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[lonyruaaa npaBHo nhqe - npeAFerHilK
14arxqHx 6poj 08052590 ulilOpa AenarHofltr 5224 '1146 101099580
Ha3hB LUKA SENTA AD SENTA

CeAfure CeHTa . nptfiaHxuHa 1

SIANAHC CTAFbA
Ha AaH 31,12,2019, roAilHe

- y xl/JbaAaMa AilHapa -

CTAITHA nMOBITHA (0003 + 0010 +
+ 0024 + 0034)

I. HEMATEPI4JA'IHA h|vlOBlIHA (OOO4 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

010 il Aeo 019

011, 012 h Aeo 019
2. KoHqecqje, nareHril, nffqeHqe, po6He k
y0yxHe MapKe, coOTBep u ooana npaBa

013 x Aeo 019

015 y Aeo 019 5. HeMarepiljanHa rMoB[Ha y npilflpeMil

II, HEKPETHhHE, NOCTPOJEI.bA 14

(0011+0012+0013+0014
L5+0016+0017+0018)

020, 021 v Aeo 029

5, Ofrane HeKperH[He, nofipojeba h

7. Ynaraba Ha rybuM HeKperHxHaMa,
nofrpojebtrMa tr onpeMu

8, Aaancr :a HeKperHhHe, nofrpojeba ,
onpeMy

IIL BilOnOUKA CPEACTBA (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

030, 031 n Aeo 039

032 il Aeo 039 2. OcHoBHo saAo



3. EronouKa cpeafrBa y npxnpeMr

4. ABaHch 3a 6ilonouKa cpeAfrBa

rv. AyToPoqHi4 ol4HAHchJcKt4
nIACNIAHI4 (002s + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 r 0030 - 003L 0032 F 0033)

1. yqeuha y Kantrrany 3aBucHhx npaBHhx

2, Yqeuha y Kanhrany npilApyxeHd
npaBHhx nilila [ 3ajeAHuqK[M noA]ryBarrMa

3. ygeuha y Kanhrafry oqanhx npaBHhl
rtrqa x Apyre xaprrje orq Bpe4Hocrh
pacnonoxilBe 3a npoAajy

5. AyropoeHX nnacMaH{ oranhM
noBe3aHtrM npaBhxM nxL{trMa

6. AyropoqHil nnacMaHI y 3eMAt

7. AyropoeHtr nnacilaHtr y ilHofrpaHfrBy

v. Ayropo!HA noTpAxtlBAtbA (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

1. norpaxffBasa oA MarhcHor il 3aBilcHilx
flpaBH[x nrqa

4. norpaxxBabe 3a fipoAajy no yroBopftMa

5, norpaxxBaba no ocHoBy jeMCrBa

, oSPTHA l4MOBl.rHA (0044 + 0051 +

I. 3ML4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

1. Marepnjan, pe3epBHr AenoBr, anar I
cfTaH ilHBeHTap



fpyna pacyHa, paqyH n03uql4JA AOn HanoileHa 6poj

l'l3Hoc

Tekyha roAHHa

npsxoAHa roAhHa

Kpajbe 6abe _
20_.

lloqerHo frabe
01,01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

13 1. Po6a 0048 26803 19283

14 i. CTanHa cpeAfrBa HaMebeHa npoAaju 0049

15 i. nnaheHh aBaHctr 3a 3annxe tr ytryrc 0050 161 1305

20

II. nOTPAXI4BAFbA nO OCHOBy nPOAAJE

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 7 25671 24512 0

200 x aeo 209
1. Kynqq y 3eMftil - MarhgHa x 3aBhcHa

npaBHa nhua
0052

201 u Aeo 209
2. Kynqr y rrocpanoEy - Mar[qHa I
3aBilCHa npaBHa nklla

)0s3

242 v aea 209 3. Kynuil y seMftil - ooana noasaHa
flpaBHa nrqa

)054 252 685

203 v aeo 209
4. Kynqu y hHoffpaHfrBy - ofrana
noBe3aHa npaBHa nilua

)055

204 v Aeo 209 5. Kvnux v 3eMftu 1056 )5419 23827

205 H Aeo

209

6. Kynqu y hHoopaHfrBy r057

206 il Aeo 209
7. Ofrana norpaxrBaba no ocHoBy

npoAaje
105€

2l III. nOTPAXI.1BAt-bA h3 CnEqilOLlr.lHl4X

NOCIIOBA
005s

22 IV. APYTA NOTPAX'IBAI-bA 0060
21,4 37

236
v. or,lHAHCI4JCKA CPEACTBA KOIA CE

BPEAHyTy nO OEP BPEAHOCTT4 KPO3

6'1|AHC vcnEXA
0061

23 ocvq236 h237
VI, KPATKOPOI]H14 OhHAHCI,IICKI4

nnAclv]AHr.,r (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062
0 0 0

230 u Aea 239
1, KparKopocHil RpeAAfv v flnacMaH/ -

MaTfrqHa x 3a8ilcHa npaBHa nIqa
0063

231 u Aea 239
2. Kpar(opocHu KpeA[Tr x nnacMad/ -
oflana noBe3aHa npaBHa flxqa

0064

232 v rca 239
3. KparKopoqHx KpeAtrrr x 3ajMo8u y

3EMBil
0065

233 v 
^eo 

239
4. KparKopoqHx KpeAffril x 3ajMoBu y

xHofrpaHfrBy
0066

234, 235, 238 v aea
239

5. Ocarr xparropoqHr dffHaHcujcKil
nnacMaHh

0067

24
VII. |OTOBI4HCK'1 EKEI4BMEHII4 h
TOTOBI]HA

0068
1833 685

27 VIII. NOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT 1069
9 429

28 ocnM 288 IX, AKT'1BHA BPEN4EHCKA P€TPAH14tlEI-bA 0070 711 550

A. YKYnHA AKT]4BA = nOC'IOBHA
l4MOBtlHA (0OO1 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 )5)761 2s0020 0

BB B. BAH 6I4'IAHCHA AKT]4 BA oo72



fpyna pacyha, paqyH n0314ur4JA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roAilHa

npeuoaHa roAqHa

Qajse ffabe _ 20_. 'loqerHo frase 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

NAC}IBA

A. KAnhTM (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + O4L7 +
O42O - O42L) > a = (0071 - 0424 -
o44L - 0442)

0401
208209 214906

30

I. OCHOBH14 KAnnTA,l (0403 + 0404
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409
0410)

0402
B 199262 199262 0

300 1, AKqhjcKx Kanrran 0403 r96087 195087

301
2. YAenv ApyuraBa c orpaHhqeHoM

oaroBopHouhy
0404

302 ]. Yno3x

303 4. ApxaBHh Kanrran

304 5. ApyurBeHx Kanhran )407

305 3aApyxHh yAentr

306 7. EMtrctroHa npeMHja )409

309 l. Ofranu ocHoBHu Kanuran )410 3175 3!75 0

31 II. YNt1CAHI4 A hEYNNATEHI4 KANfiTM )411

047 v 237 nt. oTKynrbEHE concTBEHE AKUT4JE )412

32 IV. PE3EPBE )413

330

v. PEBMOPtI3AUI/OHE PE3EPBE nO
ocHoBy PEBMOPrl3Aur.4t E

HEMATEPhJAJlHE hI\,'IOBhHE,

HEKPETHl/iHA, NOfi POjEI.bA 14 ONPEME

0414

33 octrM 330

vr. HEPEMI43OBAHT4 AO6r4Uil nO
ocHoBy MPTr,ilA OA BPEAHOSn4 t1

APyrilx KoMnoHEHTtl OCTMOT
CBEOEyXBATHOT PByITATA (norpaxHa

canAa paqyHa fpyne 33 ocxM 330)

)415

33 ochM 330

/ll. HEPEMh3OBAHt4 fy6t4u)A nO
)cHoBv XAPTI4JA OA BPEAHOCI4 11

lPyrtlx Kot4noHEHTh ocTMol-
:BEO6)1(BATHO| PE3yITATA (AyroBHa

rarAa pacyHa rpytre 33 ocrM 330)

0416 236 225

vlrr. HEPAcnoPFBEHh AO6I,4TAK (0418
0419)

0417
9183 15869 0

340 L HepacnopetjeHr Ao6uraK paHuj{x roAfHa 0418 177\ 402

341 2. HepacnopebeHU Ao6trTaK TeKyhe roAtrH-- 0419 14AB 15461

IX. YL.]EI]ITE 6E3 NPABA KOHTPOIIE 0424

35 x. rvELlTAK (0422 + 0423) )42I
0 0 0

350 t. Ty6ilraK paHxjrx roAilBa )422

351 2. Ty6firaK reKyhe roAhHe )423

6. AyIOPOqHA PE3EPBHCATbA 14

o6ABE3E (0425 + 0432)
)424 5686 7637 0



I. AyroPoqHA PE3EpBr,lCArbA (0426 +
4427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

P$epBrcasa 3a HaKHaAe tr ApyTe

402 v 409 16. Oaara 4yropovna pBepBilcaba

II. AYTOPOqHE OEABE3E (0433 + 0434
+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

1. O6aB$e Koje ce Mory KoHBeproBarfi y

2. O6aB$e npeMa MarlqHilM r 3aB[cHtrM

3. O6aBe3e npeMa o-anilM noBe3aHrM

. O6as$e no euyroeaHtrM xaprkjaMa oA
y nep4oay a)4{eM oa foafHy

AyropocHil KpeAfiTh h 3ajMoBu y 3eMBil

7. O6aB$e no ocHoBy 0ilHaHchjcKor

42 Ao 49 (ocrM 498)
r, KPATKOPOqHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461
o462)

I, KPATKOPOTIHE OI,4HAHCI,IJCKE O6ABF3E
(0444 + 4445 + 0446 + 0447 + A44B +
0449)

1. KparKopocHil KpeAffTil oA MarucHilx il
3atsilcHxx npaBHxx nilL{a

2, KparKopoqHt KpeAilTff oA oflatilx
noBsaHilx npaBHhx nfrua



rHo frase 01.01.20_.

OOaBe3e no ocHoay cranHrx cpeAfraBa tr

424,425,426 v 429 II2T1

ril. o6ABE3E il3 nOCIOBA|-bA (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
04sB)

1, Ao6aBDaqx - Mar[qHa il 3aBrcHa npaBHa

nffqa y 3eMfttr

2. Ao6aBDaq! - MarrqHa x 3aBrcHa npaBHa

n{qa y frHofrpaHfrBy

3, Ao6aBDacu - o-ana noBe3aHa npaBHa

rfrLla y 3eMDff

4, Ao6aBDaqn - ooana noBe3aHa npaBHa

nxqa y utsoflpaHffBy

/. Ofrane o6aBee x3 noooBaba

IV. OCTME KPATKOPOqHE OSABE3E

OEABBE NO OCHOBY NOPE3A HA

, O6ABE3E 3A OCTME NOPE3E,

I, NAChBHA BPEMEHCKA

TYEHTAK X3HAA BUCl.IHE
KAnUTAnA (0412 + 0416 + 0421

- 0417 - 0415 - O4t 4 - 0413 -
11 - 0402) > 0 = (02141 + 0424 +

- o07r.) > 0

6, yKynHA nACUBA(0424 + 0442 +
1+0401-0463)20
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llonyruaBa npaBHo nilue - npeAy3erHilK
lulafteHil 6poj 08052590 i llJtrOpa AenarHonh 5224 I nils roroggoso

Ha3ilB LUKA SENTA AD SENTA

CeArure CeHTa , nphfraH{uHa 1

SI4JIAHC YCNEXA
3a nepiloA oa 01,01,2019. ao 3t.I2.20I9. roAilHe

- y xr4jbaAaMa AilHapa -

fpyna pacyHa/ pacyH n03hq14JA {on HanoMeHa 6poi
l.l3Hoc

Texyha roarxa npeiloAHa roAHHa

1 2 3 4 5 6

nP[xoAu 143 PEAOBHOT nOCIOBAIbA

60 Ao 65, ocilM 62 H 63
A. nocIoBHr,r nPhxoAh

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

295943 344732

60
r. nPhxoAI4 oA nPoAArE PO6E

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

1002 1) 235980 284453

600
1. npuxoAil oA npoAaje po6e MarilqHilM h 3aBlcHilM

npaBHrM n/qnMa na Aouaheu rpxuury
1003

601
2. npffxoAx oA npoAaje po6e MaT[qHilM x 3aBucHuM

npaBHilM nxqilMa Ha hHofrpaHoM Tpxkury
1004

602
3. npilxoAil oA npoAaje po6e otranilM noBe3aH[M

npaBHhM nyurMa Ha AoMaheM Tpxhury
1005

z3n 1132

603
4, npvxoAn oA npoAaje po6e ocranuM noBsaHxM
npaBHxM tuqqMa Ha rHoffpaHoM Tpxhury

1006

604 5. npilxoail oA npoaaje po6e ra aovaheu rpxrury 1007
236746 283331

50s 6, nplxoAx o4 npo4aje po6e Ha xHoflpaHoM
IPXhUT

1008

51
rr. nPfixoAl.,l oA npoAAJE nporl38oAA t4 yclyrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
13 57538 54973

o1u

1. npuxo,qr oA npoAaje npox3BoAa tr yuyra
MarxrHEM il 3aBycHilM npaBHhM tiltlrMa Ha AoMaheM
rpxilury

1010

611

2. npuxol.4 oA npo,qaje npoh3BoAa h ysyra
MaTilCHilM il 3aByCHilM npaBHtrM ntLlrMa Ha

ilHOfrpaHOM TpXflUTy
101 1

612
3. npilxoAr oA npoAaje npoil38oAa tr ycJlyfa ocranilM
noBe3aHIM npaBHIM nhLlffMa Ha AoMaheM Tpxxury

1012
1418 I4l6

613

4. npilxoAr oA npoAaje flpoil3BoAa tr yoyra ofranilM
noBe3aHilM npaBHhM nkuilMa Ha {HofrpaHoM
TPXilUry

1013

614
5. npxxoAx oA npo,qaje npoil3BoAa tr ycryra Ha

gouaheu rpxrury 1014
56120 57497

615
6. npxxoAx oA npoAaje roroBlx flpotr3BoAa il ycnyra
Ha rHocrpaHoil Tpxlury

1015

64
rrr. nPrlxoAt4 oA npEMr4JA, cyEBEHUh.tA,

AOTAUI4JA, AOHAU'IJA il CN.
1016

400 250

65 IV. APyfl4 nOCnOBHh nPhXOAt4 1017 1025 1046



fpYna n03'fl.l1,rJA AOn HanoMeHa 6poj

H3Hoc

TeKyha roAxHa npeiloAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

PACXOAT4 
'13 

PEAOBHOT nOCIOBAIbA

50 ao 55, 62 H 63

E, nocnoBHh PAcxoA14

(1019 - 1020 - LO2L + LO22 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + LO27 + 1028 + 1029) > 0

1018

286518 328751

50 ]. HAEABHA BPUIHOCT NPOAATE PO6E 1019 !79435 223454

62 II. nPtlXOAt4 OA AKT|4Bl4PAtbA v']nHAKA t4 PO6E 1020 241 155

630

III. nOBEhAt-bE BPEAHOCTfi 3Mt4XA
HEAOBPUTEHI4X 14 TOTOBT4X nPOTI3BOAA t4

HEAOBPUIEHt4X vcflvTA
1021

631

iV. CMAIbEIbE BPEAHOCTI 3Anl/lXA
HEAOBPIIJEHI4X 14 tOTOBl,lX nPOLI3BOAA 1,1

HEAOBPU.IEHhX vCr'tvTA

1022

51 ocilM 513 V. TPOII]KOBh MATEPhJMA 1023 r4 6161 6979

513 VI. TPOtllKOBl,l fOPhBA li1 EHEPTI4JE 1024 18362 18910

52
VII. TPOIIKOBh 3APMA, HAKHMA 3APAAA I,4

ocrMh nhqHh PAcxoArl
r025

t5 45809 44200

53 vilt. TPo!lKoBl4 nPoh3BoAHhx vcrvrA 1026
L6 r7983 20742

540 ix. TPoutKoBl4 A[4oPTLl3Aqr4J E ro27 7390 7462

541 ao 549 x. TPOU.IKOBI4 AyrOPOr]Ht4X PE3EPBhCAt-bA 1028 2t5

55 XI. HEI4ATEPI,,]JMH14 TPOIjIKOBh t029
17 r 1579 11344

B. nocIoBHH AOEnTAK (1001 - 1018) > 0 1030 9425 15981

r, nocnoBHr4 rvExTAK (1018 - 1001) > 0 1031

66 A, OI,IHAHCIflCKX nphxoAl,r (1033 + 1038 +
1039)

1032
40 58

66, ocvq 662, 663 v 664
I. Ol,lHAHChJCKI4 nPhXOAr,l OA nOBE3AHl,lx nhUA
n OCf A.l'l4 Ol,lHAHCl4lCKl4 nPrlXOAli4 (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. OilNaHcffjcKil nptrxoAx oA MarhqHhx h 3aBrcHhx

npaBHfrx nkqa
1034

661
2. OuHaHcffjcKh npffxoAh oA ofranqx noBe3aHhx

npaBHilx nilqa
1035

665
3. npxxoAx oA yqeuha y Ao6trrKy nptrApweHilx
npaBHtrx ruqa u 3ajeAHxqKnx noAyxBara

1036

669 4. Ocranx OhHaHctrjcKu npilxoAu 7037

662 n. nPfixoAl4 oA M|4ATA (OA TpEhhX nhUA) 1038 40 57

663 n 664
tII, NO3I4TI4BHE KYPCHE PA3flhKE 14 NO3ATIABHI4

EOEKTh BMYTHE K/|AY3YIE (NPEMA TPEh',1M

n11L1l4[1A)

1039

56
B. Ol4HAHClrJCKr4 PACXOAT,T (1041 + 1046 +
to47) t040

154 75

56, oc/M 562, 563 u 564

r. ohHAHcr4JCKl.4 PACXOIT4 143 OAHOCA CA

noBE3AHl,ltvl nPABHtlN4 Il4Uht4A V OCf pJ]|t4

orlHAHChlCK'4 PACXOAh (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560
1. OhHaHchjcKil pacxoAtr il3 oAHoca ca Mar/cHrM r
3aBilCHhM npaBHilM tilqfr Ma

1042



fpyna paqyaa, paqyB n03hqhJA HanoMeHa 6poj
h3Hoc

TeKyha roAxHa npeuoAHa roA{Ha

I 2 3 4 5 6

561
2, OilHaHctrjcKil pasoAtr tr3 oAHoca ca ocrantrM

noBe3aHtM npaBH/M nrq[Ma
1043

565
3, Pacxoar oa yceuha y ry6[rKy nptrAp]ry{eHrx

npaBHilx nuqa il 3ajeaHilqKxx noalD(BaTa
1044

566 r 569 4. Offanh 0rHaHcffjcKil pacxoAtr t045

562 U. PACXOAI,I KAMATA (IPEMA TPFhhM Ill,1L{r1MA) 1046 140 6B

563 H 564

III, HETAT'1BHE KYPCHE PA3III4KE 14 HETAThBHI4

EOEKTI4 BMYTHE K-[IAY3Y'IE (NPEMA TPEFI,1M

nrlLl1414A)

1047 74 7

E. AO6l,tTAK lt3 Ot4HAHCt4PAtbA (1O32 -
1040)

1048

)l(. ryEUTAK tt3 Ot4HAHCltPAtbA (1040 -
1032)

1049 t14 t7

683 n 685

3. nPnxoAl4 OA yCKnAEltBAlbA BPEAHOCTT4

OCTAJIE !iMOB]4HE KOJA CE HCKAilylE nO
oEP BPEAHOCTI4 KPO3 EI4IAHC ycnEXA

1050

583 u 585

1,r. PACXOAIi OA yCKnAE]4BAtbA BPEAHOCTh
OCTANE [MOB]4HE KOJA CE 

'ICKA:IYJE 
NO

oEP BPEAHOCTU KPO3 6l,tJlAHC vCnEXA
r051 448

67 h 68, ochM 683 h 685 L OCTAII| nP]4XOAU 1052 1577 2479

57 tr 58, ochM 583 il 585 K. OCTAnh PACXOAh 1053 2410 1549

n. AoEhTAK 143 PEAOBHOT nOCnOBAbA npE
onoPE3ltBAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1O5O- 1Os1 + 1Os2- 10s3)

1054
BD24 16894

,b. ryEnTAK 
't3 

PEAOBHOT nOCIOB lbA nPE
onoPE3l,lBAtbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051-1O5O+1053-1052)

1055

69-59

M. HETO AOEIITAK nOCJtOBAtbA KOJE CE

OEYCTAB'bA, EOEKTU NPOMEHE
PAqvHOBOACTBEHE nO.nhTUKE H hCnpABKA
rPEIIAKA t43 PAHT4JXX nEPItOAA

t0s6
B1

s9-59

H. HETO ryENTAK NOCNOBAIbA KOJE CE

O6YCTAB'bA, PACXOA'I NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nO'lHTI4KE t4 hCnPABKA
tPElllAKA h3 PAHHJhX nEPItOAA

t057

lb. AoEI4TAK npE OnOpE314BAtbA (1054 -
1055+1056-10s7) 1058

8105 16894

o, TEhTAK nPE OnOPE3HBAIbA (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

t0s9

n. noPE3 HAAOEI,TTAK

721 r. noPEcKr4 PACXoA nEPnOAA 1060
18

Aea 722 iI. oAnoxEH14 noPEcKl4 PACXOAI4 nEPilOAA 1061 697 !427

aea 722 III. OAIOXEHT4 nOPECKn nPhXOAl4 nEPhOAA 1062

P. MCNTAAEHA NUqHA NPTMATbA
nocnoAABuA

1063



O6pa3aq nponrcaH npaBmHxKoM o caApxnHu il oopM, o6pa3aqa 0xHaBciljcKtrx sa rgrs{e$a}ffured x npeay3eTHvKe

,('*.

9sl20L4 v 144/2014)
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flonyruaBa npaBHo nt4qe - npe4y3erHilK
_"b_ 

j_r1,3=._
9-3-,2.1.k-+

N4arileHx 6poj 08052590
I UJrSpa 4enarroan 5224 nLlE 101099580

Ha3ilB LUKA SENTA AD SENTA

CeAilure CeHTa , nptrcraHHuHa 1

IA3BETIITAJ O OCTAI-IOM PE3YflTAry
3a nepiloA oa 01.01.2019. ao 37.L2.20I9. roAilHe

- y xHJbaAaMa AhHapa -

fpyna paqyHa, pacyH n03,lq14JA aon Hanouena broj
l43Hoc

TeKyha roArHa npexoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

\. HETO PE3YNTAT 143 NOC'IOBAIbA

r. HETO AO6|,1TAK (AOn 1064) 2001
74AB 15467

ir. HEro fy6l4TAK (AOn 1065) 2002

t. ocTAnu cBEosyxBATHr4 AOEHTAK HI14
-YE]4TAK

a) CraBKe Koje Hehe 6hr11 peMacr$rKoBaHe y
EtrraHcy ycnexa y 6yAyhxM nephoA],lMa

330

1. npoMeHe peBanoprcaqilje HeMarephjanHe
ilMoBilHe, HeKperHxHa, noopojeroa n onpeue

r) noBehabe peBanopr3aquoHilx pe3epBil 2003

) cMabebe peBanopx3aqff oHhx pe3epBil 2004

)J1

l. AKryapcKtr Ao6ilqu vth ry6\w no ocHoBy nnaHoBa

leoilHilcaHrx npilMaba

:) 4o6nqr 2005 208

i) ry6rur 2006
11 0

332

3. Ao6xLlr.i hnh ry6vM no ocHoBy ynaraFba y

BnacHfr qKe fr Hfrpyf4eHTe KanilTana

a) 4o6rrtr 2007

5) ry6nqr 2008

333

4. Ao6hlu nnu ry6nty no ocHoBy yAena y ocranoM
cBeo6)4(BarHoM Ao6rrxy uru ry6ffrKy nptraplr{eHrx
APYUTABA

a) A06rqil 2009

6) ry6^1u 1010

6) CraBke Koje HaKHaAHo Hory 6rrh
peuactrQxKoBaHe y Ef,raHcy ycnexa y
6yayhnu nephoaf,Ma

334

1. AooilLlx unu ry1uqu no ocHoBy npepaqyHa

$uHaHcrjcxux r:seuTaja trHocpaHo. notroBasa

a) ao6uqr 2011

6) ry6uqu 2012



2. [o6^Ju ntu ry6nv oA trHfrpyMeHara 3aurilre
HeTO ynafaba y yHocrpaHo nocnoBabe

Ao1nlv nnu ry6hLltr no ocHoBy xHfrpyMeHara
3aurfrTe pfl3ffKa (xeuilHra) HoBqaHoT ToKa

4. Ao1vuv nnu ry1wJ4 no ocHoBy xaprilja oA
BpeAHofrH pacnonoxffBrx 3a npoAajy

r. ocTMr4 6pylo cBEoEyxBATHh AOEhTAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2070 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

II. OCTMI4 SpyTO CBEOEyXBATHI4 rySilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 20t0 + 2072 + 20!4 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

lll. nopE3 HA OCTMl,l CBEOEyXBATHh A06|1TAK
nn4 fy6t4rAK nEPilOAA

rv. HEro ocrMt4 CBEo6)XBATHT1 AO6!4TAK (2019
- 2020 - 202r) > o

v. HETO OCTMh CBEOE)aXBATHI4 t-y6hTAK (2020 -

2019+2021)>0

L yKynAH HETO CBEOE)XBATH14 AOET1TAK (2001
2002+2022-2023)>0

II. yKynAH HETO CBEOFyXBATHh fy6t4TAK (2002 -
2001+2023-2022)>0

. yKynAH HETO CBEOSyXBATH14 AOE]4TAK
rYE|''TAK(?O27 + 2028) = AOfl 2024 > 0

1. flpxn/caH BehfiHcKffM BnacHhuffMa (anilTana

2. npfinilcaH BnacHiluilMa KojH HeMajy KoHTpony

ounu 2\- gli, ,o'2-a rounae
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IA3BEI.UTAJ O TOKOBUMA TOTOBIAHE
3a nepiloA oA 01'01'2019' ao 37'72'2079' ro,hHe 

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

n03xqxja AOn
143Hoc

Tekyha roAtrHa npeiloAHa roAhHa

x 2 3 4

A. TOKOB14 TOTOBI4HE h3 NOC'IOBHT4X AKT]4BHOCTH

3001
356102 351428L npvnvBL roroBilHe t3 nouoBHux anyaHoar (1 ao 3)

1. npoAaja ff npilMAeHil aBaHc, 3002
354667 355819

2. npilMAeHe KaMare u3 notroBHhx affihBHocril 3003
40 5B

3. Ofranil npqnvBh v3 peAoBHor nocnoBasa 3004 t3g5 1551

IL OAnilBy ToToBilHe rc nocnoBHfix aKThBHofrfi (1 ao 5) 3005
354633 342950

1. ly'cr na-e Ao6aBDaqrva r Aarn aBahch 3006
296087 285088

2,3apaAe, HaKHaAe 3apa,qa il ofranff nhqHh pacxoax 3007
45443 39703

3, fhahere ramare 3008
141 6B

4. nope3 Ha Ao6uraK 3009

5, OAlrBil no ocHoBy ocran/x jaBHqx nptrxoAa 3010 t2962 r8091

IL Hero FpilnhB roroBflHe il3 nocnoBHHX atry8Hocril (l-II) 3011
1469 14478

IV, Hero oAltrB roroBxBe h3 nocroBHxx atr[BHoqril (II-I) 3012
0

6. TOKOBH TOTOB14HE I43 AKT]4BHOCT}I HHBECT]4PAIsA

3013
31I. llpnnner roroBilHe x3 aflilBHofrh xHBefrxpaba (1 Ao 5)

1. npoAaja arqrja r yAera (rero npmueu) 3014

2. 11po4a.1a HeMareptrjanHe flMoBilHe, HeKperHlHa/ nofrpojeba, onpeMe h
6norouxtx cpeacrasa 3015

1307 t2

3. Ofranil 0ilHaHciljcKil nnacMaH[ (rero lpmter) 3016
20 1g

4. llp[MbeHe KaMare x3 affihBHotrr ilHBefrffpaba 3017

5. nptrMAeHe AuBilAeHne 3018

II. oAnffBtr Toro8ffHe il3 aKTilBHotril lraeanparoa (1 go 3) 3019
2473 1 OB4B

1. KynoBilHa aKuxja ff yAena (uero o4lrer) 3020

2, KynoBilHa HeMarepiljanHe uMoBuHe, HeKperHilHa, nofrpojeba, onpeMe y
6rolouxux cpe4caaa 3021

lOB4B

3- Ofranu Quuarcrjcxr nracualu (Hero o4nuar) 3022

IiI. Hero npilntrB roroBhHe tr3 atrxBHoqril xHBegrilpaffi (I-II) 3023

IV. Hero oAnuB ToroBilHe 13 anilaHocril ilHBestrpalba (II-I) 3024
1545 10817



n03xqllja AOn

,l3Hoc

TeKyha roAxHa nperxoAHa roAhHa

1 2 3 4

3. TOKOB}T TOTOBhHE }I3 AKThBHOCTH OI4HAHCI.IPATbA

3025 15211 0
L npvnhan ToroBxHe 13 astrBHocril onHaHcupaba (1 Ao 5)

1. YBehabe ocHoBHor KanilTana 3026

2. .{yropovnu xpe4rrn (xero nprrrar) 3027 15271

3. KparKopocHh rpe4nrr (nero nprluar) 302B

4. Oflane AyropocHe o6aBe3e 3029

5. Ocrane KparKopoqHe o6aB*e 3030

II. OAnuBil ToroBflHe h3 aKTkBHofrff Suuarcuparoa (1 go 6) 3031 r4452 3668

1. OTKyn confrBeHilx aKuilja il yAena 3032

2. AyropocHh KpeAilrx (oAntrBtr) 3033

3. KparKopocHx xpegmu (o4nrau) 3034

l. Ocrane o6aBee (oAflilBn) 3035

5. OlHaHcffjcKil nv3ilHr 3036

6. ly'cnnaheHe trilBilneHne 3037 AA52 3668

IIL Hero npilntrB roroBHHe H3 anilBHofril otrHaHcxpaba (I-II) 3038 1225

lV. Hero oanrB roroBilHe h3 antrBHofrx 0xHaHcilpaba (II-I) 3039 3668

r. cBErA nPIItl4B TOTOB]4HE (3001 + 3013 + 302s) 3040 17)706 357459

A. CBErA OAnhB TOTOBhHE (3005 r 3019 . 3031) 3041 371558 357466

B, HETO npt4nhB TOTOB]4HE (3040 - 3041) 3042 1148

E, HETO OMI4B TOTOBHHE (3041 - 3040) 3043
7

)K, roToB14HA HA nOqETKy OEpAqyHCKOr nEprOAA 3044 685 692

3. NO3NThBHE KYPCHE PA3'I14KE NO OCHOBY NPEPA'{YHA
TOTOB14HE

3045

h. HETAT}IBHE KYPCHE PA3III.IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOB14HE

3046

J, roToBl4HA HA KpAJy O6pAqyHCKOr nEpnOAA

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

LB33
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:eAilure CeHTa , nptrfiaHhuHa 1

IA3BETIITAJ O NPOMEHAMA HA KANIATPJIY
3a nepiloA oa 01'01'2019' ao 3r'r2'20r9' roAilHe 

- y xr4rbaAaMa AilHapa -

PeAHn

6poj
ont4c

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30

AOn

31

AOn

32

OcHoBHh Kanxran YnrcaHn a HeynnaheHn kanrran Pe3epae

1 2 3 4 5

locerHo crabe npeiloAHe roAuHe Ha AaH
)1.O1._

r) AyroBHil canAo paqyHa 4001 4019 4037

i) norpaxHu canAo paqyHa 4002 799262 402C 4038

2

dcnpaBKa MaTep[janHo 3HacajHxx rpeuaxa h
rpoMeHa paqyHoEoAqBeHxx nonltTnka

a) ilctrpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa 4003 4021 4039

6) l4cnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil paqyHa 4004 4022 {040

3

KopxroBaHo nocerho crabe npeiloAHe roAtrHe
Ha AaH 01.01. _

a) KophroBaHn AyroBHh canAo pacyHa (1a + 2a - 26)
>0 4005 4Q23 +041

6) xopuroaauu norpaxHil canAo paqyHa (16 - 2a +
26)>0 4006

799262
4024 4042

4

npoMeHe y npeuoAHoj _ roAhHx

)) flpoMer Ha AyroBHoj ffpaHil pa,iyHa 4007 4025 +043

) npoMer Ha norpaxHoj frpaHil pacyHa 4008 4026 1044

5

:rabe Ha Kpajy npeuoAHe roAxHe 31.12._

a) 4yroenu canao paqyHa

(3a+4a-46)>0 4009 4027 4045

6) norpaxw canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4010
199262

4028 4046

6

,lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHxx rpeuaKa h
npoMeHa paqyHoBoAOBeHtrX nonxTtrKa

) rcnpaere Ha Ayro8Hoj frpaHil pacyHa 401 1 4029 4047

6) rcnpaexe Ha norpaxHoj crpaHh paqyHa +012 1030 4048

7

KoprroBaHo nocerxo cra*e rexyhe roAxHa Ha

AaH 01.01. _

a) xopuroaaru 4yroBHfi canAo pavyua (5a + 6a - 66)
>0 1013 4031 4049

6) xoprroaaHr norpaxHil canAo pacyHa (56 - 6a +
66)>0 1014

t99262
4032 4050



PeAHx

6poj
on,tc

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

30

\on
31

AOn

g2

OcHoBHtr Kanxran YnxcaH{ a HeynraheHr Kanxra, P€epBe

I 2 3 4 5

I

'lpoueHe y reKyhoj _ roAHHtr

r) npoMer Ha AyroBHoj fipaHff pacyHa 4015 4033 4051

i) npouer na norpaxHoj flpaHtr pacyHa 4016 4034 405:

9

:rabe Ha Kpajy reKyhe roAnHe
!1.12, _

r) gyroaxu canAo paqyHa
'7a+8a-86)>0 40t7 4035 4053

i) norpaxHfl GnAo paqyHa

76-8a+86)>0 4018
799262

4035 4054



PeAH h

rpoj
onhc

KoMnoHeHTe Kanrrana

AOn

35

AOn

O47 n237
aon

34

fy6xraK oTKynDeHe concraexe axqrje HepacnopeDeHx Ao6nraK

I 2 6 7 8

nocerHo crabe npenoAHe roAHHe Ha AaH
01,01._

a) 4yroeru canao pacyHa 4055 214A 4073 4091

5) norpaxrn canAo pacyHa 4056 4074 4092 6818

2

/lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHtrx rpeuaka n
lpoMeHa PaCyHOaOACTAeHXX nOnnTHKa

) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 4057 4075 4093

6) ucnpaaxe Ha norpaxHoj frpaHx paqyHa 1058 4076 4094

3

KophroBaHo nocerHo crabe npexoAHe roArHe
Ha AaH 01.01. _

a) roprroaaur 4yroBHil canAo paryua (la + 2a - 26)
>0 4059

2748
4077 4095

6) xoprroaauu norpaxHu canAo pacyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 4078 4096

6818

4

fl poMeHe y npenoAHoj _ roAxHtr

a) npoMeT Ha Ayro8Hoj cTpaHh paqyHa 4061 4079 4097 6416

5) npover 63 ngrpaNnoj crpaHil pacyha 4062
2748 4080 4098

15467

lrabe Ha Kpajy npenoAHe roAxHe 31.12,_

r) AyroBHu canao paqyHa
'3a+4a-46)>0 4063 4081 4099

6) norpaNnu canAo paqyHa

(36-4a+a6)>0 4064 4982 4100
15869

6

hcnpaBKa MareprjanHo 3HacajHtrx rpeuaKa x
npoMeRa pacyHoBoAcTBeHrx no,lXTrKa

a) rcnpaaxe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 4065 4083 4101

6) rcnpaaxe Ha norpaxHoj frpaHil pacyHa 4066 4044 1702

7

Kop[roBaHo nocerHo ffa]be reKyhe roAtrHe Ha

AaH 01.01. _

a) xoprroaarr 4yroBHh canAo paryxa (5a + 6a - 66)
>0 4067 4085 4703

6) xopnroeacu norpaxHil canAo pacyHa (56 - 6a + 66)
>0 1068 4086 4r04

1s869



PeAHra

Epoj
ont4c

KoMnoHeHTe Kanxrana

[on
35

AOn

O47 r237
AOn

34

fy6rraK OTKyubeHe confrBeHe aKqnje HepacnopeDeHx 406rraK

I 2 6 7 8

B

]poMexe y reKyhoj _ roAxHn

r) npoMer Ha AyroBHoj trpaHh paqyHa 4069 4081 4105 14094

i) npover na norpaxHoj frpaHh paeyHa r070 4088 1106 /qu6

9

:rabe Ha Kpajy TeKyhe roAHHe
JL,L2, _

r) AyroBHil canAo pacyHa

7a+8a-86)>0 1071 4089 4ro7

i) norpaxHff carAo pacyHa

76-Ba+86)>0 t072 4090 4108
9183



PeAHx

6poj
onhc

KoMnoHeHTe ocranor pegyrrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

PeBanoptr3aqhoHe pe3epBe AKryapcKr{ Ao6hqn hntr

ry6nqx
Ao6u\n frnn ry6rqn no ocxoay ynaralba y

MacHtrcRe rHcrpyMeHTe KanrTana

1 2 9 10 11

'loqerHo frabe nperxoAHe roAxHe Ha AaH
)1.01._

l) gyroaur canao pacyHa 4109 tr27 41,45

) norpaxHil canAo pacyHa 4110 4128 4t46

HcnpaBKa ilarepnjanHo sHa{ajHtrx
rpeuaKa x npoMeHa pacyHoBoatrBeHtrx
nonrTxKa

a) rcnpaaxe ua 4yroBHoj frpaHh pacyHa 4111, 4129 4747

6) ffcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHfi paqyHa 4t12 r30 4748

3

KoprroBaHo nocerHo crabe npeiloAHe
roAtrHe Ha AaH 01.01. _

a) ropuroaaHn 4yroBHil canAo pacyHa (1a + 2a -

26)>0
4113 1131

402
4L49

6) KopilroBaHh norpaxHr canAo paqyHa (16 - 2a

+26)>0 L14 L)Z 4150

4

npoMeHe y nperxoAHoj _ roArlHr

a) npoMer Ha AyroBHoj GpaHil paqyHa 115 4133 31
475r

6) npomer na norpaxHoj crpaHil paqyHa 4116 4134 208 4r52

5

Crabe Ha Kpajy npeiloAHe roAtrHe
31.12._

a) AyroBHil canAo paqyHa

(3a+4a-46)>0 r17 4135
225

4153

6) norpaxHil canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 118 4136 4154

6

l.lcnpaBka MareptrjanHo 3HacajHxx
rpeuaka u npoMeHa paqyHoBoAfrBeHrx
non{TtrKa

a) ncnpaaxe Ha AyroeHoj crpaHil paeyHa 41 19 4731 4155

6) ncnpaere Ha norpaxHoj crpaHh pacyHa 4120 4138 4156

7

KopxroBaHo nocerno oare rexyhe
roAtrHe Ha AaH 01.01, _

a) KophroBaHh ayroBH[ canAo pacyHa (5a + 6a -

66)>0 412I 4739 4t57

6) xoprroeanu norpaxHM cargo pavyna (56 - 6a
+66)>0 4t22 4t40 4158



PeAHx

6poj
onrc

KoMnoHeHTe ocraror pe3y,rrara

{on

330

[ot]

331

aon

332

PeBaropH3aqHoHe pe3epBe AffiyapcKn Ao61{qx xnu
ry6rUh

Ao6nl.l.}, nnu ry6xqx no ocHoBy ynararba y
ilacHtrcKe nHcTpyHeHTe KantrTatra

1 2 9 10 11

B

npoMeHe y reKyhoj _ roarxx

a) npoMer Ha AyroBHoj crpaHil pacyHa +t23 474r 13: +159

5) npouer xa norpaxHoj cTpaHr paqyHa 4124 4742
2

4160

9

Crabe Ha Kpajy reKyhe roAtrHe
31,12, _

a) AyroBHil canAo pacyHa

(7a+Ba-86)>0 125 4743 236
4167

6) norpaxnu Gnao pacyHa
(76-8a+86)>0 L26 4r44

0
4762



PeAHH

6poj

KoMnoHeHTe ocraror pe3ynrara

AOn

333

AOn

334 h 335

AOn

336

Ao6rqn nnn ry6rqn no ocxoay
y6era y ocranom Ao6nrxy nnn

ry6nrxy npr4pyxeHtrx apyuraBa

Ao6nqx hnh ry6xqh no ocHoBy
hHocrpaHor nocroBaba x
npeparyxa Qnxaxcrjcrrx

h3Beuraja

Ao6[[]fi nnn ry6nqn no ocxoay
xeutrHra HoBqaHor ToKa

1 2 t2 13 14

nocerHo frabe npelxoAHe roAxHe
Ha AaH 01.01.

a) AyroBHil canao pacyHa 4163 4181 4199

) norpaxHtr canAo pacyHa 4164 4182 +200

2

llcnpaBKa MareptrjanHo 3HacajHxx
rPeEaKa r trpoileHa
pacyHoBoafrBeHxx nontrTxKa

a) ucnpaBKe Ha AyroBhoj frpaHil pacyHa 4165 4183 1201

6) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil
paqyHa

4166 4184 4202

3

KoprroBaHo nocerHo frabe
npexoAHe roAhHe Ha AaH 01.01

a) KopilroBaHtr AyroBHh canAo paqyHa

(1a+2a-26)>0 4167 4185 4203

6) KopilroBaHx noTpaxHrl canAo pacyHa

(16-2a+26)>0 4168 4186 4204

4

npoMeHe y npeiloAHoj _
foAhHn

) npoMer Ha AyroBHoj crpaHH paqyHa 4169 4r87 4205

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaHff paqyHa 4170 4188 4206

5

Crase Ha Kpajy npeiloAHe roAxHe
31,12._

a) 4yroanr canAo pagyHa

(3a+4a-46)>0 4r7 1 4189 4207

6) norpaxHff canAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4D2 4190 420A

6

14cnpaBKa uarepnjanHo :xavajnnx
rpeuaKa tr npoMeHa
pacyHoBoafrBeHtrx nontrTtrKa

a) rcnpaare Ha AyroBHoj frpaHh paqyHa T]J 419! 4?09

6) rcnpaere Ha norpaxHoj crpaHtr
paqyHa

r74 4192 4270

7

KopxroBaHo nocerHo craEe reKyhe
roAnHe Ha AaH 01,01, _

a) xoprroaaxu gyroBHn canAo paqyHa

(5a+6a-66)>0 t/J 4193 4271

6) xoprroeaeu norpaxHil canAo pacyHa

(s6-6a+66)>0 t76 4194 4212



PeAH,

6poj

KoMnoHeHTe ocraror pegynrara

333

AOn

334 r 335

AOn

336

Ao6n\n u n ry6rq,l no ocHoBy
trHOCTpaHOT nOCnOBaba n
npepacyHa onHaHcxjcKHx

n3Beuraja

yAena y ocrarou Ao6ut*y nnn
ry6nrry npn4pyxeHnx apyuraBa

Ao6nuh nnn ry6nqr no ocxoay
xeu1,lHra HoBcaHor roKa

1 2 t2 13 14

B

l-lpouexe y rexyhoj _ rogrnn

a) npoYeT da Ayr oBHoj qpaHil pacyHa 4177 4195 4273

6) npouer Ha norpaxHoj frpaHff pacyHa 4178 +196 +2r4

9

Crabe Ha Kpajy reKyhe roAxHe
31.12. _

a) AyroBHil can4o paqyHa

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

6) norpaxHil canAo paqyHa

(76-8a+86)>0 4180 4198 4216



Pe

AHH

6poj
onrc

KoMnoHeHTe ocranor pegyrrara

aon AOn

AOn

337
vKynaH KantrTan L2(pea ro Kon 5

Ao Ko,l 15) - l(peA la Kon 3 Ao Kot
ls)l > 0

yo[TaK h3Haa KanxTana t>(pea
la Kon 3 Ao Kor 15) - >(peA 16

Kon 3 Ao kor 15)l > 0
Ao6nln 

^nn 
ry6hq[ no ocHoBy XOB
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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. 62/2013 и 30/2018) 
Друштво је разврстано као мало правно лице. 
 
На дан 31. децембра 2019. године Друштво је имало 30 запослених (31. децембар 2018. 
године – 30 запослениx) 

 
Финансијски извештаји за пословну 2019. годину одобрени су од стране руководства 
Друштва дана 23. априла 2020. године. 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013 и 30/2018) и другим рачуноводственим прописима који 
се примењују у Републици Србији. 

 
На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и 
обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање 
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 2019. 
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 2019. 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 састављени су на основу начела сталности пословања. 

 
 
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. 

 
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% 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине и опрема (наставак) 
 

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 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. 
 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

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 

 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 
 
Готовина и готовински еквиваленти 

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

 
Кредити (зајмови) и потраживања 

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

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. 

 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

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. 

 
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 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. 

 
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) 
 

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:  

 
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. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 

Исправка вредности потраживања  
 
Исправка  вредности  сумњивих  и  спорних  потраживања  је  извршена  на  основу 
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена 
руководства  је  заснована  на  старосној  анализи  потраживања  од  купаца,  историјским 
отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово 
укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. 
Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце 
могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних 
потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима. 
 
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.  
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5. НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 
 

  у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
објекти 

  
 

Oпрeма 

 Инвести-
ционе 

некретнине 

 
Средства у 
припреми 

  
 

Укупно 

          
Набавна вредност          
1. јануар 2018. године 555.353  101.416  2.417  -  659.186 
Набавкe у тoку гoдинe 750  -  -  12.273  13.023 
Преноси 5.752  6.521  -  (12.273)  - 

31. децембар 2018. године 561.855  107.937  2.417  -  672.209 

          
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 

          
Исправка врeднoсти           
1. јануар 2018. године 400.729  61.847  356  -  462.932 
Амортизација 4.501  2.536  25  -  7.062 
Отуђења и расходовања -  -  -  -  - 

31. децембар 2018. године 405.230  64.383  381  -  469.994 

          
1. јануар 2019. године 405.230  64.383  381  -  469.994 
Исправка грешака ранијих 

година 267  -  -  -  267 
Амортизација 4.569  2.797  24  -  7.390 
Отуђења и расходовања -  (344)  -  -  (344) 

31. децембар 2019. године 410.066  66.836  405  -  477.307 

          
Садашња врeднoст           
31. децембар 2019. године  152.499  41.581  2.012  214  196.306 

31. децембар 2018. године 156.625  43.554  2.036  -  202.215 

 
 
 
6. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Материјал  45  33 
Резервни делови  13  33 
Алат и инвентар  5.317  5.626 
Роба  26.803  19.283 
Плаћени аванси за залихe   161  1.305 

  32.339  26.280 
Mинус: исправка вредности  (5.083)  (5.403) 

     
  27.256  20.877 
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7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Купци у земљи:     
   - повезана правна лица  252  685 
   - остала правна лица  25.867  23.827 

  26.119  24.512 
Минус: исправка вредности  (448)  - 

     
  25.671  24.512 

 
У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на 
одложени рок који у просеку износи 60 дана. Старосна структура потраживања на дан 31. 
децембра 2019. и 2018. године представљена је на следећи начин: 
 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
0-30 дана  19.991  18.600 
30-60 дана  2.881  2.694 
60-90 дана  1.103  1.184 
90-180 дана  1.046  1.770 
180-360 дана  998  190 
преко 360 дана  100  74 

     
  26.119  24.512 

 
На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања 
није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
 
Промене на исправци вредности потраживања за 2019. и 2018. годину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Нове исправке у току године  448  - 

     
Стање на крају године  448  - 
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8. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. 
године у износу од 196.087 хиљада РСД чини 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: 

 
 2019.  2018. 

 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% 

 
 
9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Одложена пореска средства и обавезе на дан 31. децембра 2019. и 2018. године односе се 
на привремене разлике по следећим позицијама: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Одложене пореске обавезе     
Некретнине и опрема  12.293  11.626 

  12.293  11.626 

Одложена пореска средства     
Дугорочна резервисања  242  246 
Неискоришћени порески кредити  1.064  1.088 

  1.306  1.334 

     
  10.987  10.292 
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9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 

Промене на одложеним порезима у 2019. и 2018. години приказане су у наредној табели. 
 

у хиљадама РСД 
 Стање на 

почетку 
године 

 Одложени 
порески 
(расход) 

 Остали 
свеобухватни 

добитак/(губитак) 

  
Укупно 

        
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) 

        
2018. година        
Порески кредит 1.135  (47)  -  1.088 
Некретнине и опрема и 

нематер. улагања (10.302)  (1.324)  -  (11.626) 
Дугорочна резервисања за 
отпремнине 333  (56)  (31)  246 

        
 (8.834)  (1.427)  (31)  (10.292) 

 
 
10. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Краткорочне финансијске обавезе Друштва на дан 31. децембра 2019. године  у износу од 
11.211 хиљада РСД у целости се односе на текуће доспеће дугорочног кредита. 

 
Обавезе Друштва по основу дугорочног кредита на дан 31. децембра 2019. године  у износу 
од 15.288 хиљада РСД у целости се односе на средства одобрена за финансирање обртних 
средстава. 
 
Каматна стопа на одобрена средства на дан биланса стања износи 3,6% годишње. 
 
Обавезе Друштва по основу дугорочног кредита дан 31. децембра 2019. године у целости 
су деноминиране у ЕУР. 
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10. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 
Усаглашавање обавеза из финансијских активности 
 
Промене на обавезама Друштва из финансијских активности приказане су као што следи: 
 

  
Дугорочни 

кредити 

  
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 

 
 
11. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Добављачи у земљи:     
   - повезана правна лица  1.647  6.010 
   - остала правна лица  8.493  13.635 
Остале обавезе из пословања  26  34 

     
  10.166  19.679 

 
 
12. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

  
Приходи од продаје робе у земљи:     
   - повезана правна лица  234  1.132 
   - остала правна лица  236.746  283.331 

     
  236.980  284.463 
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13. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Приходи од продаје услуга у   
   земљи:     
   - повезана правна лица  1.418  1.476 
   - остала правна лица  56.120  57.497 

      
  57.538  58.973 

 
 
14. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Трошкови режијског материјала  2.991  3.780 
Трошкови резервних делова  2.222  2.123 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  948  1.076 

     
  6.161  6.979 

 
15. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Трошкови бруто зарада   38.966  33.144 
Трошкови пореза и доприноса на зараде  
   на терет послодавца  6.345  5.616 
Остали лични расходи  498  1.440 

 
  45.809  40.200 

 
16. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Трошкови транспортних услуга  6.934  12.951 
Трошкови услуга одржавања  4.153  4.451 
Трошкови производних услуга  2.918  - 
Трошкови закупнина  788  974 
Трошкови рекламе и пропаганде  148  215 
Трошкови осталих услуга  3.042  2.151 

     
  17.983  20.742 
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17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Трошкови непроизводних услуга  5.560  5.200 
Трошкови пореза и доприноса  1.944  2.757 
Трошкови премије осигурања  2.681  2.338 
Трошкови репрезентације  780  548 
Трошкови платног промета  403  353 
Трошкови чланарина  53  54 
Остали нематеријални трошкови  158  94 

 
  11.579  11.344 

 
18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

Порез на добитак исказан за пословну 2019. годину у износу од 697 хиљада РСД (2018. 
година – 1.427 хиљада РСД) у целости се односи на одложени порески расход. 

 
Усаглашавање  добитка пре опорезивања и пореске основице 

 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Добитак пре опорезивања  8.105  16.894 

     
Порез на добит по законској стопи од 15%   1.216  2.534 
Порески ефекти расхода који се не признају у    

пореском билансу     33  9 
Искоришћени порески губици који нису били 

признати као одложено пореско средство  (438)  (1.149) 
Укидање пореских кредита по основу којих су 

била призната одложена пореска средства  (24)  (47) 
Остало  (90)  80 

     
Текући порез на добитак  697  1.427 

     
Ефективна пореска стопа  8,60%  8,45% 
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

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

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
до једне године   264  24 
од једне до пет година  800  1.064 

     
  1.064  1.088 

 
 
19. 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 

 2019.  2018. 
 

Нето добитак текуће године 7.408  15.467 
    
Пондерисани број обичних акција 392.173  392.173 

 
 
20. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

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

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  234  1.132 

     
  234  1.132 

 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА  1.418  1.476 

     
  1.418  1.476 

 
НАБАВКЕ  14.172  21.265 

     
  14.172  21.265 
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20.  ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца  252  685 

     
  252  685 

 
ОБАВЕЗЕ     
Обавезе према добављачима  1.647  6.010 

     
  1.647  6.010 

 
 
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 

  2019.  2018. 

 
Зараде и бонуси  10.207  7.607 

     
  10.207  7.607 

 
21. 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 
 2019.  2018. 

 
Велепродаја 200.067  238.382 
Транзит 34.355  43.810 
Складиштење и закуп магацина 24.187  29.110 
Услуге претовара 11.860  11.293 
Лучка саобраћајница 10.920  11.216 
Услуге превоза 2.888  4.642 
Малопродаја 2.558  2.271 
Закуп канцеларија 1.684  1.685 
Остало 5.999  1.027 

     
 294.518  343.436 
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22. 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. 

 
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 

 2019.  2018.  2019.  2018. 

        
ЕУР -  -  15.288  - 

        
 -  -  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. 
 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на поменуту страну валуту. Стопа осетљивости од 10% представља процену 
руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 
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22. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

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

        
ЕУР (1.529)  1.529  -  - 

        
 (1.529)  1.529  -  - 

  
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 2019. и 2018. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 
Финансијска средства    
Некаматоносна 28.173  25.709 

    
 28.173  25.709 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 13.664  22.768 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  15.288  - 

    
 28.952  22.768 

 
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. 
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22. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Кредитни ризик (наставак) 

 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, 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. 
 
Друштво нема значајнију концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и 
пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим 
износима дуговања. 
 
Ризик ликвидности 
 
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и 
стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских 
средстава и обавеза.  
 
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 
 
 
 

до  
1 године  

од 1 до 2 
године  Укупно 

      
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 
 
2018. година      
Обавезе из пословања 19.679  -  19.679 
Остале краткорочне обавезе 3.089  -  3.089 

      
 22.768  -  22.768 

 
 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
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23. 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. 
 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2019. и 2018. године су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 
Укупна задуженост 15.288  - 
Готовина и готовински еквиваленти 1.833  685 
    
Нето задуженост 13.455  - 
Капитал 208.209  214.906 

    
Укупан капитал 221.664  214.906 

    
Показатељ задужености 6,07%  0,00% 

 
 
24. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  

 
На дан 31. децембра 2019. и 2018. године Друштво није имало финансијских средстава и 
обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности. 
 
Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања 
Друштва по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима. 

 
 
25. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Дата јемства 
 

Потенцијалне обавезе Друштва на дан 31. децембра 2019. године по основу јемстава датих 
повезаним правним лицима износе 2.012 хиљада РСД (2018. године – 2.036 хиљада РСД). 
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26. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

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

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

27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

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

28. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

У Републици Србији је дана 15. марта 2020. године уведено ванредно стање због ширења 
корона вируса (COVID-19). Пандемија COVID-19 у свету се брзо шири и има велики утицај на 
глобалну привредну активност, као и на привреду у Републици Србији. Руководство 
Друштва очекује смањење прилива у односу на исти период претходне године, услед 
неизвесности наплате потраживања, због чега се одлучило на коришћење мораторијума на 
отплату финансијских обавеза, додатно задуживање код пословне банке, коришћење 
подстицајних мера Владе Републике Србије у области фискалне политике, као и 
коришћење бесповратних давања из буџета Републике Србије на име исплате зарада 
запосленим, а све у циљу одржања нивоа ликвидности и солвентности на приближно 
истом нивоу као у 2019. години. Руководство Друштва је проценило да екстерни услови у 
земљи и окружењу немају материјално значајан утицај на способност Друштва да настави 
да послује по принципу сталности у будућем периоду од 12 месеци, а узимајући у обзир 
предузете мере и досадашњу солвентност и ликвидност Друштва. 
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