija pretovara iitarica u plovila. ZahvaljujuCi znaiajnom uve6anju saradnje sa

izvoznikom CHS Serbia, ukupno pretovarena kolidina u 2020.godini bila je 62.4 hiljade tona, sto je uveianje u

odnosu na 2019. godinu (18%), ido sada ostvaren najveCi godiSnji obim.
-poslovi pretovara na vodi su realizovani u koliiini od: 188,463 t, sto je u odnosu na 767,96L t realizovanog u
2019.9. uve6anje za 12%.
-na redovnoj skupstini druitva, osim uobidajenih tataka dnevnog reda, izvriena je izmena tj. izabran je jedan novi
dlan Odbora direktora - umesto Rudolfa Bobojdeva, za novog dlana je izabran Zoran Der, direktor Euro Petrol
d.o.o.-a.
-na osnovu ilana 358a Zakona o privrednim drustvima, Druitvo je u martu objavilo podatke o zanimanju I

prethodnom zaposlenju ilanova odbora drektora, kao i podatke o tlanstvu u drugim odborima ifunkcijama koje
obavl.iaju u drugim drultvima, a u junu, nakon izmene tj. izbora.jednog ilana Odbora direktora, objavljen je
aiuriran pregled.
-u avgustu je aiuriran cenovnik gratlevinskog materijala: korigovana je cena cementa - uskladena sa trZisnim
uslovima odnosno uveiana za 8%.
-realizovana su investiciona ulaganja u vrednosti od: 32.189 h RSD, sto je u odnosu na 2019g. (3.412 h RSD)
uveiano za 943%. Kupljena su polovna teretna vozila SCANIA i MAN (5.1 mil), kupljeno je polovno prikljudno
vozilo (1.5 mil); polovna makazasta samohodna platforma (1.4 mil) i novo putnidko motorno vozilo Ford Mondeo
(2.6 mil), izvrieno je aiodatno ulaga nje u magacine i saobradajnicu, kao i ulaBanje u nastreSnicu za ogrev u uku pnoj
vrednosti od 2.5 mil din., izvrieno je dodatno ulaganje akcionara u 4 hale (17.4 mil din.), kupljen je polovni puini
transporter za separaciju (1.3 mil din.). Ulaganja je druStvo je delom finansirato sredstvima iz tekuieg poslova nja,
delom iz kredita, a mali deo sredstava (585 h din.) Drultvo je dobilo od Agencije za upravljanje luka.
zbog nerentabilnosti i visokih troskova daljeg odriavanja, Drustvo je prodalo polovno teretno vozilo: RENAULT
KERAX 370 DCI za !,234 h din. + PDV
- nastavljena je saradnja sa osiguravajuiim dru5tvom Sava osiguranje.
-tokom meseca februara, Druitvo je dobijena sredstva od Agencije za upravljanje lukama (sredstva dobijena
krajem decembra 2019.9.), a na ime ispladene pauialne naknade za 2O!9.g (585 h din.), iskoristila za dodatno
ulaganje u saobraiajnicu oko ludke vage, na koju je ukupno potrolila: 935 h din. sa pDv-om
-2020.-te godine, po osnovu Zakona o naknadama za koriiienje javnih dobara, Agencija za upravljanje lukama je
Drustvu kao kupcu/korisniku robe, koja se doprema vodom, na ime naknade za upotrebu obale za 2020.godinu
obraiunala: 575 h din.
-dana 30. decembra, druitvo je na ime Ugovora o isplati pauSalne naknade za 2O2O.g., a po osnovu dlana 179.
zakona o naknadama za korilienje javnih dobara, od Agencije za upravljanje lukama dobilo 909 h din. sa
obavezom ulaganja u ludku infrastrukturu/suprastrukturu u toku 2021.godine.
-krajem 2020.9. aneksiran je ugovor za isporuku elektriine energije za 2021.g. sa Energija Gas and Power.
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-sudski postupci: pokrenuti postupak prinudne naplate od duinika: GRADITEU-MRK d.o.o. Zrenjanin
(2019.godine), iija je vrednost duga:448 h din. uveiano za sudske troSkove, zavrien je blokadom raiuna duinika
u oktobru 2020.g., ali potraiivanje zbog nedostatka sredstava nije naplaieno.
-kadrovske promene: zaposlen je 1 radnik (voza[ teretnog vozila] u stalni radni odnos, 1 bagerista je otisao u

penziju, a 1 bagerista je nakon odlaska u penziju, nastavio sa radom iz penzije, a sa jednim vozadem teretnog
vozila zakljuien je Sporazum o prestanku radnog odnosa. Zbog uveianog obima posla krajem septembra je na tri
meseca angaiovano 3 fiziikih radnika na privremenim i povremenim poslovima, od kojih je jedan nastavio da radi

io5 3 meseca na randnom mestu: viljuikarusta. Krajem godine je na 3 meseca zaposlen ijedan dizalidar na

terminalu.
- druitvo je i u 2020.9. kao ilanica Grupaci.ie za luke I pristaniSta pri Privredno, Komori Srbije, nastavila aktivno
uteSie u njenom radu, a po pitanju vezanim za minimalne luike tarife iz Zakona o plovidbi I lukama na unutrainjim
vodama.
-u 2020.9. akcionarima druitva iz neto dobitka nije isplaiena dividenda, jer se Drustvo obavezalo na to,
kori5ienjem mera Valde za ublaiavanje efekata pandemije.

11. Dogaalaji nakon datuma bilansa:
U 2021.godini Druitvo je nastavilo sa obavljanjem svojih redovnih poslovnih aktivnosti. Drustvo se i u 2020.9.
godini, u cilju odrianja nivoa likvidnosti isolventnosti, odluiilo za koriiienje bespovratnih davanja iz budieta
Republike Srbije na ime isplate zarada zaposlenima u vidu 50% od minimalne zarade po zaposlenom.

Rukovodstvo Druitva je procenilo da eksterni uslovl u zemlji iokruienju nemaju materijalno znaiajan uticaj na

sposobnost Druswa da nastavi da posluje po principu stalnosti u buduiem periodu od 12 meseci, a uzimajuii u

obzir preduzete mere idosadaSnju solventnost i likvidnost Druitva.

12. Opis oEekivanog razvoja dru5tva:
Plan dru5tva za 2021, godinu je stalno unapredenje usluga uz aktivno praienje razvoja u svojoj oblasti ioduvanje
tr:ilnog udeSia.
Na osnovu zakljuienih kupoprodajnih ugovora i dogovora o saradnji za 2021. godinu, planirano je uveianje
prihoda za 7%, ali usled nastavka pandemije COVID-19, tek ie se na kraju godine moii videti efekti rada.

U sludaju da Vlada donese jo5 neke mere u cilju poboljianla likvidnosti i smanjienju negativnih efekata
prouzrokovanih pandemi.iom, Drultvo planira da iste iskoristi. Dodatno zaduienje kod poslovnih banaka nije u

pla nu.

13. Znaiajni poslovi sa povezanim licima:
U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Dru5tvo obavlja transakcije sa povezanim licima. Od povezanih lica,

Drultvo posluje sa nekoliko, ito:
-sa Euro Petrol doo subotica, koji je DruStvu glavni tj. jedini dobavljad energenata (naftnih derivata) i koji od

Druitva uzima u zakup benzinsku pumpu
-sa Euro Petrol Trans doo Subotica, od kojeg Druitvo koristi u zakupu dva putnidka vozila, od kojeg je Druitvo
kupilo osnovno sredstvo: polovno teretno vozilo MAN.
- sa Euro Gas doo Subotica, koji je glavni tj. jedini korisnik TNG terminala, i za koga Druitvo realizuje poslove
pretovara TNG-a, PPF i butana, od kojeg je Drultvo kupilo samohodnu makazastu platformu (za 1.4 mil din.) i

isplatilo ulaganje u magacine drustva (za 17.4 mil din.) i kome je dru5tvo prefakturisalo kupljenu opremu za plovilo
usidreno na privezu Drultva.
-sa Bojeni limovi doo Subotica, od kojeg DruStvo nabavlja lim i razni materijal za renoviranje magacina.
-sa Lion Etil doo Subotica-njemu je druitvo prodalo 21.04 t kristal Seiera, koji je nakon skladistenja u DruStvu

ostao kao oSteien i neupotrebljiv za korisnika skladiSta.
- sa lntegral lnzenjering doo Subotica, koje je od Druitva kupilo izolacionu traku
-sa DES doo Subotica, za koje je Drultvo postalo jemac za njegov kredit kod Ha lkbanke, i prefakturisao mu premiju
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osiguranja po osnovu zalo:ene Obveznikove benzinske pumpe, po kreditu iz 2018.g.
Povezana lica: Euro Petrol, Euro Gas i DES doo Subotica su jemci po osnovu kredita, koje je Drultvo u maju 2020.g.
podiglo kod Halkbanke, a Druitvo je jedno od jemaca po kreditu DES-a podignutog u maju 2020.godine.
Sa ostalim povezanim licima i matidnim druStvom, DruStvo nije imalo poslovnu saradnju u toku 2020.g
U toku 2020. i2019. godine obavljene su sledeie transakcije sa povezanim pravnim licima:

PRIHODI OD PRODAJE ROBE

-ostala povezana pravna lica

u hiljadama RSD

2O2O.C. 2019.9.

612 234

PRIHODI OD PRODAI E USLUGA

-ostala povezana pravna lica 369 f,4f8

NABAVKE

-ostala povezana pravna lica 32,460 L4,32L

POTRAZIVANJA I PTASMANA:

Potra:ivania od kupaca:

-ostala povezana pravna lica 1,089 252

OBAVEZE

Obaveze prema dobavljadima:
-ostala povezana pravna lica 4OZ f,647

. lv osTALo

lzloienost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti iriziku novianog toka:
Ciljevi upravllanja finansijskim rizicima
Poslovanje Drultva je izloieno razlititim finansijskim rizicima: triiSnom riziku, kreditnom riziku iriziku likvidnosti.
Program upravljanja finansijskim rizicima DruStva je usmeren na nemoguinost predvidanja dogadaja na
finansijskim triiStima iteii minimiziranju mogudih negativnih efekata na finansijske performanse DruStva.
Druitvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaStite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga lto
takvi instrumenti nisu u lirokoj upotrebi, niti postoji organizovano tr:i5te takvih instrumenata u Republici Srbiji,
TriiSni rizik: Triiini rizikseodnosi na rizik da od retfene prome ne triiSnih cena, kao Sto su prome ne ku rseva stra n ih
valuta ipromena kamatnih stopa, mogu da utidu na visinu prihoda Druitva ili vrednost njegovih finansijskih
instrumenata. Zadatak upravljan.ia tr:isn;m rizicima jeste da se upravlja i kontroliSe izloienost triilnim rizicima u
okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Drujtva.
Devizni rizik: lzloienost Druitva deviznom riziku prvenstveno se odnosi na ostale dugorodne finansijske plasmane,
kratkorodne finansijske plasmane, potraiivanja, gotovinu igotovinske ekvivalente, dugorodne kredite, ostale
dugoroine obaveze, kratkoroine finansijske obaveze iobaveze iz poslovanja denominirane u strano.i valuti.
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Dru5tva u stranim valutama na dan izveStavanja je
sledeia:
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u hiljadama RSD

Obaveze
2020. 20L9, 2020. 2019.

lmovina

EUR _ 7 ,O42 15,288

- 7,042 15,288

Na osnovu obelodanjene strukture monetarne imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je Druitvo
pre svega osetljivo na promene deviznog kursa EUR.
U sledeiojtabeli prikazana je osetljivost Drustva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na pomenutu
stranu valutu. Stopa osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Dru5tva u pogledu moguiih promena
kursa R5D u odnosu na EUR .

u hiljadama RSD

2079.
+70% -L0% +to% -Lo%

EUR (704]. 704 (1,529) L,529

(- 
^, 

(1,52s) L,szs

Kamatni rizik: DruStvo je izloieno riziku promene ka matnih stopa na sredstvima i obaveza ma kod kojih je kamatna
stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog triista i Dru5tvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi
ublaZilo njegov uticaj.
Struktura monetarnih sredstava iobaveza na dan 31. decembra 2020. i2019. godine sa stanovi3ta izloienosti
kamatnom riziku data je u sledeiem pregledu:

-u hiljadama RSD

2070.e.2Ot9.g.
Findnsijska sredstva
Nekamatonosna 27,926 Zg,l73

Kamatonosne (fiksna

kamatna stopa) 7,042 15,288
Kamatonosne (varijabilna
kamatna stopa) 30,000 -

48,401 28,952

Kreditni rizik: Druitvo je izloieno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duinici neie biti u moguinosti da
dugovanja prema Drustvu izmire u potpunosti i na vreme, 5to bi imalo za rezultat finansijski gubitak Druitva.
Kreditni rizik obuhvata dugoroine i kratkorodne finansijske plasmane, potraiivanja i date garancije i jemstva
treiim licima.
U RepubliciSrbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrle nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih
dru5tava. Usled toga, Drustvo je prinurleno da koristi ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke
o bonitetu koje pruia Agencija za privredne registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa odredenim
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poslovnim partnerom u cilju odredivan.ia njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvraluje se iznos njegove
maksimalne kreditne izloienosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Druitva.
lznos maksimalne kreditne izloienosti revidira se najmanje jednom godiinje.
U sludaju poveianja iznosa dospelih potraiivanja ishodno tome poveiane izloienosti kreditnom riziku, Druitvo
primenjuje mehanizme predvitlene poslovnom politikom.
Druitvo nema znaiajniju koncentracilu kreditnog rizika, jer se njegova potraiivanja i plasmani odnose na
veliki broj medusobno nepovezanih kupaca sa pojedinaino malim iznosima dugovanja.

Rizik likvidnosti: Rukovodstvo DruStva upravlja rizikom likvidnosti na nadin koji mu obezbeduje da DruStvo u
svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze. DruStvo upravlja rizikom likvidnosti odriavajudi odgovarajude
novdane rezerve, pra6enjem planiranih i stvarnih novianih tokova i odriavanjem adekvatnog odnosa dospeda
finansijskih sredstava i obaveza.
Rodnost dospeCa finansi.iskih obaveza DruStva data je u sledeioj tabeli:

- u hiljadama RSD

Od2do5
godina Ukupno

2020. godina
Dugorodni krediti
Ostale dugorodne obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkorof ne obaveze

2019. godina
Dugorodni krediti
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoroine obaveze

Do1 Od1do2
godine godine

t5,792 15,000
- 2,621

2,046
6,474

24,3L2

37 ,042
2,839
2,046
6,474

L7,62L 5,468 48,401

6,2s0
2r8

7L,zLI
10,166
3,498

24,875

4,O77 
_

15,288
10,166

3,498

28,9524,O77

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novdanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji ie
Drustvo biti obavezno da takve obaveze namiri.

UPRAVUANJE RlzlKOM KAPITALA: u postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo druitva ima za cilj
oiuvanje moguinosti da posluje po principu stalnosti poslovan.ia, istovremeno maksimizirajuii prinose
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga ikapitala. Rukovodstvo druitva
pregleda strukturu kapitala na godi!njoj osnovi.

Drustvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduienosti. Ovaj pokazatelj izraiunava se kao odnos neto zaduienosti i

ukupnog kapitala. Neto zaduienost se obraiunava tako sto se ukupne finansijske obaveze (kratkorodne i
dugorodne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitata
prikazanih u bilansu stanja i neto zaduienosti.
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Pokazatelji zaduZenosti na dan 31. decembra 2020. i2019. godine su bili sledeii:
-u hiljadama RSD

2020. 2019.

Ukupna zaduienost
Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Neto zaduienost
Kapital

Ukupan kapita I

Pokazatelj zaduienosti

39,881
4,04!

35,840

2t5,477

25r,3!7

!4.2604

15,288
1,833

13,455

208,209

22L,664

6.O7%

Finans'tjski instrumenti: Drustvo ni u 2020.godini ni u 2019. godini nije koristilo finansijske instrumente.

lnformacije o ulaganjima u cilju zaStite livotne sredine: DruStvo u toku 2020. godine nije imalo vanrednih
znaiajnih ulaganja ove vrste. Drustvo ima zakljuden dugogodiinji ugovor o zbrinjavanju otpada sa ovlaiienom
organizacijom.

Druitvo odgovara za tainost iistinitost podataka navedenih u lzveitaju na isti naiin kao iza istinitost itaanost
podataka navedenih u prospektu.

NAPOMENA:

Odluka nadleinog organa o usvajanju Godisnjeg finansijskog izveStaja i Godiinjeg izvestaja o poslovanju nije
doneta. Usvajanje se planira na redovnoj sednici skupltine akqionara Drultva, koja ie se odriati u zakonski
propisanom roku, nakon iega de isti biti obiavljeni na sajtu druitva idostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i

Beogradskoj berzi.

U Senti, 25.04.2021.9. LUKA SENTA AD
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Na osnovu dlana 50. Zakonu o trii5tu kapitala ("S1. glasnik RS", br. 3t/}Ott, tL2/20t5, LO8|2OL6,
9/2020 a L53/202O), lica odgovorna za sastavljanje GodiSnjeg izve5taja u dru5tvu Luka Senta a.d.
Senta, daju sledeiu

IZJAVA

Dole potpisana odgovorna lica za sastavljanje GodiSnjeg izve5taja:

1. Mlrko Kondi6, lzvrSni direktor u dru5tvu Luka Senta a.d. Senta, i

2.luiana Rudid, Sef knjigovodstva u dru5tvu Luka Senta a.d. Senta,

izjavljujemo, da je prema na5em najboljem saznanju, Godi5njifinansijski izve5taj za2O2O. godinu za
druitvo Luka Senta a.d.. Senta, sastavljen uz primenu odgovarajuiih medunarodnih standarda
finansijskog izveitavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom
poloiaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog
druitva.

Senta, 26.04.202L.9.

Rudid luiana, Sef knjigovodstva u dru5tvu
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Na osnovu dlana 51. Zakona o trZistu kapitala (Sl.glasnik RS br. 3ll20ll, 11212015,108/2016,

9/2020 i t5312020), izvrlni direktor Luke Senta a.d. Senta, donosi slede6u:

NAPOMEN AIJZ GODISNJI IZVESTAJ ZA^O2O.GODINU

Senta, 26.04.2021.g.

1. Godisnji izve5taj Luke Senta a.d. Senta za 2020.9; Godi5nji finansijski izve5taji sa

izvestajem reiizora i bodisnji izve5taj o poslovanju druStva, jo5 nisu usvojeni od strane

nadleZnog organa druStva - skup5tine.

Godi5njilzv.St4 e. biti usvojen na sednici skup5tine druSfta u zakonski propisanom roku.

U roku-od 7 daiaod dana usvajanja, druStvo ie objaviti da je godi5nji izve5taj usvojen od strane

nadleZnog organa druStva i da ga objavi ako se razlikuje od prethodno objavljenog.

Z. Odluka o raspodeli dobiti jo5 nije doneta, niti usvdena od strane nadleZnog organa

druStva - skup5tine.
Odluka ee biii usvojena na sednici skup5tine druStva u zakonski propisanom roku

U roku od 7 dana od dan4 usvajanja, druStvo 6e objaviti da je Odluka o raspodeli dobiti usvojena

od strane nadleZnog organa druStva i objaviti je.

I
dipl.ing.


