




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034)

0002
4075 4075 4121

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

5.1 918 918 918

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и

услужне марке, софтвер и остала права
0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008 5.1 918 918 918

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +

0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 0 0 46

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 46

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

026 и део 029
6. Некретнине, постројења и опрема у

припреми
0016

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

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

опрему
0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019

0 0 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
564190
558672
556026
113
113
113
53269
53269
53269
2186
1681
1325
20002
20542
21085
74
74
74
44030
46454
45679
44104
46528
45753
10323
10323
10323
450
450
450
332
450
450
782
130447
132906
132650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3739
7977
2390
9920
13659
21636
13659
21636
24026
345080
345080
345080
345080
345080
345080
10357
10357
10357
91965
91965
91965
102322
102322
102322
433743
425766
423376
564190
558672
556026
6
6
6
37793
37793
37793
514968
512573
511644
918
918
918
4121
4075
4075
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Bilans%20stanja&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028

+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 3157 3157 3157

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу зависних правних

лица
0025

041 и део 049
2. Учешћа у капиталу придружених

правних лица и заједничким подухватима
0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних

лица и друге хартије од вредности

расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део

049

4. Дугорочни пласмани матичним и

зависним правним лицима
0028

део 043, део 044 и део

049

5. Дугорочни пласмани осталим

повезаним правним лицима
0029

254 254 254

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

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

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

доспећа
0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни финансијски

пласмани
0033

2903 2903 2903

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)

0034 0 0 0

050 и део 059
1. Потраживања од матичног и зависних

правних лица
0035

051 и део 059
2. Потраживања од осталих повезаних

лица
0036

052 и део 059
3. Потраживања по основу продаје на

робни кредит
0037

053 и део 059
4. Потраживање за продају по уговорима

о финансијском лизингу
0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 551951 554597 560069

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

8 1100 1100

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

12 3. Готови производи 0047

46
46
0
0
918
918
918


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 5.2 1092 1092

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 8 8 8

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 5.3 2303 2928 6005

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

правна лица
0052

201 и део 209
2. Купци у иностранству - матична и

зависна правна лица
0053

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

правна лица
0054

5.3 1237 1237 1237

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала

повезана правна лица
0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 1066 1691 4768

205 и део

209

6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209
7. Остала потраживања по основу

продаје
0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ

ПОСЛОВА
0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 197 197 197

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ

БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)

0062 5.4 549437 550366 552761

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и пласмани -

матична и зависна правна лица
0063

231 и део 239
2. Краткорочни кредити и пласмани -

остала повезана правна лица
0064

511644 512573 514968

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0065

37793 37793 37793

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

6 6 6

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 556026 558672 564190

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

3157
3157
3157
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401
423376 425766 433743

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 102322 102322 102322

300 1. Акцијски капитал 0403 91965 91965 91965

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 10357 10357 10357

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +

0419)
0417

5.9 345080 345080 345080

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 5.9 345080 345080 345080

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 5.10 24026 21636 13659

350 1. Губитак ранијих година 0422 5.10 21636 13659 9920

351 2. Губитак текуће године 0423 5.10 2390 7977 3739

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
0 0 0

0
0
0
2903
2903
2903
254
254
254


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
0425

0 0 0

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном

року
0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава
0427

403
3. Резервисања за трошкове

реструктурирања
0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0429

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 0 0 0

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

411
2. Обавезе према матичним и зависним

правним лицима
0434

412
3. Обавезе према осталим повезаним

правним лицима
0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности у периоду дужем од годину

дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у

иностранству
0438

416
7. Обавезе по основу финансијског

лизинга
0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 132650 132906 130447

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 782 450 450

420
1. Краткорочни кредити од матичних и

зависних правних лица
0444

421
2. Краткорочни кредити од осталих

повезаних правних лица
0445

422
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0446

332

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

6005
2928
2303
8
8
8
1092
1092
1100
1100
8
560069
554597
551951


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и

средстава обустављеног пословања

намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне финансијске

обавезе
0449

450 450 450

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0450

10323 10323 10323

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)

0451 5.12 45753 46528 44104

431
1. Добављачи - матична и зависна правна

лица у земљи
0452

432
2. Добављачи - матична и зависна правна

лица у иностранству
0453

433
3. Добављачи - остала повезана правна

лица у земљи
0454

434
4. Добављачи - остала повезана правна

лица у иностранству
0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 5.12 45679 46454 44030

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 5.12 74 74 74

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 5.13 21085 20542 20002

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
0460

1325 1681 2186

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
0461

53269 53269 53269

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0462

113 113 113

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

0463

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

0464
556026 558672 564190

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

552761
550366
549437
197
197
197
4768
1691
1066
1237
1237
1237


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

0 0

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
4.1 0 0

600
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту
1003

601
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на иностраном тржишту
1004

602
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту
1005

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605
6. Приходи од продаје робе на иностраном

тржишту
1008

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1009

0 0

610

1. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на домаћем

тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на

иностраном тржишту

1011

612
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на домаћем тржишту
1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на иностраном

тржишту

1013

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту
1014

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
7977
2390
7977
2390
7977
2390
46
1174
4687
928
2396
928
14
2277
2277
0
4687
928
0
0
0
0
3244
2636
481
235
0
0
0
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018

2636 3244

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 4.4

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 4.5 408 406

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

4.5 542 539

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 4.8 1451 1818

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 235 481

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 2636 3244

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032
0 0

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. Финансијски приходи од матичних и зависних

правних лица
1034

661
2. Финансијски приходи од осталих повезаних

правних лица
1035

665
3. Приходи од учешћа у добитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
4.9 928 4687

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
0 2277

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим

повезаним правним лицима
1043

2277

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4.9 14

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 4.9 928 2396

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
4.9 928 4687

683 и 685

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

1050

583 и 585

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4.10 1174

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4.10 46

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

1054

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

1055 5.10 2390 7977

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

1058

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

1059
5.10 2390 7977

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

3244
2636


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

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

Т. НЕТО ГУБИТАК

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

5.10 2390 7977

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

1818
1451
539
542
406
408


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 2390 7977

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне

имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
0
0
7977
2390
7977
2390
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите

нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од

вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019

- 2020 - 2021) ≥ 0
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021) ≥ 0
2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2022 - 2023) ≥ 0
2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2023 - 2022) ≥ 0
2025

2390 7977

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 0 0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 0 0

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 0 0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 0 0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 0 0

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 0 0

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 6 6

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
6 6

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
0


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 102322 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4005 4023 4041

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

2б) ≥ 0
4006

102322
4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4010

102322
4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

≥ 0
4013 4031 4049

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

6б) ≥ 0
4014

102322
4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
423376
425766
425766
433743
447401
102322
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4018

102322
4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 345079

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 13659 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094 1

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4059

13659
4077 4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

345080

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 21636 4079 4097 345080

б) промет на потражној страни рачуна 4062 13659 4080 4098 345080

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063

21636
4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

345080

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

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

≥ 0
4067

21636
4085 4103

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

≥ 0
4068 4086 4104

345080

102322
102322


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 2390 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4071

24026
4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

345080

 

102322


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -

2б) ≥ 0
4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а

+ 2б) ≥ 0
4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -

6б) ≥ 0
4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а

+ 6б) ≥ 0
4122 4140 4158

102322


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4126 4144 4162

 

13659
345079


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни

рачуна
4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни

рачуна
4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4176 4194 4212

345080
21636
345080
13659
345080
21636
345080
13659
1


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217

4235 447401 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни

рачуна
4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4221

4237 433743 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4225

4239 425766 4248

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни

рачуна
4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4229

4241 425766 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

345080
24026
2390
345080
21636


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4233

4243 423376 4252

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 2018. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ
ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12) 9001 12 12

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5) 9002 4 4

3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу 9003

4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу

10% или вишe од 10%
9004

5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео

број)
9005

1 1

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ
СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Бруто Исправка вредности
Нето 

(кол. 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Нематеријална имовина

1.1. Стање на почетку године 9006 918 918

1.2. Повећања (набавке) у току године 9007 0

1.3. Смањења у току године 9008

1.4. Ревалоризација 9009

1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 +

9009)
9010

918 918

02 2. Некретнине, постројења и опрема

2.1. Стање на почетку године 9011

2.2. Повећања (набавке) у току године 9012

2.3. Смањења у току године 9013

2.4. Ревалоризационе резерве 9014

2.5. Стање на крају године

(9011 + 9012 - 9013 + 9014)

9015

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=9eccd915-5223-4537-b210-ee1a2f8de195&hash=9778BDFF7B61644B7581A8870ED0292CB9038C04
0
0
197
197
197
0
197
0
2311
2311
2311
0
2311
3157
3157
3157
0
3157
549437
549437
549437
0
549437
0
0
0
0
541
544
1
1
4
4
12
12
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=9eccd915-5223-4537-b210-ee1a2f8de195&Naziv=Statisti%C4%8Dki%20izve%C5%A1taj&hash=9778BDFF7B61644B7581A8870ED0292CB9038C04#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ОПИС АОП Бруто Исправка вредности
Нето 

(кол. 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

03 3. Биолошка средства

3.1. Стање на почетку године 9016

3.2. Повећања (набавке) у току године 9017

3.3. Смањења у току године 9018

3.4. Ревалоризација 9019

3.5. Стање на крају године

(9016 + 9017 - 9018 + 9019)

9020

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

300 1. Акцијски капитал 9021 91965 91965

у томе: страни капитал 9022

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 9023

у томе: страни капитал 9024 0

302 3. Улози 9025

у томе: страни капитал 9026

303 4. Државни капитал 9027

304 5. Друштвени капитал 9028

305 6. Задружни удели 9029

306 7. Емисиона премија 9030

309 8. Остали основни капитал 9031 10357 10357

30
9. СВЕГА ( 9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 +
9030 + 9031 = 040 2 )

9032
102322 102322

 

918
918
0
918
918


IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА
-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

1. Обичне акције

1.1. Број обичних акција 9033 91965 91965

део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно 9034 91965 91965

2. Приоритетне акције

2.1. Број приоритетних акција 9035 0

део 300 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно 9036

300
3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 =
9021 )

9037
91965 91965

V . СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У
ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

2 4 5

1. Привредна друштва (домаћа правна лица) 9038

2. Физичка лица 9039

3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета 9040

4. Финансијске институције 9041

5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног

карактера
9042

6. Страна физичка лица 9043

7. Страна правна лица 9044

8. Европске финансијске и развојне институције 9045

9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904 3 + 904 4
+ 904 5 = 3037 )

9046
0 0

 



VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

226
1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за

накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)
9047

450

2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада

зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног

стања)

9048 340 334

451
3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет

запосленог (потражни промет без почетног стања)
9049

28 32

452
4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет

запосленог (потражни промет без почетног стања)
9050

91 91

461, 462 и 723

5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања

послодавца (потражни промет без почетног стања)
9051

465
6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

(потражни промет без почетног стања)
9052

7 . Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2 ) 9053 459 457

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 9054 459 457

521
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде

зарада на терет послодавца
9055

83 82

522, 523, 524 и 525
3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу

уговора
9056

526
4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа

управљања и надзора
9057

529 5. Остали лични расходи и накнаде 9058

део 525, 533, и део 54 6. Трошкови закупнина 9059

део 525, део 533, и део 54 7. Трошкови закупнина земљишта 9060

536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061

552 9. Трошкови премија осигурања 9062

553 10. Трошкови платног промета 9063

554 11. Трошкови чланарина 9064 2 2

555 12. Трошкови пореза 9065

556 13. Трошкови доприноса 9066

део 560, део 561 и 562 14. Расходи камата и део финансијских расхода 9067

део 560, део 561 и део 562
15. Расходи камата по кредитима од банака и других

финансијских институција (укупно):
9068

0 0

91965
91965
102322
102322
10357
10357
0
91965
91965


Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у

иностранству
9070

15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у

иностранству
9072

део 579

16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне,

здравствене, образовне и за спортске намене, као и за

заштиту човекове средине

9073

579 17. Остали непоменути расходи 9074

18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4 ) 9075 544 541

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ
-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5

640
1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса,

компензација и повраћаја пореских дажбина
9076

део 641 2. Приходи по основу условљених донација 9077

део 650 3. Приходи од закупнина за земљиште 9078

651 4. Приходи од чланарина 9079

део 660, део 661 и 662 5. Приходи од камата 9080

део 660, део 661 и део 662
6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и

осталим финансијским институцијама
9081

део 660, део 661 и део 669 7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку 9082

8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2 ) 9083 0 0

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ
-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза) 9084

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ

према обрачуну)
9085

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и

набавку основних средстава и нематеријалне имовине
9086

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова

пословања
9087

5. Остала државна додељивања 9088

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у

новцу или натури од иностраних правних и физичких лица
9089

7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само

предузетници)
9090

8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0 ) 9091 0 0

0
0
91965
91965
0
91965
91965


X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9092

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9093

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне

клаузуле
9094

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)
9095

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9096

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9097

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика 9098

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9099

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС АОП Текућа година Претходна година

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 9100

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле 9101

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне

клаузуле
9102

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

9103

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика 9104

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика 9105

7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта

курсних разлика

9106

8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

9107

 

91
91
32
28
334
340


XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,
ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто Исправка вредности
Нето

(кол. 4-5)

1 2 3 4 5 6

23, осим 236 и 237
1. Краткорочни финансијски пласмани
(91 09 + 911 0 + 911 1 + 911 2 )

9108
549437 0 549437

део 232, део 234, део 238 и део 239
1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и

зајмови)
9109

део 230, део 231, део 232, део 234, део 238

и део 239

1.2. Пласмани домаћим правним лицима и

предузетницима (кредити и зајмови)
9110

549437 549437

део 230 и део 239

1.3. Пласмани матичним и зависним

правним лицима у иностранству (кредити и

зајмови)

9111

део 230, део 231, део 232, 233, део 234,

235, део 238 и део 239

1.4. Остали краткорочни финансијски

пласмани
9112

део 04 и део 05

2. Дугорочни финансијски пласмани и
дугорочна потраживања (911  4 + 911
5 + 911 6 )

9113 3157 0 3157

део 048 и део 049
2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и

зајмови)
9114

део 043, део 045, део 048, део 049, део

050, део 051 и део 059

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и

предузетницима (кредити и зајмови) и део

дугорочних потраживања од домаћих

правних лица и предузетника

9115
3157 3157

део 043, 044, део 045, 048, део 049, део

050, део 051 и део 059

2.3. Остали дугорочни финансијски

пласмани и део дугорочних потраживања
9116

016, део 019, 028 ,део 029, 038 део 039,

052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202,

204, 206 и део 209

3. Продати производи, роба и услуге и
дати аванси (91 18 + 91 19 + 912 0 +
912 1 + 912 2 + 912 3 )

9117 2311 0 2311

део 016, део 019, део 028, део 029, део

038, део 039 део 052, део 053, део 055, део

059,

део 202, део 204,

део 206 и део 209

3.1. Продати производи, роба иуслуге и

дати аванси физичким лицима
9118 2311 2311

део 15, део 159 део 016, део 019 део

028део 029, део 038, део 039, део 052, део

053 део 055, део 059 део 200, део 202, део

204, ,део 206 и део 209

3.2. Продати производи, роба и услуге и

дати аванси јавним предузећима
9119

0

део 15, део 159 део 016, део 019 део 028,

део 029 део 038, део 039

део 052, део 053, део 055, део 059 део 200,

део 202, део 204, део 206 и део 209

3.3. Продати производи, роба и услуге и

дати аванси домаћим правним лицима и

предузетницима

9120

део 15, део 159 део 016, део 019, део 028,

део 029 део 038, део 039, део 052, део 053,

део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209

3.4. Продати производи, роба и услуге и

дати аванси републичким органима и

организацијама

9121

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028

део 029, део 038, део 039

део 052, део 053, део 055, део 059 део 204,

део 206 и део 209

3.5. Продати производи, роба и услуге и

дати аванси јединицама локалне

самоуправе

9122

82
83
457
459
457
459


Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто Исправка вредности
Нето

(кол. 4-5)

1 2 3 4 5 6

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,

део 029, део 038 део 039,

део 052, део 053, део 055 део 059 део 200,

део 202, део 204, део 206 и део 209

3.6. Остала потраживања по основу продаје

и остали аванси
9123

054, 056, део 059, 21, 22

4. Друга потраживања

(912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 + 91
29 + 913 0 )

9124 197 0 197

део 054, део 056, део 059део 220, 221, део

228 и део 229
4.1. Потраживања од физичких лица 9125

197 197

део 054, део 056, део 059,део 21 део 220,

део 228 и део 229
4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220,

део 228 и део 229

4.3. Потраживања од домаћих правних лица

и предузетника
9127

0 0

део 056, део 059, део 220, 222, део 223,

део 224, део 225, , део 228 и део 229

4.4. Потраживања од републичких органа и

организација
9128

део 056 део 059, део 220, део 222, део 223,

део 224, део 225, део 228 и део 229

4.5. Потраживања од јединица локалне

самоуправе
9129

део 054, део 056, део 059, део 21 део 220,

део 224, део 225, део 226, део 228 и део

229

4.6. Остала потраживања 9130

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ( "Службени гласник РС", бр. 127/2014)
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TK „ SAVREMENA“A.D., BEOGRAD 
 
 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 

ZA 2018 GODINU



 
1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
T.K.SAVREMENA AD je akcionarsko društvo Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj 
Fi.66281/89.  
 
Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 
PRETEŽNA DELATNOST Društva je: 
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama. 
 
Društvo posluje u sastavu kao zavisno  društvo Savremena konzorcijum doo,Veterinarski zavod Zemun ad, Nolit ad, Vetdel doo, Dunavka 
doo, Optika ad, Zekstra grupa-Zekstra doo, Novitet ad, rk Boska, Dragan Đuruć. 
 
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u mikro pravna lica. 
 
Sedište Društva je Batajnički drum 4 
 
Poreski identifikacioni broj Društva je 100040122 
 
Matični broj Društva je 07007515 
 
Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini bio je 1 (u 2017. godini - 1). 
 
 
2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu 
(„Sl.glasnik RS“, br. 62/2013), koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja (MSFI) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. 
 
Izmene i dopune postojećih MRS, odnosno MSFI i tumačenja standarda, zamene važećih MRS  novim, koji su stupili na snagu počev od 
1. januara 2010. godine, kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2011. godine, nisu imali za rezultat značajnije 
promene računovodstvenih politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu početne primene. I pored 
toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva ne izražava bezrezervnu izjavu o 
usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MRS i MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti Društva. 
 
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 
društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014) i Pravilnikom o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna 
društva, zadruge i preduzetnike („Sl glasnik RS 118/13). Prema Zakonu o računovodstvu finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, 
bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske 
izveštaje i statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike. 
 
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama RSD, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. RSD predstavlja funkcionalnu i 
izveštajnu valutu Društva. Sve transakcije u valutama koje nisu funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 3, koje su zasnovane 
na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
 
 
 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS i MSFI i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji 
zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u 
finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske izveštaje.  
 
Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od 
navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično. 
 
3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata po osnovu kursne 
razlike 
 
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog okruženja u kome Društvo 
posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu 
Društva. 
 



Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom 
zvaničnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan. Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom 
godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan poslovne 
promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom 
transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi. 
 
Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom ugovorenog kursa, takođe se 
iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 
 
3.3. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu, koji su bili predment revizije. 
 
3.4. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, pod uslovom da je sa 
tim danom nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili 
potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i 
nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. 
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi: 
/a/ Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
/b/ rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim 
proizvodima i robom; 
/c/ kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 
/d/ kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Društvo i 
/e/ kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.  
 
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
 
3.5. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi; 
troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni troškovi. 
 
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
/c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa prihodom može da se ustanovi 
u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i razumne alokacije; 
/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće ekonomske koristi ne 
ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo; 
/e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za iznos utvrđene razlike u ceni 
i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos utvrđene razlike u ceni, kao i za 
iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 
 
3.6. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju 
iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, 
zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  
 
3.7. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje stalne imovine po vrednosti 
većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada 
se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim tržišnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene 
vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 
 
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po osnovu rashodovanja 
neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično nadoknaditi od osiguravajućih društava,  po osnovu 
primene principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine). 
 



Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i 
iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.  
 
3.8. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne 
svrhe; 
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
- čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem 
objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  
 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i samo ako: 

- je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
- se nabavne vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
 
Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u 
stanje funkcionalne pripravnosti.  
 
Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za 
ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz 
upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i 
iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
 
3.9. Investicione nekretnine 
 
Investiciona nekretnina je nekretnina(neko zemljište ili zgrada-ili deo zgrade-ili i jedno i drugo),koju(društvo kao vlasnik ili korisnik 
finansijskog lizinga)drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a 
ne radi: 
(a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanja robom ili snabdevanja robom ili pružanje usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja ; 
ili 
(b)  prodaje u okviru redovnog poslovanja. 
Investiciona nekretnina se drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja ili radi uvećanja vrednosti kapitala, 
Ili i jednog i drugog.Prema tome,investiciona nekretnina stvara tokove gotovine koju su u velikoj meri nezavisni od ostale imovine koju 
drži preduzeće.Po tome se investiciona nekretnina razlikuje od nekretnine koju koristi vlasnik. 
Investicione nekretnine su. 

(a) zemljište koje se drži radi dugoročnog uvećamja vrednosti kapitala,a ne radi kratkoročne prodaje u okviru redovnog poslovanja; 
(b)  zemljište koje se drži za buduće potrebe,koje trenutno nisu utvrđene.(Ako preduzeće nije utvrdili da će to zemljište da koristi 

bilo kao nekretninu koju koristi vlasnik bilo za potrebe kratkoročne prodaje u okviru redovnog poslovanja,smatra se da se to 
zemljište drži radi uvećanja vrednosti kapitala); 

(c) Zgrada čiji je vlasnij preduzeće (ili koju preduzeće drži po osnovu finansijskog lizinga) i koja je data u zakup po osnovu jednog 
ili više opertaivnih lizinga; i 

(d) Zgrada koja je prazna,ali koja se drži radi davanja u zakup po osnovu jednog ili više operativnih lizinga. 
Naknadni uzdatak koji se odnosi na već priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako 
ispunjava uslove dase prizna kao stalno sredstvo,tj. Ako ke vek trajanja duži od godinu dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od 
prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove 
statistike. 
Naknadni izdatak koji ne zadovoljava uslove iz stava 3.ovog člana iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao. 
Nakon početnog priznavanja,naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po modelu poštene vrednosti. 
Poštena vrednost investicione nekretnine je njena tržišna vrednost.Poštena vrednost meri se kao najverovatnija cena koja realno može da 
se dobije na tržištu,na dan bilansa stanja,u skladu sa definicijom poštene vrednosti. 
Procenu poštene vrednosti investicione nekretnine komisija za procenu poštene vrednosti koju obrazuje direktor preduzeća. 
Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine ukljucuje se u neto dobitak ili neto gubitak perioda u 
kojem je nastao. 
 
3.10. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u upotrebu.  
 
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom  primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe 
sredstava.  
 
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i iznos obezvređenja. 
Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka trajanja, po odbitku 
očekivanih troškova otuđenja. 



 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na novim procenama značajno 
različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se koriguju. 
 
Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe (bez utvrđivanja rezidualnog ostatka) su date u 
sledećem pregledu: 
 
 2018  2017 
Građevinski objekti 2,50%  2,50% 
Poslovni inventar (transportna sredstva i uređaji) 10,00%  10,00% 
Nameštaj,poslovni inventar u trgovini 15,00%  15,00% 
Kancelarijska oprema,računarska oprema,softver,telekomunikaciona oprema,putnicka 
motorna vozila i prikljucni uređaji 

30,00%  30,00% 

 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije i Pravilnikom o načinu 
razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima . 
 
3.11. Zalihe 
 
Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obračunskog perioda vrši se svođenje vrednosti zaliha na 
nabavnu vrednost putem alokacije realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na vrednost 
zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost prodate robe. 
 
3.12. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 
 
Društvo odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) klasifikovanu kao imovina koje se drži za prodaju, po nižem od sledeća dva 
iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove prodaje. 
 
3.13. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i ostalih kupaca u zemlji i 
inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
 
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do 
godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se 
preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do 
datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na 
dan bilansa preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda. 
 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizacionoj vrednosti,ne uzimajući u obzir nameru 
preduzeća da ih drži do dospeća. 
Ukoliko postoji verovatnoća da preduzeće neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu I kamatu) prema ugovorenim 
uslovima zadate kredite,potraživanja ili ulaganja koja se drže dospeća koja su iskazana po amortizacionoj vrednosti,nastao je gubitak 
zbog obezvređivanja ili nenaplativih potraživanja. 
Visina gubitka utvrđuje se kao razlika između iskazanog sredstva I sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine eskontovanih 
po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog instrumenta(iznos koji može da se povrati).Tokovi gotovine koji se odnose na 
kratkoročna potraživanja obično se ne eskontuju. 
 
Iskazani iznos potraživanja se umanjuje do njegove vrednosti koja može da se povrati bilo direktno korišćenjem računa ispravke 
vrednosti.Iznos gubitka se uključuje u neto dobitak ili gubitak perioda. 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizacionoj vrednosti,ne uzimajući u obzir nameru 
preduzeća da ih drži do dospeća. 
Ukoliko postoji verovatnoća da preduzeće neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu I kamatu)prema ugovorenim 
uslovima zadate kredite,potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana po amortizacionoj vrednosti,nastao je gubitak 
zbog obezvređivanja ili nenaplativih potraživanja. 
Visina gubitka utvrđuje se kao razlika između iskazanog iznosa sredstva I sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine 
eskontovanih po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog instrumenta(iznos koji može da se povrati).Tokovi gotovine koji se 
odnose na kratkoročna potraživanja obično se ne eskontuju. 
Iskazani iznos potraživanja se umanjuje do njegove procenjene vrednosti koja može da se povrati bilo direktno ili korišćenjem računa 
ispravke vrednosti.Iznos gubitka se Uključuje u neto dobitak ili gubitak 
perioda. 
Otpis kratkoročnih potraživanja I plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem,dok se u 
slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna I dokumentovana otpis,u celini ili delimično,vrši direktnim otpisivanjem. 
Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih razloga(stečaj,odnosno 
likvidacija dužnika,prezaduženost,otuđivanje imovine,prinudno poravnjanje,vanparično poravnjanje,zasstarelost,sudsko rešenje,akt 
upravnog organa I dr.) 



Kratkoročna potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 30 dana od dana isteka roka za naplatu indirektno se otpisuju u visins 100% 
nominalnog iznosa potraživanja,sem u slučaju kada iz obrazloženog predloga (npr.Sektora za komercijalne poslovr Preduzeća)proizilazi 
da se,iako potraživanje nije naplaćeno u navedenom roku,ne radi o potraživanju kod koga je izvesna nenaplativost. 
 
3.14. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko likvidna sredstva sa 
prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od 
promene vrednosti. 
 
3.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će 
doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.  
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je 
verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  
 
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko 
je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
3.16. Naknade zaposlenima 
 
3.16.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za 
socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom 
zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za 
njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 
odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 
 
3.16.2. Obaveze po osnovu otpremnina  
Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati: 
Otpremninu pri odlasku u penziju najmanje u visini dve prosečne zarade a to je prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem 
objavljenom statističkom podatku. 
Društvo otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda.  
 
3.17. Porez na dobit 
 
3.17.1. Tekući porez 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik 
Republike Srbije“ br. 18/10). Porez na dobit obračunat je po stopi od 10% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom bilansu, 
nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, koji je korigovan u 
skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. 
 
3.17.2. Odloženi porez 
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene 
vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene za obračun iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze 
priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog 
gubitka i neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici na 
teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda. 
 
 
4. BILANS USPEHA 
 
 
4.1. PRIHODI OD PRODAJE 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Domaće tržište    
Prihodi od prodaje robe ostalim licima    
Ukupno    
 
 
 
 
 



4.2. POVEĆANJE/(SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nedovršena proizvodnja  na dan 31. decembra     
Nedovršene usluge na dan 31. decembra     
Gotovi proizvodi na dan 31. decembra    
Minus:     
Povećanje vrednosti zaliha    
Smanjenje vrednosti zaliha    
Gotovi proizvodi na dan 01. januara    
Ukupno    
 
 
 
 
 
 
4.3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od zakupnina    
Ukupno    
 
 
4.4. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko    
Nabavna vrednost prodate robe na malo    
Ukupno    
 
 
4.5. TROŠKOVI MATERIJALA 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 408  406 
Troškovi goriva i energije    
Ukupno 408  406 
 
 
4.6. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi  zarada i  naknada zarada (bruto) 459  457 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 83  82 
Troškovi naknada po ugovoru o delu    
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora                      
Ostali lični rashodi i naknade    
Ukupno 542  539 
 
 
4.7. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 
 
Troškovi amortizacije u 2018. godini nisu obračunati (u 2017. godini RSD 4 hiljada). Društvo nema nekretnina, a sva oprema je otpisana.  
 
 
 
 



4.8. OSTALI POSLOVNI RASHODI  
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi proizvodnih usluga    
Troškovi transportnih usluga    
Troškovi usluga održavanja 5   
Troškovi zakupnina 840  1.260 
Troškovi reklame i propagande    
Troškovi ostalih usluga 606  558 
Svega 1.451  1.818 
Nematerijalni troškovi  
Troškovi neproizvodnih usluga                                                                                                         

 
224 

  

Troškovi reprezentacije    
Troškovi platnog prometa 
Troškovi članarina 

 
2 

  

Troškovi poreza 2   
Troškovi doprinosa    
Ostali nematerijalni troškovi 7   
Svega 235  481 
Ukupno 1.686  2.299 
 
 
4.9. FINANSIJSKI PRIHODI  I  RASHODI 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Finansijski prihodi    
Prihodi od kamata    
Ostali finansijski prihodi     
Svega    
Finansijski rashodi    
Rashodi kamata    14 
Negativne kursne razlike 928  2.396 
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima   2.277 
Svega   4.687 
Ukupno 928  4.687 
 
 
4.10. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali prihodi    
Dobici od prodaje osnovnih sredstava    
Prihodi od smanjenja obaveza 1.174   
Ostali nepomenuti prihodi    
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja    
Svega    
Ostali rashodi    
Manjkovi    
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja    
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe   46 
Ostali nepomenuti rashodi                      
Obezvređenje ostale imovine    
Svega   46 
Ukupno   46 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. BILANS STANJA 
 
 
5.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA  
 
 

Zemljišta 
Građevinski 

objekti 
Postrojenja i 

oprema 
Investic. 

nekretnine 

Nemate.i
movina u 
pripremi Avansi Ukupno 

Nabavna vrednost        
Stanje na početku godine     918  918 
Korekcija početnog stanja        
Nove nabavke        
Prenos sa jednog oblika na drugi        
Otuđivanje i rashodovanje        
Ostalo        
Stanje na kraju godine     918  918 
        
Ispravka vrednosti        
Stanje na početku godine         
Korekcija početnog stanja        
Amortizacija 2018. godine        
Otuđivanje i rashodovanje        
Obezvređenja        
Ostalo         
Stanje na kraju godine        

Neotpisana vrednost 31.12.2017. 
   

 
  

918 
  

918 

Neotpisana vrednost 31.12.2018. 
  

 
 
 

  
918 

  
918 

 
 
5.2. ZALIHE 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Gotovi proizvodi    
Roba   1.092 
Minus: Ispravka vrednosti 
Dati avansi 

 
8 

  
8 

Ukupno 8  1.100 
 
 
5.3. POTRAŽIVANJA 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Potraživanja po osnovu prodaje    
Kupci – ostala povezana pravna lica 1.237  1.237 
Kupci u zemlji 3.291  3.916 
Minus: Ispravka vrednosti -2.225  -2.225 
Svega 2.303  2.928 



Druga potraživanja    
Potraživanja od zaposlenih 147  147 
Potraživanja od državnih organa i organizacija 34  34 
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 16  16 
Minus: Ispravka vrednosti    
Svega    
Ukupno 2.500  3.125 
 
 
5.4. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI  
 
     2018.  2017. 
 Oznaka  

valute 
 Kamatna 

stopa 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
Kratkoročne kredite i plasmane – matična, zavisna i ostala povezana 
pravna lica 

    511.644  514.968 

Nolit ad        
Zajam Savremena konzorcijom     259  259 
Zajam Veterinarski zavod      29.402  29.402 
Zajam Novitet ad     4.802  4.802 
Zajam Optika ad     3.330  3.330 
Minus:Ispravka vrednosti            
Ukupno     549.437  550.366 
 
 
5.5. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima:    
Tekući (poslovni) računi 6  6 
Ukupno 6  6 
 
 
5.6. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Porez na dodatu vrednost    
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)    
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih 
avansa) 

   

Ukupno    
 
 
5.7. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE 
 
Odložena poreska sredstva u iznosu od RSD ___ hiljada, obuhvataju iznose poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim 
periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i kredita. Priznaju se u meri u kojoj je verovatno da 
će budući oporezivi dobitak biti ostvaren. 
 
Odložena poreska sredstva i obaveze po godinama: 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Odložena poreska sredstva    
Odložene poreske obaveze  

113 
  

113 
 

Neto odložena poreska sredstva /(obaveze) 113  113 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5.8. OSNOVNI KAPITAL 
 
Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 
 
   2018.  2017. 
 %  RSD hiljada  RSD hiljada 
Akcijski kapital   91.965  91.965 
  - ostali osnovni kapital   10.357  10.357 
  - preferencijalne akcije      
Ukupno   102.322  102.322 
 
 
5.9. NERASPOREĐENI DOBITAK    

          
Neraspoređeni dobitak odnosi se na: 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Neraspoređeni dobitak ranijih godina 345.080  345.080 
Neraspoređeni dobitak  tekuće godine                
Ukupno 345.080  345.080 
 
 
5.10. GUBITAK 
 
Gubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i odnosi se na: 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Gubitak ranijih godina 21.636  13.659 
Gubitak tekuće godine                                2.390  7.977 
Ukupno 24.026  21.636 
                                                                                                                                        
                                                                                                        
5.11. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju: 
     2018.  2017. 
 Oznaka  

valute 
 Kamatna 

stopa 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
Kratkoročne kredite od matičnih i zavisnih pravnih lica        
Kratkoročne kredite od ostalih povezanih pravnih lica     332   
Gano        
Pekara Švrćko     43  43 
Zemun plast     7  7 
As prevoz     400  400 
Ukupno     782  450 
 
 
 
5.12. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze iz poslovanja    

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica    

Dobavljači u zemlji 45.679  46.528 



Ostale obaveze iz poslovanja 74  74 
Ukupno 45.753  46.602 
 
 
 
 
5.13. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada    

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju 11.436  11.096 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 2.928  2.901 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 2.218  2.127 

Obaveze za poreze i doprinose  na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 

2.149  2.066 
 
 

Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju 29  29 

Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju 5  5 

Svega 18.765  18.224 
    

Druge obaveze    

Obaveze prema zaposlenima 585  585 

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 211  211 

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 79  79 

Ostale obaveze 1.445  1.443 

Svega 2.320  2.318 

Ukupno 21.085  20.542 
 
 
5.14. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA 
VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
 2018.  2017. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za porez na dodatu vrednost    
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi 
(osim primljenih avansa) 

   

Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi 
(osim primljenih avansa) 

   

 
 
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog 
poreza 

1.325  1.681 

Svega 1.325  1.681 

    

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine    

Obaveze za porez na dobit 52.127  52.127 

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 1.142  1.142 

Svega 53.269  53.269 
Ukupno 54.594  55.459 
 
 
6. DEVIZNI KURSEVI 
 
Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su bili sledeći: 
 
    
 31.12.2018  31.12.2017 
EUR 118,1946  118,4727 
USD 103,3893  99,1155 

CHF 104,9779  101,2847 



GBP 131,1816  133,4302 
 
 
 
 

   

 
 
7. SUDSKI SPOROVI 
 

TK SAVREMENA AD NEMA SUDSKE SPOROVE 
 
8. DOGAĐAJ POSLE DATUMA BILANSA STANJA (DA LI SE NEŠTO ZNAČAJNO DESILO POSLE 31.12.2018.) 

Nije bili značajnih dogadjaja posle datuma bilansa stanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               OVLAŠĆENO LICE 
 
 
                                                                                                         -------------------------------------- 
 
                                                                                                       ALEKSIĆ KRASNIĆ BILJANA 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU  
¨̈̈RRREEEVVVIIIZZZIIIJJJAAA   PPPLLLUUUSSS---PPPRRROOO¨̈̈,,, D.O.O., BEOGRAD 
                                                                                         
                        Vojvode Dobrnjca br. 28             
                                                                                                     11000 Beograd             
                            Tel. +381-11 339-0293 
 

                                                             
SKUPŠTINI AKCIONARA   

TRGOVINSKE KOMPANIJE „SAVREMENA“  

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO  

BEOGRAD 

 

Izveštaj  nezavisnog  revizora 

 

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Trgovinske kompanije 

„Savremena“ akcionarskog društvo za trgovinu na veliko i malo Beograd (dalje u tekstu: 

Društva) koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine,  bilans 

uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima 

gotovine za godinu koja se završava  na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje 

uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.  

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom važećom u Republici Srbiji. Ova odgovornost 

obuhvat i one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 

ili greške. 

 

Odgovornost revizora 

 

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim 

finansijskim izveštajima na osnovu revizije izvršene u skladu sa Medjunarodnim Standardima 

revizije.  

 
Zbog značaja pitanja iznetih u pasusu Osnova za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u 

mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za 

izražavanje revizorskog mišljenja. 

 
 



  

 

 

 
Izveštaj  nezavisnog  revizora –nastavak 

 
Osnove za uzdržavajuće mišljenje 
 

1. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5.4. Kratkoročni finansijski plasmani  su na dan 

31.12.2018. godine u Bilansu stanja  iskazani u iznosu od RSD 549.437 hiljada i odnose na 

zajmove povezanim pravnim licima iz ranijih godina. Društvo nije vršilo ispravku vrednosti 

navedenih plasmana. Uzimajući u obzir starosnu strukturu navedenih plasmana, analizu 

boniteta i likvidnosti zajmoprimca, smatramo da su isti precenjeni. Nismo bili u mogućnosti 

da kvantifikujemo eventualne efekte korekcija koje bi bile vezane za obezvređenje istih.  

 

2. Primljenih avansi  u Bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine, iskazani su u iznosu od 

RSD 10.323 hiljade dinara. U postupku revizije poslati su zahtevi za nezavisnu potvrdu 

salda primljenih avansa za iznos od RSD 10.252 hiljade što čini 99,32% od ukupno 

iskazanog salda na dan 31.12.2018. godine, na koje nismo dobili odgovor.  Na osnovu 

prezentovane dokumentacije  nismo mogli da se uverimo u stanje obaveza za primljene 

avanse na dan 31. decembra 2018. godine, niti da kvantifikujemo efekat potencijalnih 

neusaglašenih stanja. 

 

3. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5.8. uz finansijske izveštaje akcijski kapital iskazan u 

poslovnim knjigama iznosi RSD 91.965 hiljada , dok je  u Centralnom registru  iskazan 

ukupan broj akcija od 14.995 sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara što iznosi  RSD 

14.995 hiljada. Evidentna je značajna neusaglašenost čiju prirodu nismo bili u mogućnosti 

da utvrdimo. 

 

4. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5.12. uz finansijske izveštaje obaveze prema 

dobavljačima iskazane su u iznosu od  45.679 hiljada dinara. Društvo nije u dovoljnoj meri 

izvršilo usaglašavanje sa dobavljačima , u postupku revizije putem slanja zahteva za nezavisnu 

konfirmaciju salda i drugim alternativnim postupcima   nismo uspeli u zadovoljavajućoj meri 

da potvrdimo stanje   obaveze prema  dobavljačima. Kao rezultat toga nismo uspeli   da se 

uverimo u iznos  obaveza prema dobavljačima od 45.679 hiljada dinara na dan 

31.12.2018.godine, niti da kvantifikujemo efekat njihovih potencijalnih neusaglašenih stanja. 

 
5. Uvidom u Konsolidovani upit stanja poreske uprave od 31.12.2018. godine utvrdili smo da TK 

"Savremena“ akcionarskog društvo za trgovinu na veliko i malo Beograd u svojim poslovnim 

knjigama nije evidentirala kamate na neplaćene javne prihode u ukupnom iznosu od RSD 

31.711 hiljada dinara, od čega se na neevidentiranu  kamatu na porez na dobit odnosi RSD  

26.202  hiljada dinara. Napred navedeno je uticalo da su rashodi kamata potcenjeni za RSD 

31.711 hiljada dinara, za koliko su manje iskazane obaveze po osnovu kamata na dan 

31.12.2018. godine. 
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6. Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže sva potrebna obelodanjivanja koja se zahtevaju u 

skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. U napomenama uz finansijske 

izveštaje nisu izvršena dovoljna i tačna obelodanjivanja vezana za  suštinu i materijalni značaj 

pojedinih pozicija finansijskih izveštaja i to: nisu obelodanjeni iznos neusaglašenih 

potraživanja i obaveza što je zakonska obaveza prema   Zakonu o računovodstvu; 

• nisu obelodanjeni dugoročni finansijski plasmani; 

• nisu u potpunosti izvršena obelodanjivanja po zahtevu MRS 24 Obelodanjivanje povezanih 

strana; 

• nije obelodanjena blokada računa tokom 2018. godine koja neprekidno traje od 2014. godine  

• nije obelodanjena izloženost Društva rizicima; 

• napomene uz finansijske izveštaje nisu povezane sa pozicijama iz bilansa stanja  i bilansa 

uspeha 

 

7. Iako u Bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine, tekuće obaveze Društva nisu veće od tekuće 

imovine, „Savremena" ad, ima problema sa likvidnošću i sa teškoćama izmiruje obaveze. 

Najveći deo tekuće imovine, čak 99% se odnosi na kratkoročne kredite i plasmane povezanim 

pravnim licima (kao i matičnom pravnom licu) koja su duži vremenski period u finansijskim  

poteškoćama (blokade računa). Poslovni računi „Savremena" ad su u neprekidnoj blokadi od 

14.04.2014. godine. Finansijski izveštaji su sastavljani uvažavajući načelo stalnosti poslovanja, 

a napred navedeno može dovesti u sumnju opravdanost primene ovog načela.  

 

8. Do dana  izdavanja izveštaja revizora, nije dostavljen Elaborat o transfernim cenama. 

 

Uzdržavajuće mišljenje  

 

Zbog značaja pitanja opisanih u pasusima Osnove za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u 

mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih dokaza koji obezbeđuju osnov za revizorsko 

mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima Trgovinske 

kompanije „Savremena“ akcionarskog društvo za trgovinu na veliko i malo Beograd. 

      
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim uslovima  

 

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je 

odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa 

zahtevima Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS 62/2013)   i Zakona o tržištu kapitala  

(Službeni glasnik RS 31/2011, 112/2015 i 108/2016).  Naša odgovornost je da izrazimo 

mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 

poslovnu 2018. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje 

računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju s godišnjim 

finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu  
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uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje 

proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju,  

računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izvještaju o poslovanju su, po svim 

materijalno značajnim pitanjima, usklađene s finansijskim izvještajima Društva za godinu koja 

se završila na dan 31. decembra 2018. godine. 

 

 

Beograd 02.04.2019.god. 

                  



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)
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БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

0 0

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
0 0

600
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту
1003

601
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на иностраном тржишту
1004

602
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту
1005

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605
6. Приходи од продаје робе на иностраном

тржишту
1008

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1009

0 0

610

1. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на домаћем

тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на

иностраном тржишту

1011

612
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на домаћем тржишту
1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на иностраном

тржишту

1013

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту
1014

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=9eccd915-5223-4537-b210-ee1a2f8de195&hash=9778BDFF7B61644B7581A8870ED0292CB9038C04
7977
2390
7977
2390
7977
2390
46
1174
4687
928
2396
928
14
2277
0
2277
0
4687
928
0
0
0
0
3244
2636
481
235
0
0
0
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=9eccd915-5223-4537-b210-ee1a2f8de195&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=9778BDFF7B61644B7581A8870ED0292CB9038C04#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018

2636 3244

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 408 406

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

542 539

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 1451 1818

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 0

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 235 481

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 2636 3244

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032
0 0

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. Финансијски приходи од матичних и зависних

правних лица
1034

661
2. Финансијски приходи од осталих повезаних

правних лица
1035

665
3. Приходи од учешћа у добитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
928 4687

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
0 2277

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим

повезаним правним лицима
1043

0 2277

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 14

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 928 2396

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
928 4687

683 и 685

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

1050

583 и 585

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1174

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 46

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

1054

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

1055 2390 7977

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

1058

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

1059
2390 7977

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

3244
2636


rpyna paqyHa, paqyx no3xr.lrlJA

O6pa3aq nponxcaH npaBMHr,(orq o caApxrrH, n 6opMn o6pa3arra OnHaH.xjcK x

AOn

n

3aApyre r npeArs€rHn(e ("cnlx6eHr rnacH'.rx PC", 6p. 9512014 v, vAlzot4)

I 2 3 5 6

C. HETO AOSrIAK

(1058 - lO59 - 1O5O - 1051 + 1062 - 1063)
10@

T. TIETO TYE}ITAI(

(1059 - l05a + tO6O + 1051- 1062 + 1053)
1065

239t 7917
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Попуњава правно лице - предузетник
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034)

0002
4075 4075 4121

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

918 918 918

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и

услужне марке, софтвер и остала права
0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008 918 918 918

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +

0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 0 0 46

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 46

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

026 и део 029
6. Некретнине, постројења и опрема у

припреми
0016

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

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

опрему
0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019

0 0 0

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=9eccd915-5223-4537-b210-ee1a2f8de195&hash=9778BDFF7B61644B7581A8870ED0292CB9038C04
0
564190
558672
556026
113
113
113
53269
53269
53269
2186
1681
1325
20002
20542
21085
74
74
74
44030
46454
45679
44104
46528
45753
10323
10323
10323
450
450
450
332
450
450
782
130447
132906
132650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3739
7977
2390
9920
13659
21636
13659
21636
24026
345080
345080
345080
345080
345080
345080
10357
10357
10357
91965
91965
91965
102322
102322
102322
433743
425766
423376
564190
558672
556026
6
6
6
37793
37793
37793
514968
512573
511644
918
918
918
4121
4075
4075
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=9eccd915-5223-4537-b210-ee1a2f8de195&Naziv=Bilans%20stanja&hash=9778BDFF7B61644B7581A8870ED0292CB9038C04#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028

+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 3157 3157 3157

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу зависних правних

лица
0025

041 и део 049
2. Учешћа у капиталу придружених

правних лица и заједничким подухватима
0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних

лица и друге хартије од вредности

расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део

049

4. Дугорочни пласмани матичним и

зависним правним лицима
0028

део 043, део 044 и део

049

5. Дугорочни пласмани осталим

повезаним правним лицима
0029

254 254 254

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

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

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

доспећа
0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни финансијски

пласмани
0033

2903 2903 2903

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)

0034 0 0 0

050 и део 059
1. Потраживања од матичног и зависних

правних лица
0035

051 и део 059
2. Потраживања од осталих повезаних

лица
0036

052 и део 059
3. Потраживања по основу продаје на

робни кредит
0037

053 и део 059
4. Потраживање за продају по уговорима

о финансијском лизингу
0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 551951 554597 560069

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

8 1100 1100

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

12 3. Готови производи 0047

46
46
0
0
918
918
918


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 1092 1092

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 8 8 8

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 2303 2928 6005

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

правна лица
0052

0

201 и део 209
2. Купци у иностранству - матична и

зависна правна лица
0053

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

правна лица
0054

1237 1237 1237

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала

повезана правна лица
0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 1066 1691 4768

205 и део

209

6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209
7. Остала потраживања по основу

продаје
0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ

ПОСЛОВА
0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 197 197 197

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ

БИЛАНС УСПЕХА

0061 0

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)

0062 549437 550366 552761

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и пласмани -

матична и зависна правна лица
0063

231 и део 239
2. Краткорочни кредити и пласмани -

остала повезана правна лица
0064

511644 512573 514968

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0065

37793 37793 37793

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

6 6 6

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 556026 558672 564190

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

3157
3157
3157
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401
423376 425766 433743

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 102322 102322 102322

300 1. Акцијски капитал 0403 91965 91965 91965

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 10357 10357 10357

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +

0419)
0417

345080 345080 345080

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 345080 345080 345080

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 24026 21636 13659

350 1. Губитак ранијих година 0422 21636 13659 9920

351 2. Губитак текуће године 0423 2390 7977 3739

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
0 0 0

0
0
0
2903
2903
2903
254
254
254


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
0425

0 0 0

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном

року
0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава
0427

403
3. Резервисања за трошкове

реструктурирања
0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0429

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 0 0 0

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

411
2. Обавезе према матичним и зависним

правним лицима
0434

412
3. Обавезе према осталим повезаним

правним лицима
0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности у периоду дужем од годину

дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у

иностранству
0438

416
7. Обавезе по основу финансијског

лизинга
0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 132650 132906 130447

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 782 450 450

420
1. Краткорочни кредити од матичних и

зависних правних лица
0444

421
2. Краткорочни кредити од осталих

повезаних правних лица
0445

422
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0446

332

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

6005
2928
2303
8
8
8
1092
1092
1100
1100
8
560069
554597
551951


n03xr{4.1A AOn

KpaJEe cra$e _ 20_. noqerno cra!6e 01.01.20_.

I 2 3 5 6 7

427

5, OSaBere no ocroBy crdrHr,o( creacl'aBa 11

e€acrasa o6ycraBAeHor no.romEa 0:H8

424,425,426 u 429
6. Ocrane kparkopolHe drHaHcrlcxe

0:149 .i5-. -150

430
II. nP[MrtEH]1 AAAHC||, AEnO3[Tl4 tl
(Avu)ljE 0450

tt323 10323

43 ocllM 430

lU. OS,qBBE l,E nOCrlOBAtbq (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + (X57 +
0458)

0451 .15751 46524 44rQ4

431
1. Ao6aa,taqr - riarvqlia n 3.Brclla npaBHa

0452

2. Ao6a8rEaqn - MarulHa n 3a8u€Ha npaBHa
0453

3. Ao6aB,Laq, - ocrana noBsaBa npaBBa
0454

4. Ao6aB,,haqx - ocrana noBeaHa npaBHa
0455

435 5. Ao6aaEacn y 3e ,En 0456 45679 46454 4403n

436 5. Ao6aB,,ha'i, y ,rocrpaHcrBy M57

439 7, Ocr.ne o6a6ee ,3 no.io6aEa 0158

44, 45 t4 46 IV, OCTAJIE (PATKOPO!HE OSABE3E 0459
21035 20542 2AOA2

V. OE,q8E3E NO OCHOBY NOPE3,A HA

AOTATY BPEAfiOCI
0450

1325 1681 2186

48
VI. O6ABE3E 34 OCTANE NOPBE,

aonBrHocE r.1 aPvrE !/JGI.HE
0461

5!269 53269 53269

49 o€rM 498
UI. IIAC[,lB||A BPEIYEIICKA

PI3I?AHI.l'IEIb,q
0452

111

a. ryEfiAK [3HAA BltCl.tHE

xanfia,lA (0412 + 0416 + 0421 -

0420 - 0417 - 0415 - l)414 - 0413 -
(N11 -0402) > 0 = ((X41+0424+
0442-0071)>0

0463

E. r(mHA nac[EA (1x24 + 0442 +
o44l + 0{{t1- 0453) > O

4464
556026 5fl190

E. A HEINAHCHA NACIBA 0455
i)

v

i'^
, T1 Li- h+ Ci 

r.- i-4.u r ,.JaaNa zo_roaxH€

433

434

432

ltl 113

5546t2

89

M.n.



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 2390 7977

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне

имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
0
0
7977
2390
7977
2390
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


rp-fln paqyna, pa{yH

1 2 3 4 5 6

335

2. Ao6xqu Mu rrfnqx oa sHcrpyMeHara 3aunyre

He-ro yrlaraEa y ,HocrPaHo nooDoarbe

a) ao6rqu 2013

5) ry6rqu 2014

336

3. Ao6aq, l.lnu ry6uqn no ooroBy ,Hcrltyr{€Hara

3aumre p}l3nKa (xeunhra) rcscaHor roKa

a) ao6rq, 2015

6) ry6Hqn 2016

4. Ao6xq, x,ln r)6ruu no ocHoEy )(aprvja oa

Bp€4Hocrx pa€norcruExx 33 npoaajy

a) AogHqx zotT

6) M"qn 2018

I. OCrAnl4 6PVTO CEEOEvX&qTHfi AOSI4TAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 I 2005 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014 + 2016 + 2018) 10

2019

IL OCTMI SPyTO CBEOSyXEATHI4 TyEl,lTAK (2004

+ 2tJ06 + 2tlc8 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013+2015+2017)>0

2020

III. noPE3 HA OCTAII4 CEEOSyXBATHI4 AOS|ITAK

unl,l ry6[TAK nEPIIOAA
202\

IV. HEIO OCITJIX CBEOEyXSATIiI AO5ffiA( (2019

- 2020 - 202t):0
2022

v. HETO octA,t4 CAEO6yXBATH!1 ryErTA( (2020 -

2019+2021).0
2023

B, YKYNAH HETO CBEOEYXBATH}I PE3Y/ITAT
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 102322 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4005 4023 4041

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

2б) ≥ 0
4006

102322
4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4010

102322
4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

≥ 0
4013 4031 4049

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

6б) ≥ 0
4014

102322
4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
423376
425766
425766
433743
447401
102322
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4018

102322
4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 345079

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 13659 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094 1

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4059

13659
4077 4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

345080

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 21636 4079 4097 345080

б) промет на потражној страни рачуна 4062 13659 4080 4098 345080

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063

21636
4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

345080

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

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

≥ 0
4067

21636
4085 4103

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

≥ 0
4068 4086 4104

345080

102322
102322


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 2390 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4071

24026
4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

345080

 

102322


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -

2б) ≥ 0
4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а

+ 2б) ≥ 0
4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -

6б) ≥ 0
4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а

+ 6б) ≥ 0
4122 4140 4158

102322


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4126 4144 4162

 

13659
345079


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни

рачуна
4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни

рачуна
4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4176 4194 4212

345080
21636
345080
13659
345080
21636
345080
13659
1


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217

4235 447401 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни

рачуна
4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4221

4237 433743 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4225

4239 425766 4248

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни

рачуна
4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4229

4241 425766 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

345080
24026
2390
345080
21636
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aon
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424? 4251
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07007515 Шифра делатности 4762 ПИБ 100040122

Назив TRGOVINSKA KOMPANIJA SAVREMENA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, BEOGRAD (ZEMUN)

Седиште Београд (Земун) , Батајнички Друм 4

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 0 0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 0 0

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 0 0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a90320c0-b049-4003-b3b7-8253df342747&hash=C76CB854FA3F310B349E834EF0442C4020A01AD2
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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�APOME�E UZ FI�A�SIJSKE IZVEŠTAJE 
 

ZA 2018 GODI�U



 
1. OS�IVA�JE I DELAT�OST 
 
T.K.SAVREMENA AD je akcionarsko društvo Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj 
Fi.66281/89.  
 
Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama 
PRETEŽNA DELATNOST Društva je: 
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama. 
 
Društvo posluje u sastavu kao zavisno  društvo Savremena konzorcijum doo,Veterinarski zavod Zemun ad, �olit ad, Vetdel doo, Dunavka 
doo, Optika ad, Zekstra grupa-Zekstra doo, �ovitet ad, rk Boska, Dragan Đuruć. 
 
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u mikro pravna lica. 
 
Sedište Društva je Batajnički drum 4 
 
Poreski identifikacioni broj Društva je 100040122 
 
Matični broj Društva je 07007515 
 
Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini bio je 1 (u 2017. godini - 1). 
 
 
2. OS�OV ZA SASTAVLJA�JE I PRIKAZIVA�JE FI�A�SIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu 
(„Sl.glasnik RS“, br. 62/2013), koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde 
finansijskog izveštavanja (MSFI) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. 
 
Izmene i dopune postojećih MRS, odnosno MSFI i tumačenja standarda, zamene važećih MRS  novim, koji su stupili na snagu počev od 
1. januara 2010. godine, kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2011. godine, nisu imali za rezultat značajnije 
promene računovodstvenih politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu početne primene. I pored 
toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva ne izražava bezrezervnu izjavu o 
usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MRS i MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti Društva. 
 
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna 
društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014) i Pravilnikom o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna 
društva, zadruge i preduzetnike („Sl glasnik RS 118/13). Prema Zakonu o računovodstvu finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, 
bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske 
izveštaje i statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike. 
 
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama RSD, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. RSD predstavlja funkcionalnu i 
izveštajnu valutu Društva. Sve transakcije u valutama koje nisu funkcionalna valuta, tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 3, koje su zasnovane 
na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
 
 
 
3. PREGLED Z�AČAJ�IH RAČU�OVODSTVE�IH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS i MSFI i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji 
zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u 
finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske izveštaje.  
 
Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od 
navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično. 
 
3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata po osnovu kursne 
razlike 
 
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog okruženja u kome Društvo 
posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu 
Društva. 
 



Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom 
zvaničnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan. Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom 
godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan poslovne 
promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom 
transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi. 
 
Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom ugovorenog kursa, takođe se 
iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 
 
3.3. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu, koji su bili predment revizije. 
 
3.4. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, pod uslovom da je sa 
tim danom nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili 
potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i 
nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. 
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi: 
/a/ Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
/b/ rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim 
proizvodima i robom; 
/c/ kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 
/d/ kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Društvo i 
/e/ kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.  
 
Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 
 
3.5. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi; 
troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni troškovi. 
 
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
/c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa prihodom može da se ustanovi 
u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i razumne alokacije; 
/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće ekonomske koristi ne 
ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo; 
/e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za iznos utvrđene razlike u ceni 
i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos utvrđene razlike u ceni, kao i za 
iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 
 
3.6. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li se plaćaju ili pripisuju 
iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih razlika; prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, 
zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  
 
3.7. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje stalne imovine po vrednosti 
većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po osnovu prodaje tržišnih hartija od vrednosti (u slučaju kada 
se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim tržišnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene 
vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 
 
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po osnovu rashodovanja 
neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično nadoknaditi od osiguravajućih društava,  po osnovu 
primene principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine). 
 



Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i 
iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.  
 
3.8. �ekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne 
svrhe; 
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
- čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem 
objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  
 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i samo ako: 

- je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
- se nabavne vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
 
Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u 
stanje funkcionalne pripravnosti.  
 
Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za 
ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno povučeno iz 
upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i 
iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
 
3.9. Investicione nekretnine 
 
Investiciona nekretnina je nekretnina(neko zemljište ili zgrada-ili deo zgrade-ili i jedno i drugo),koju(društvo kao vlasnik ili korisnik 
finansijskog lizinga)drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a 
ne radi: 
(a) upotrebe za proizvodnju ili snabdevanja robom ili snabdevanja robom ili pružanje usluga ili za potrebe administrativnog poslovanja ; 
ili 
(b)  prodaje u okviru redovnog poslovanja. 
Investiciona nekretnina se drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja ili radi uvećanja vrednosti kapitala, 
Ili i jednog i drugog.Prema tome,investiciona nekretnina stvara tokove gotovine koju su u velikoj meri nezavisni od ostale imovine koju 
drži preduzeće.Po tome se investiciona nekretnina razlikuje od nekretnine koju koristi vlasnik. 
Investicione nekretnine su. 

(a) zemljište koje se drži radi dugoročnog uvećamja vrednosti kapitala,a ne radi kratkoročne prodaje u okviru redovnog poslovanja; 
(b)  zemljište koje se drži za buduće potrebe,koje trenutno nisu utvrđene.(Ako preduzeće nije utvrdili da će to zemljište da koristi 

bilo kao nekretninu koju koristi vlasnik bilo za potrebe kratkoročne prodaje u okviru redovnog poslovanja,smatra se da se to 
zemljište drži radi uvećanja vrednosti kapitala); 

(c) Zgrada čiji je vlasnij preduzeće (ili koju preduzeće drži po osnovu finansijskog lizinga) i koja je data u zakup po osnovu jednog 
ili više opertaivnih lizinga; i 

(d) Zgrada koja je prazna,ali koja se drži radi davanja u zakup po osnovu jednog ili više operativnih lizinga. 
Naknadni uzdatak koji se odnosi na već priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako 
ispunjava uslove dase prizna kao stalno sredstvo,tj. Ako ke vek trajanja duži od godinu dana i ako je vrednost naknadnog izdatka viša od 
prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove 
statistike. 
Naknadni izdatak koji ne zadovoljava uslove iz stava 3.ovog člana iskazuje se kao trošak poslovanja u periodu u kojem je nastao. 
Nakon početnog priznavanja,naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po modelu poštene vrednosti. 
Poštena vrednost investicione nekretnine je njena tržišna vrednost.Poštena vrednost meri se kao najverovatnija cena koja realno može da 
se dobije na tržištu,na dan bilansa stanja,u skladu sa definicijom poštene vrednosti. 
Procenu poštene vrednosti investicione nekretnine komisija za procenu poštene vrednosti koju obrazuje direktor preduzeća. 
Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine ukljucuje se u neto dobitak ili neto gubitak perioda u 
kojem je nastao. 
 
3.10. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u upotrebu.  
 
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom  primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe 
sredstava.  
 
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i iznos obezvređenja. 
Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka trajanja, po odbitku 
očekivanih troškova otuđenja. 



 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na novim procenama značajno 
različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se koriguju. 
 
Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog korisnog veka upotrebe (bez utvrđivanja rezidualnog ostatka) su date u 
sledećem pregledu: 
 
 2018  2017 

Građevinski objekti 2,50%  2,50% 

Poslovni inventar (transportna sredstva i uređaji) 10,00%  10,00% 

Nameštaj,poslovni inventar u trgovini 15,00%  15,00% 

Kancelarijska oprema,računarska oprema,softver,telekomunikaciona oprema,putnicka 
motorna vozila i prikljucni uređaji 

30,00%  30,00% 

 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije i Pravilnikom o načinu 
razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima . 
 
3.11. Zalihe 
 
Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju obračunskog perioda vrši se svođenje vrednosti zaliha na 
nabavnu vrednost putem alokacije realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na vrednost 
zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost prodate robe. 
 
3.12. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 
 
Društvo odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) klasifikovanu kao imovina koje se drži za prodaju, po nižem od sledeća dva 
iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove prodaje. 
 
3.13. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i ostalih kupaca u zemlji i 
inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
 
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do 
godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se 
preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do 
datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na 
dan bilansa preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda. 
 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizacionoj vrednosti,ne uzimajući u obzir nameru 
preduzeća da ih drži do dospeća. 
Ukoliko postoji verovatnoća da preduzeće neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu I kamatu) prema ugovorenim 
uslovima zadate kredite,potraživanja ili ulaganja koja se drže dospeća koja su iskazana po amortizacionoj vrednosti,nastao je gubitak 
zbog obezvređivanja ili nenaplativih potraživanja. 
Visina gubitka utvrđuje se kao razlika između iskazanog sredstva I sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine eskontovanih 
po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog instrumenta(iznos koji može da se povrati).Tokovi gotovine koji se odnose na 
kratkoročna potraživanja obično se ne eskontuju. 
 
Iskazani iznos potraživanja se umanjuje do njegove vrednosti koja može da se povrati bilo direktno korišćenjem računa ispravke 
vrednosti.Iznos gubitka se uključuje u neto dobitak ili gubitak perioda. 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizacionoj vrednosti,ne uzimajući u obzir nameru 
preduzeća da ih drži do dospeća. 
Ukoliko postoji verovatnoća da preduzeće neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu I kamatu)prema ugovorenim 
uslovima zadate kredite,potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana po amortizacionoj vrednosti,nastao je gubitak 
zbog obezvređivanja ili nenaplativih potraživanja. 
Visina gubitka utvrđuje se kao razlika između iskazanog iznosa sredstva I sadašnje vrednosti očekivanih budućih tokova gotovine 
eskontovanih po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog instrumenta(iznos koji može da se povrati).Tokovi gotovine koji se 
odnose na kratkoročna potraživanja obično se ne eskontuju. 
Iskazani iznos potraživanja se umanjuje do njegove procenjene vrednosti koja može da se povrati bilo direktno ili korišćenjem računa 
ispravke vrednosti.Iznos gubitka se Uključuje u neto dobitak ili gubitak 
perioda. 
Otpis kratkoročnih potraživanja I plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem,dok se u 
slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna I dokumentovana otpis,u celini ili delimično,vrši direktnim otpisivanjem. 
Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih razloga(stečaj,odnosno 
likvidacija dužnika,prezaduženost,otuđivanje imovine,prinudno poravnjanje,vanparično poravnjanje,zasstarelost,sudsko rešenje,akt 
upravnog organa I dr.) 



Kratkoročna potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 30 dana od dana isteka roka za naplatu indirektno se otpisuju u visins 100% 
nominalnog iznosa potraživanja,sem u slučaju kada iz obrazloženog predloga (npr.Sektora za komercijalne poslovr Preduzeća)proizilazi 
da se,iako potraživanje nije naplaćeno u navedenom roku,ne radi o potraživanju kod koga je izvesna nenaplativost. 
 
3.14. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko likvidna sredstva sa 
prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od 
promene vrednosti. 
 
3.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će 
doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.  
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je 
verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  
 
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko 
je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
3.16. �aknade zaposlenima 
 
3.16.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za 
socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom 
zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za 
njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 
odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 
 
3.16.2. Obaveze po osnovu otpremnina  
Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati: 
Otpremninu pri odlasku u penziju najmanje u visini dve prosečne zarade a to je prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem 
objavljenom statističkom podatku. 
Društvo otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda.  
 
3.17. Porez na dobit 
 
3.17.1. Tekući porez 
Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik 
Republike Srbije“ br. 18/10). Porez na dobit obračunat je po stopi od 10% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom bilansu, 
nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha, koji je korigovan u 
skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. 
 
3.17.2. Odloženi porez 
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza i njihove knjigovodstvene 
vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene za obračun iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze 
priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog 
gubitka i neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici na 
teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda. 
 
 
4. BILA�S USPEHA 
 
 
4.1. PRIHODI OD PRODAJE 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Domaće tržište    

Prihodi od prodaje robe ostalim licima    

Ukupno    

 
 
 
 
 



4.2. POVEĆA�JE/(SMA�JE�JE) VRED�OSTI ZALIHA UČI�AKA 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Nedovršena proizvodnja  na dan 31. decembra     

Nedovršene usluge na dan 31. decembra     

Gotovi proizvodi na dan 31. decembra    

Minus:     

Povećanje vrednosti zaliha    

Smanjenje vrednosti zaliha    

Gotovi proizvodi na dan 01. januara    

Ukupno    

 
 
 
 
 
 
4.3. OSTALI POSLOV�I PRIHODI 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od zakupnina    

Ukupno    

 
 
4.4. �ABAV�A VRED�OST PRODATE ROBE 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Nabavna vrednost prodate robe na veliko    

Nabavna vrednost prodate robe na malo    

Ukupno    

 
 
4.5. TROŠKOVI MATERIJALA 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi ostalog materijala (režijskog) 408  406 

Troškovi goriva i energije    

Ukupno 408  406 

 
 
4.6. TROŠKOVI ZARADA, �AK�ADA ZARADA I OSTALI LIČ�I RASHODI 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi  zarada i  naknada zarada (bruto) 459  457 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 83  82 

Troškovi naknada po ugovoru o delu    

Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora                      

Ostali lični rashodi i naknade    

Ukupno 542  539 

 
 
4.7. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISA�JA 
 
Troškovi amortizacije u 2018. godini nisu obračunati (u 2017. godini RSD 4 hiljada). Društvo nema nekretnina, a sva oprema je otpisana.  
 
 
 
 



4.8. OSTALI POSLOV�I RASHODI  
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi proizvodnih usluga    

Troškovi transportnih usluga    

Troškovi usluga održavanja 5   

Troškovi zakupnina 840  1.260 

Troškovi reklame i propagande    

Troškovi ostalih usluga 606  558 

Svega 1.451  1.818 

�ematerijalni troškovi  
Troškovi neproizvodnih usluga                                                                                                   

 
224 

  

Troškovi reprezentacije    

Troškovi platnog prometa 
Troškovi članarina 

 
2 

  

Troškovi poreza 2   

Troškovi doprinosa    

Ostali nematerijalni troškovi 7   

Svega 235  481 

Ukupno 1.686  2.299 

 
 
4.9. FI�A�SIJSKI PRIHODI  I  RASHODI 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Finansijski prihodi    

Prihodi od kamata    

Ostali finansijski prihodi     

Svega    

Finansijski rashodi    

Rashodi kamata    14 

Negativne kursne razlike 928  2.396 

Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima   2.277 

Svega   4.687 

Ukupno 928  4.687 

 
 
4.10. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostali prihodi    

Dobici od prodaje osnovnih sredstava    

Prihodi od smanjenja obaveza 1.174   

Ostali nepomenuti prihodi    

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja    

Svega    

Ostali rashodi    

Manjkovi    

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja    

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe   46 

Ostali nepomenuti rashodi                      

Obezvređenje ostale imovine    

Svega   46 

Ukupno   46 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. BILA�S STA�JA 
 
 
5.1. �EKRET�I�E, POSTROJE�JA, OPREMA  
 
 

Zemljišta 
Građevinski 

objekti 
Postrojenja i 

oprema 
Investic. 

nekretnine 

Nemate.i
movina u 
pripremi Avansi Ukupno 

�abavna vrednost        

Stanje na početku godine     918  918 

Korekcija početnog stanja        

Nove nabavke        

Prenos sa jednog oblika na drugi        

Otuđivanje i rashodovanje        

Ostalo        

Stanje na kraju godine     918  918 

        

Ispravka vrednosti        

Stanje na početku godine         

Korekcija početnog stanja        

Amortizacija 2018. godine        

Otuđivanje i rashodovanje        

Obezvređenja        

Ostalo         

Stanje na kraju godine        

�eotpisana vrednost 31.12.2017. 
   

 
  

918 
  

918 

�eotpisana vrednost 31.12.2018. 
  

 
 
 

  
918 

  
918 

 
 
5.2. ZALIHE 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Gotovi proizvodi    

Roba   1.092 

Minus: Ispravka vrednosti 
Dati avansi 

 
8 

  
8 

Ukupno 8  1.100 

 
 
5.3. POTRAŽIVA�JA 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Potraživanja po osnovu prodaje    

Kupci – ostala povezana pravna lica 1.237  1.237 

Kupci u zemlji 3.291  3.916 

Minus: Ispravka vrednosti -2.225  -2.225 

Svega 2.303  2.928 



Druga potraživanja    

Potraživanja od zaposlenih 147  147 

Potraživanja od državnih organa i organizacija 34  34 

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa 16  16 

Minus: Ispravka vrednosti    

Svega    

Ukupno 2.500  3.125 

 
 
5.4. KRATKOROČ�I FI�A�SIJSKI PLASMA�I  
 
     2018.  2017. 

 Oznaka  
valute 

 Kamatna 
stopa 

 RSD 
hiljada 

 RSD 
hiljada 

Kratkoročne kredite i plasmane – matična, zavisna i ostala povezana 

pravna lica 

    511.644  514.968 

Nolit ad        

Zajam Savremena konzorcijom     259  259 

Zajam Veterinarski zavod      29.402  29.402 

Zajam Novitet ad     4.802  4.802 

Zajam Optika ad     3.330  3.330 

Minus:Ispravka vrednosti            

Ukupno     549.437  550.366 

 
 
5.5. GOTOVI�SKI EKVIVALE�TI I  GOTOVI�A 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima:    

Tekući (poslovni) računi 6  6 

Ukupno 6  6 

 
 
5.6. POREZ �A DODATU VRED�OST I AVR 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Porez na dodatu vrednost    

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)    

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih 
avansa) 

   

Ukupno    

 
 
5.7. ODLOŽE�A PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE 
 
Odložena poreska sredstva u iznosu od RSD ___ hiljada, obuhvataju iznose poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim 
periodima po osnovu odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i kredita. Priznaju se u meri u kojoj je verovatno da 
će budući oporezivi dobitak biti ostvaren. 
 
Odložena poreska sredstva i obaveze po godinama: 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Odložena poreska sredstva    

Odložene poreske obaveze  
113 

  
113 

 
�eto odložena poreska sredstva /(obaveze) 113  113 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
5.8. OS�OV�I KAPITAL 
 
Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 
 
   2018.  2017. 

 %  RSD hiljada  RSD hiljada 

Akcijski kapital   91.965  91.965 

  - ostali osnovni kapital   10.357  10.357 

  - preferencijalne akcije      

Ukupno   102.322  102.322 

 
 
5.9. �ERASPOREĐE�I DOBITAK    

          
Neraspoređeni dobitak odnosi se na: 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Neraspoređeni dobitak ranijih godina 345.080  345.080 

Neraspoređeni dobitak  tekuće godine                

Ukupno 345.080  345.080 

 
 
5.10. GUBITAK 
 
Gubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i odnosi se na: 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Gubitak ranijih godina 21.636  13.659 

Gubitak tekuće godine                                2.390  7.977 

Ukupno 24.026  21.636 

                                                                                                                                        
                                                                                                        
5.11. KRATKOROČ�E FI�A�SIJSKE OBAVEZE 
 
Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju: 
     2018.  2017. 

 Oznaka  
valute 

 Kamatna 
stopa 

 RSD 
hiljada 

 RSD 
hiljada 

Kratkoročne kredite od matičnih i zavisnih pravnih lica        

Kratkoročne kredite od ostalih povezanih pravnih lica     332   

Gano        

Pekara Švrćko     43  43 

Zemun plast     7  7 

As prevoz     400  400 

Ukupno     782  450 

 
 
 
5.12. OBAVEZE IZ POSLOVA�JA 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze iz poslovanja    

Dobavljači – matična i zavisna pravna lica    

Dobavljači u zemlji 45.679  46.528 



Ostale obaveze iz poslovanja 74  74 

Ukupno 45.753  46.602 

 
 
 
 
5.13. OSTALE KRATKOROČ�E OBAVEZE  
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada    

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju 11.436  11.096 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 2.928  2.901 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 2.218  2.127 

Obaveze za poreze i doprinose  na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 

2.149  2.066 
 
 

Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju 29  29 

Obaveze za poreze i doprinose  na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju 5  5 

Svega 18.765  18.224 

    

Druge obaveze    

Obaveze prema zaposlenima 585  585 

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora 211  211 

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 79  79 

Ostale obaveze 1.445  1.443 

Svega 2.320  2.318 

Ukupno 21.085  20.542 

 
 
5.14. OBAVEZE PO OS�OVU POREZA �A DODATU VRED�OST I OSTALIH JAV�IH PRIHODA I PASIV�A 
VREME�SKA RAZGRA�IČE�JA 
 
 2018.  2017. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za porez na dodatu vrednost    

Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi 
(osim primljenih avansa) 

   

Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi 
(osim primljenih avansa) 

   

 
 
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog 
poreza 

1.325  1.681 

Svega 1.325  1.681 

    

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine    

Obaveze za porez na dobit 52.127  52.127 

Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 1.142  1.142 

Svega 53.269  53.269 

Ukupno 54.594  55.459 

 
 
6. DEVIZ�I KURSEVI 
 
Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su bili sledeći: 
 
    

 31.12.2018  31.12.2017 

EUR 118,1946  118,4727 

USD 103,3893  99,1155 

CHF 104,9779  101,2847 



CBP l3 t, l8l6 t33,4302

7

8.

SUDSKI SPOROVI

TK SAVREMENA AD NEMA SUDSKE SPOROVE

DOGADAJ POSLE DATUMA BILANSA STANJA (DA LI SE NESTO ZNA'A'NO DESILO POSLE 3I.I2.20I8,)
Nije bili znadajnih dogadjaja posle datuma bilansa stanja.

OVLASCENO LICE

ALEKSIC KRASNTC BILJANA

i |,r, ,'ll .il
----v"--YE !.-l-lg -lLl-lrr-LUa



Na osnovu 6lana 50. Zakona o trzistu kapitala (,,S1. glasnik RS", bt. 3112011\ i Pravilnika o sadrzini, formi i naeinu objavljivanja
godisnjih, polugodisnjih i kvartalnih izvestaja javnih drustava (,,S1. glasnik RS" , br. 1412012)

TK SAVREMENA AD BEOGRAD, mb 07007515, Batajnidki drum 4 , Beograd
objavljuje

GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU DRUSTVA ZA 2018. GODINU

1. Prikaz razvo a i rezultata lovan a drustva, finansi ko stan odaci vaini za nu sta a imovine drustva

oslovni rashodi

eto dobitak

ubitak

2. Opis oeekivanog razvoja druswa u narednom periodu, promena u poslovnim politikama drustva, glavnih rizika ipretnji kojima
e drustvo izloieno

3. Svi va2n oslovni do iko i su nastu ili nakon roteka oslovne od ine za u se tzves n rema

ANALIZA POSLOVANJA (u 000 din) POKAZATELJI POSLOVANJA

2014 2017

04075 4075
Cash racio
qotovina i qot. ekvivalenti/ kratkoroene obaveze

Stalna imovina

4.331Obrtna imovina 551951 554597
Racio opste likvidnosti
obrtna imovina/ kratkoroane obaveze

0.7698
Racio neto obrtnog tonda
(obrtna imovina - kratk.obaveze)/ obrtna imovinaZalihe

0.7636 6
Racio neto obftnog fonda
(obrtna imovina - kratk.obaveze)/poslovna imovina

Gotovinski ekvivalenti

i gotovina

o.77425766
Koefi cijent finansUske stabilnosti
Kapital{ubitak iznad visine kap+ dug. obaveze/ imovina+ zaliheKapital 423376

o.229
0 0

Stepen ukupne zaduienosti preduze6a
(krat. obaveze + dug. obaveze)/( stalna + obrtna imovina)

Dugoroana rez. i

obaveze

0.000
Stepen dugorodne zaduienosti preduzeda

duooroane obaveze/ (stalna + obrtna imovina)Poslovni prihodi 0 0

0.0002636 J szu ROA - prinos na aktivu
Neto dobitak / aktiva

0,000
2390 7977

ROE - prinos na kapital
Neto dobitak / kapital

Cena akciia (naivisa inainiza u izvestajnom periodu) : Nije bilo trgovanja

Trzisna kapitalizaciia 31.12.2016. godine (broj izdatih akciia x cena) : '14.995

Broj zaposlenih : 'l Broj akcionara: 65

lsplacena neto dividenda po akciji : nije ispla6ivana dividenda u 2013, 2014 ,2015 ,20'16 , 2017 i 20'18godini

4. Svi znada ni oslovi sa ovezanim licima

5. Aktivnosti druStva na u istraZi i tezvo a

Nema takvih aktivnosti

6. Navesti razloge sticanja, broj i nominalnu vrednost sopstvenih akcija koje su stedene u periodu od prethodnog godisnjeg
izvestaja, imena lica od kojih su akcije ste6ene, iznos kojije drustvo isplatilo po osnovu tog sticanja, odnosno naznaku da su
stedene bez naknade, kao i uku n bro so tvenih ako e drustvo sedu

7. Ukoliko odrealena pitanja nisu obuhva6ena prethodnim taikama, a od zna6aja su za razumevanje pravnog, finansijskog i

prinosnog poloiaja akcionaEkog drustva kao iza procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, drustvo ih moie ovde
navesti i ob asniti

Direktor

Biljana Alek s i Kra ntc

1100

DruStvo nije sticalo sopstuene akcije.

Beoqrad. 29.03.2019.
Mesto i datum
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”REVIZIJA   PLUS-PRO” 
DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I  REVIZIJU  d.o.o., 
BEOGRAD 

 Vojvode Dobrnjca br. 28     11000 Beograd      
Telefoni:     +381(11) 339-0293 
Facsimile:   +381(11) 339-0293 

 Email: revpluspro@sbb.rs 
 
 
 
KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I  

Upravi i Direktoru  
Trgovinske kompanije "Savremena" AD, Beograd  
 
 

Beograd: 02.04.2019. godine 
       
 

Predmet: Pismo Rukovodstvu vezano za reviziju  finansijskih izveštaja za 2018. godinu 

 

Uvodne napomene 

 

1. U skladu sa odredbama Ugovora zaključenog sa Društvom “Revizija plus pro“ doo, 
izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja za 2018. Godinu Trgovinske kompanije "Savremena" 
akcionarsko društvo za trgovinu na veliko i malo Beograd  (u daljem  tekstu "Klijent").  Jedan od 
zahteva Međunarodnih standarda revizije  da po obavljenoj reviziji u posebnom Pismu rukovodstvu,  
iznesemo pitanja koja, po našem mišljenju zaslužuju da budu predmet vašeg razmatranja. 

2.                Prema stavu  6.  Člana  54.  Zakona o tržištu kapitala revizor je dužan da dostavi Komisiji 
za hartije od vrednosti i organima upravljanja mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje 
revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola i da svoje zaključke i nalaze uvrsti 
u obavezan sadržaj pisma rukovodstvu. 
 
 

Osnovni ciljevi i postupci obavljanja revizije 

 

3. Revizija finansijskih izveštaja obuhvata ispitivanje, proveru i ocenu primenjenih 
računovodstvenih postupaka i procena i na osnovu njih iskazanih iznosa u finansijskim izveštajima i 
učinjenih obelodanjivanja u napomenama uz finansijske izveštaje, a u cilju izražavanja revizorskog 
mišljenja o istinitosti i objektivnosti stanja sredstava i njihovih izvora, rezultata poslovanja, promena 
na kapitalu i novčanih tokova. 

 

4. Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom 
domaćom regulativom primenom  metodologije “Revizije plus pro“ doo . Obim i postupke ispitivanja 
u toku vršenja revizije sveli smo na nivo koji smo u datim okolnostima smatrali dovoljnim sa 
stanovišta izražavanja mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. S obzirom da je 
obavljena revizija bazirana na testiranju uzoraka, revizorsko mišljenje pruža visok stepen uveravanja, 
ali ne i apsolutno uveravanje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. Iz istog razloga slabosti, 
nepravilnosti i propusti koje iznosimo u ovom Izveštaju su oni koji su utvrđeni u okviru navedenog 
obima ispitivanja i ne moraju biti i jedini postojeći.  
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Vreme obavljanja revizije 
 

Reviziju finansijskih izveštaja za period 01.01. – 31.12.2018. godine smo obavili u periodu od 
januar  2019. – april 2019. godine. U toku revizije, usredsredili smo se na ispitivanje valjanosti iznosa 
koji su iskazani u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2018. godine 
 

 

Obim ispitivanja  
 

Obim ispitivanja sveli smo na nivo koji smo, u datim okolnostima, smatrali dovoljnim da 
izrazimo mišljenje o objektivnosti i istinitosti finansijskih izveštaja za 2018. godinu Vašeg Društva. 
 

Izveštavanje 

 

5. Nakon izvršene revizije godišnjeg računa izdajemo Izveštaj revizora o finansijskim 
izveštajima koji sadrži mišljenje o istinitosti i objektivnosti i vaše finansijske izveštaje u prilogu. 
Revizorski izveštaj je strogo formalizovan u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, namenjen 
je prvenstveno eksternim korisnicima i ima karakter potvrde o istinitosti i objektivnosti finansijskih 
izveštaja. Obveznici revizije, razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu , obavezni su da 
usvojene finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora dostave do 30. juna Agenciji za privredne 
registre.  

 

6. Osim Izveštaja revizora, dostavljamo vam i pismo rukovodstvu koje u skladu  sa 
Međunarodnim standarima revizije, revizor dostavlja sa ciljem  da organima upravljanja i 
poslovodnom ogranu pruži dodatne informacije u vezi sa eventualnim uočenim nepravilnostima , kao i 
da ukaže na eventualne slabosti sistema internih kontrola koje mogu dovesti do grešaka ili 
zloupotreba. Revizorski testovi su dizajnirani na način da pribave dovoljno dokaza za potvrđivanje ili 
osporavanje pozicija finansijskih izveštaja, a ne u prevashodnom cilju otkrivanja zloupotreba ili 
kriminalnih radnji. Ipak, ukoliko tokom vršenja revizije naiđemo na takve pojave, naša je obaveza da 
vas o tome informišemo . Osim toga , prema stavu  6.  Člana  54.  Zakona o tržištu kapitala revizor je 
dužan da dostavi i Komisiji za hartije od vrednosti i organima upravljanja mišljenje o efikasnosti 
funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola i da 
svoje zaključke i nalaze uvrsti u obavezan sadržaj pisma rukovodstvu .  

 

Mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja 

 

7. U ovom delu Izveštaja sumirane su i detaljnije obrazložene konstatacije od značaja za 
izraženo revizorsko mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskog stanja i rezultata poslovanja, 
tokova gotovine i promena na kapitalu na dan 31. decembar 2018. godine. 

Obzirom da nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji 
obezbeđuju osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja  nismo izrazili mišljenje o finansijskim 
izveštajima Trgovinske kompanije „Savremena“ akcionarskog društvo za trgovinu na veliko i malo 
Beograd, odnosno dato je  uzdržavajuće mišljenje. 
 

U nastavku dato je obrazloženje tj osnov za uzdržavanjuće mišljenje 

 
7.1.Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5.4. Kratkoročni finansijski plasmani  su na dan 31.12.2018. 
godine u Bilansu stanja  iskazani u iznosu od RSD 549.437 hiljada i odnose na zajmove povezanim 
pravnim licima iz ranijih godina. Društvo nije vršilo ispravku vrednosti navedenih plasmana. 
Uzimajući u obzir starosnu strukturu navedenih plasmana, analizu boniteta i likvidnosti zajmoprimca, 
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smatramo da su isti precenjeni. Nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo eventualne efekte 
korekcija koje bi bile vezane za obezvređenje istih.  

 
7.2.Primljenih avansi  u Bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine, iskazani su u iznosu od RSD 
10.323 hiljade dinara. U postupku revizije poslati su zahtevi za nezavisnu potvrdu salda primljenih 
avansa za iznos od RSD 10.252 hiljade što čini 99,32% od ukupno iskazanog salda na dan 31.12.2018. 
godine, na koje nismo dobili odgovor.  Na osnovu prezentovane dokumentacije  nismo mogli da se 
uverimo u stanje obaveza za primljene avanse na dan 31. decembra 2018. godine, niti da 
kvantifikujemo efekat potencijalnih neusaglašenih stanja. 

 
7.3.Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5.8. uz finansijske izveštaje akcijski kapital iskazan u 
poslovnim knjigama iznosi RSD 91.965 hiljada , dok je  u Centralnom registru  iskazan ukupan broj 
akcija od 14.995 sa nominalnom vrednošću od 1.000,00 dinara što iznosi  RSD 14.995 hiljada. 
Evidentna je značajna neusaglašenost čiju prirodu nismo bili u mogućnosti da utvrdimo. 
 

 7.4.Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5.12. uz finansijske izveštaje obaveze prema dobavljačima 
iskazane su u iznosu od  45.679 hiljada dinara. Društvo nije u dovoljnoj meri izvršilo usaglašavanje sa 
dobavljačima , u postupku revizije putem slanja zahteva za nezavisnu konfirmaciju salda i drugim 
alternativnim postupcima   nismo uspeli u zadovoljavajućoj meri da potvrdimo stanje   obaveze prema  
dobavljačima. Kao rezultat toga nismo uspeli   da se uverimo u iznos  obaveza prema dobavljačima od 
45.679 hiljada dinara na dan 31.12.2018.godine, niti da kvantifikujemo efekat njihovih potencijalnih 
neusaglašenih stanja. 

 
 7.5.Uvidom u Konsolidovani upit stanja poreske uprave od 31.12.2018. godine utvrdili smo da TK 
"Savremena“ akcionarskog društvo za trgovinu na veliko i malo Beograd u svojim poslovnim knjigama 
nije evidentirala kamate na neplaćene javne prihode u ukupnom iznosu od RSD 31.711 hiljada dinara, od 
čega se na neevidentiranu  kamatu na porez na dobit odnosi RSD 26.202  hiljada dinara. Napred navedeno 
je uticalo da su rashodi kamata potcenjeni za RSD 31.711 hiljada dinara, za koliko su manje iskazane 
obaveze po osnovu kamata na dan 31.12.2018. godine. 

 
 7.6.Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže sva potrebna obelodanjivanja koja se zahtevaju u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. U napomenama uz finansijske izveštaje 
nisu izvršena dovoljna i tačna obelodanjivanja vezana za  suštinu i materijalni značaj pojedinih pozicija 
finansijskih izveštaja i to: nisu obelodanjeni iznos neusaglašenih potraživanja i obaveza što je zakonska 
obaveza prema   Zakonu o računovodstvu; 

• nisu obelodanjeni dugoročni finansijski plasmani; 
• nisu u potpunosti izvršena obelodanjivanja po zahtevu MRS 24 Obelodanjivanje povezanih strana; 
• nije obelodanjena blokada računa tokom 2018. godine koja neprekidno traje od 2014. godine  
• nije obelodanjena izloženost Društva rizicima; 
• napomene uz finansijske izveštaje nisu povezane sa pozicijama iz bilansa stanja  i bilansa uspeha 
 

 7.7.Iako u Bilansu stanja na dan 31.12.2018. godine, tekuće obaveze Društva nisu veće od tekuće 
imovine, „Savremena" ad, ima problema sa likvidnošću i sa teškoćama izmiruje obaveze. Najveći deo 
tekuće imovine, čak 99% se odnosi na kratkoročne kredite i plasmane povezanim pravnim licima (kao i 
matičnom pravnom licu) koja su duži vremenski period u finansijskim  

poteškoćama (blokade računa). Poslovni računi „Savremena" ad su u neprekidnoj blokadi od 
14.04.2014. godine. Finansijski izveštaji su sastavljani uvažavajući načelo stalnosti poslovanja, a 
napred navedeno može dovesti u sumnju opravdanost primene ovog načela.  
 

 7.8.Do dana  izdavanja izveštaja revizora, nije dostavljen Elaborat o transfernim cenama. 
 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim uslovima 
 
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za 
sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o 
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računovodstvu (Službeni glasnik RS 62/2013)   i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 
31/2011, 112/2015 i 108/2016).  Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg 
izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2018. godinu. U vezi sa tim, naši 
postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje računovodstvenih informacija sadržanih u 
godišnjem izveštaju o poslovanju s godišnjim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije. 
Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem 
izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po 
našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izvještaju o poslovanju su, po 
svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene s finansijskim izvještajima Društva za godinu koja se 
završila na dan 31. decembra 2018. godine. 
 

Efikasnost funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i sistema 

unutrašnjih kontrola 

 

8.               Tokom sprovođenja procedura revizije finansijskih izveštaja, uočili smo sledeće: 

 
8.1.             Interna revizija 
 
Društvo nema organizovanu internu reviziju. 
Odbor direktora nije obrazovao Komisiju za reviziju u skladu sa članom 409  Zakona o privrednim 
društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr. Zakon  i 5/2015). 
Preporučujemo formiranje Komisije za reviziju budući da Zakon o privrednim društvima zahteva  da 
Odbor direktora javnog akcionarskog društva obavezno obrazuje Komisiju za reviziju koja ima 
značajnu ulogu u pripremi i proveri sprovođenja računovodstvenih politika i politika upravljanja 
rizicima kao i ulogu u unutrašnjem nadzoru društva. 

 

8.2.          Sistem upravljanja rizicima 

 

U Društvu upravljanje rizicima nije formalizovano. Nije donet akt o upravljanju rizicima poslovanja. 
Rukovdstvo društva nije obelodanilo u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2018. godinu, 
izloženost pojedinim rizicima poslovanja. 

Predlažemo da Društvo uspostavi sistem upravljanja svim rizicima koji se javljaju u poslovanju, a koji 
omogućava njihovu efikasnu identifikaciju, merenje, kontrolu i upravljanje. 

 

8.3.           Interne kontrole 

 

Tokom procesa revizije, sproveli smo i ocenu sistema internih kontrola i to kroz proces realizacije. 
Tom prilikom smo primenuli procedure koje su bazirane na našoj metodologiji vezanoj za 
funkcionisanje sistema internih kontrola, a u cilju prikupljanja informacija radi procene rizika koji bi 
mogli uticati na finansijske izveštaje. U tu svrhu smo sproveli intervjuje sa rukovodstvom pri čemu su 
korišćeni finansijski izveštaji, Pravilnici i druga akta društva, odluke i računovodstvene evidencije i 
dokumentacija. Na taj način smo testirali dizajnirane interne kontrole posle čega smo dali ocenu 
funkcionisanja internih kontrola Društva. 

Ocenom internih kontrola nismo uočili slabosti u funkcionisanju računovodstvenog sistema i sistema 
internih računovodstvenih kontrola koje bi, po našem mišljenju (Sem gore navedenog),  po svojoj 
prirodi i vrednosti mogle uticati na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja. 

Predlažemo da se kroz dokumentovanje i nove procedure dalje razvija sistem internih kontrola. 
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Završne napomene 

 
9. U ovom Izveštaju izneli smo određena zapažanja uočena tokom vršenja revizije 
finansijskih izveštaja koja po našem mišljenju zaslužuju vašu pažnju. Druga, manje značajna pitanja 
prodiskutovana su sa nadležnim licima u postupku vršenja revizije.  

 

10. Ovaj izveštaj predstavlja poverljivu informaciju i namenjenu je isključivo organima 
upravljanja "Savremena" ad i Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa članom 54. Zakona o tržiištu 
kapitala. Njegova reprodukcija ili korišćenje u druge svrhe može se vršiti samo na bazi naše prethodne 
pismene saglasnosti. 

 

S poštovanjem, 

        OVLAŠĆENI REVIZOR 
    

 

 
  

Jasmina Savčić 
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