
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. 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 82942 94462 95369

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 82814 94225 95036

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 11616 11791 11791

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 66274 77179 77833

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 4924 5255 5412

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

2.2; 2.4

2.2

2.2

2.2

2.2

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F
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140925
129884
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7
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14867
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1391
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2692
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6733
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2661
2747
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4106
2661
2997
27878
29062
22348
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6522
3912
5061
6590
3912
5061
664
676
578
664
676
578
7254
4588
5639
7897
5377
154981
152453
160351
154981
160350
165728
2528
2528
0
0
267625
267625
267625
267625
267625
267625
115172
107275
101897
9517
6108
7520
150304
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28
212
675
27
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1116
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2680
0
0
0
95369
94462
82942
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 128 237 333

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

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 128 237 333

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 46942 46463 54935

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 43945 45647 52430

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 11717 15382 17260

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 31451 30244 35087

2.4

2.4

2.5; 2.6; 2.7; 2.8

2.5

   2.5

2.5

5412
5255
4924
77833
77179
66274
11791
11791
11616
95036
94225
82814


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 36 7 83

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 741 14

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

0051 8 180 437

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 8 180 437

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 48 170 252

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 0 0 0

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

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

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 2680 411 1116

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 49 27 675

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 212 28 25

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

0071 129884 140925 150304

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 7520 6108 9517

2.5

2.5

   2.6

2.6

  2.6

2.7

2.8

2.8

   9

333
237
128
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 101897 107275 115172

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

0402 267625 267625 267625

300 1. Акцијски капитал 0403 267625 267625 267625

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

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 0 0 2528

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 2528

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 165728 160350 154981

350 1. Губитак ранијих година 0422 160351 152453 154981

351 2. Губитак текуће године 0423 5377 7897

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 5639 4588 7254

2.11

2.9

2.9

2.11

2.11

2.11

    2.11

2.11

2.12

0
0
0
333
237
128


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 578 676 664

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 578 676 664

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 5061 3912 6590

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 5061 3912 6522

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439 68

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 22348 29062 27878

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

0443 2997 2661 4106

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 250

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

   2.12

2.12

2.12

2.12

   2.12

2.12; 2.14; 2.15

2.13

437
180
8
14
741
83
7
36
35087
30244
31451
17260
15382
11717
52430
45647
43945
54935
46463
46942


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 2747 2661 4106

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 6733 3662 5699

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

0451 2692 3794 3168

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 1166 1617 1391

436 6. Добављачи у иностранству 0457 1476 2177 1777

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 50

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 9546 17908 14867

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 367 325

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 7 693 37

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 6 19 1

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 129884 140925 150304

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 7520 6108 9517

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)

2.13

2.13

2.13

   2.13

2.13

2.14

2.15

2.15

2.15

2.15

9

0
0
0
252
170
48
437
180
8


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 30491 36412

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 106 256

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 106 256

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 29747 35485

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 18370 20538

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 11377 14947

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 638 671

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F
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0
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1
0
0
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81
6958
5584
2404
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36412
30491
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F#
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
36075 43370

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 65 187

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 1207

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 4844

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 9263 7549

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 3978 3605

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 19608 22735

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 1340 1177

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 803 858

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 11

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2225 2404

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 5584 6958

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 81 43

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 1

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

1039 81 42

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 558 494

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 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 513 443

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

1047 45 51

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 477 451

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 1324 101

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 640 589

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 5377 7897

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 5377 7897

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

3.9
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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 5377 7897

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)

3.12
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 38460 39693

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 37554 39693

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 906

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 48431 36386

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 16915 12502

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 28144 22735

3. Плаћене камате 3008 486 443

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2886 706

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3307

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 9971

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 11205 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 11205

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 475 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 475

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 10730

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5
411
2680
51
36
42
1116
411
696
2305
40485
52596
39789
54901
4003
1546
272
68
250
3827
3372
4099
3690
96
500
4736
96
5236
10730
443
486
22735
28144
12502
16915
36386
48431
906
39693
37554
39693
38460
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 5236 96

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 4736

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 500 96

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 3690 4099

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 3372 3827

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 250

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036 68 272

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 1546

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 4003

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 54901 39789

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 52596 40485

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 2305

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 696

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 411 1116

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045 42

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 36 51

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 2680 411

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)
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2886


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 267625 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 267625 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 267625 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 267625 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5
101897
5378
107275
112644
5369
115172
115172
267625
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5#
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 267625 4036 4054

 

267625


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 154981 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2528

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 154981 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 2528

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 2528

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 154981 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 7897 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 2528 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 160350 4085 4103

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

267625


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 5378 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 165728 4089 4107

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

 

267625


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

154981
267625


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

 

2528


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

154981
2528
2528
154981


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

 

2528
7897


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 115172 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 115172 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

5369 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 112644 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 107275 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

165728
5378
160350


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 5378 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 101897 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)
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PGP „RAPID“ AD APATIN 
INDUSTRIJSKA ZONA BB  
PIB 100964966 
 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA  
2019 GODINU 

 
1. Osnivanje i delatnost 

 
Proizvodno građevinsko preduzeće PGP „RAPID“ AD APATIN je otvoreno akcionarsko 
društvo, u daljem tekstu PGP „Rapid“ a.d. Preduzeće je osnovano 23.05.1991 godine i 
registrovano je kod Trgovinskog suda u Somboru pod brojem Fi-1-578. Godine 2002. 
preduzeće se u potpunosti privatizovalo. PGP „Rapid“ a.d. je upisano u registar 
privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre po rešenju broj BD 40719, 
dana 20.06.2005. godine. 
 
U toku 2006. godine izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima. 
 
Matični broj preduzeća je 08027714, šifra osnovne delatnosti je 2332, i PIB 
100964966.Sedušte firme je u Apatinu Industrijska zona bb. 
 
Osnovna delatnost je proizvodnja fasadne silikatne opeke. 
 
Danas je preduzeće otvoreno akcionarsko društvo u vlasništvu 2.607 akcionara koji 
poseduju ukupno 326.372 akcije. 
 
Privredno društvo je na osnovu kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano u malo pravno 
lice. 
 
Organi privrednog društva su: Skupština akcionara, Nadzorni odbor i Izvršni odbor. 
 
Prosečan broj zaposlenih u toku 2019. godne je iznosio 33 dok je u 2018. godini taj 
broj iznosio 37 zaposlena. 
 
Finansijski izveštaj Privredno društva sastavljani su skladu sa Zakonom o 
računovodstvu, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, 
prezentacija, dostavljanje finansijskih izveštaj u skladu sa Međunarodnim 
standardima. 
 
Pored međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kod sastavljanja izveštaja 
korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računvodstva: Pravilnik o kontnom okviru i 
sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike kao i 
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijkih izveštaja za privredna društva, zadruge 
i preduzetnike.  
 
Finansijski izveštaji PGP „Rapid“-a su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
2.1. Osnove za sastavlјanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 
Pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, 
priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavlјanje, prikazivanje, 
dostavlјanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu (u dalјem tekstu "Zakon", objavlјen u "Sl. glasnik RS", br. 62/2013), kao i u 
skladu sa ostalom primenlјivom podzakonskom regulativom. Društvo, kao srednje pravno lice, 
opredelilo se za primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (“MSFI“), koji u 
smislu navedenog zakona, obuhvataju: Okvir za pripremanje i prezentaciju finansijskih 
izveštaja (“Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde (“MRS“), Međunarodne 
standarde finansijskog izveštavanja (“MSFI“) i sa njima povezana tumačenja, izdata od 
Komiteta za tumačenje međunarodnih računovodstvenih standarda (“IFRIC“), naknadne 
izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde (“Odbor“), čiji je prevod utvrdilo i objavilo Ministarstvo nadležno 
za poslove finansija. 
 
Rešenjem Ministarstva od 13. marta 2014. godine, koje je objavlјeno u Službenom glasniku 
RS br. 35 od 27. marta 2014. godine (u dalјem tekstu “Rešenje o utvrđivanju prevoda”) 
utvrđeni su i objavlјeni prevodi osnovnih tekstova MRS i MSFI, Konceptualnog okvira za 
finansijsko izveštavanje (“Konceptualni okvir“), usvojenih od strane Odbora, kao i povezanih 
IFRIC tumačenja. Navedeni prevodi objavlјeni u Rešenju o utvrđivanju prevoda ne uklјučuju 
osnove za zaklјučivanje, ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišlјenja, 
razrađene primere, kao i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi 
sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je taj materijal 
sastavni deo standarda, odnosno tumačenja. Na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda 
Konceptualni okvir, MRS, MSFI, IFRIC i sa njima povezana tumačenja koja su prevedena, u 
primeni su od finansijskih izveštaja koji se sastavlјaju na dan 31. decembra 2014. godine. 
 
Izmenjeni ili izdati MRS/MSFI i IFRIC tumačenja koja su bila na snazi za finansijske izveštaje 
koji su počinjali 1. januara 2014. godine (i kasnije), kao i naknadne izmene ili izdati MRS/MSFI 
i tumačenja standarda, nisu prevedeni i objavlјeni odnosno usvojeni u Republici Srbiji, pa 
stoga nisu ni primenjeni prilikom sastavlјanja priloženih finansijskih izveštaja. Pored 
navedenog, pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene postupke, 
vrednovanja i obelodanjivanja koja u pojedinim slučajevima odstupaju od zahteva MRS/MSFI i 
IFRIC tumačenja. 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja 
računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i 
objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu u 
potpunosti smatrati finansijskim izveštajima sastavlјenim u saglasnosti sa MSFI i MRS. 
 
Objavlјeni standardi i tumačenja koji su stupili na snagu u prethodnim periodima i tekućem 
periodu na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda, obelodanjeni su u napomeni 2.2. 
Objavlјeni standardi i tumačenja na snazi u prethodnom i tekućem periodu koji još uvek nisu 
zvanično prevedeni i usvojeni obelodanjeni su u napomeni 2.3. Objavlјeni standardi i 
tumačenja koji još uvek nisu u primeni, obelodanjeni su u napomeni 2.4. 
 
Finansijski izveštaji su sastavlјeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije 
navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u dalјem tekstu. 
 
U skladu sa Zakonom, finansijski izveštaji Društva su iskazani u hilјadama dinara. Dinar 
predstavlјa zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2.2. Objavlјeni standardi i tumačenja koji su stupili na snagu u prethodnim 
periodima i tekućem periodu na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda 
 

• Izmene MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Izmene kojima se 
pobolјšavaju obelodanjivanja fer vrednost i rizika likvidnosti (revidiran marta 2009. godine, 
na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine);  
 
• Izmene MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ 
– Dodatni izuzeci za lica koja prvi put primenjuju MSFI. Izmene se odnose na sredstva u 
industriji nafte i gasa i utvrđivanje da li ugovori sadrže lizing (revidiran jula 2009. godine, 
na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine); 
 
• Izmene različitih standarda i tumačenja rezultat su Projekta godišnjeg 
kvalitativnog pobolјšanja MSFI objavlјenog 16. aprila 2009. godine (MSFI 5, MSFI 8, MRS 
1, MRS 7, MRS 17, MRS 36, MRS 39, IFRIC 16) prvenstveno sa namerom otklanjanja 
neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija u tekstu (izmene standarda stupaju na snagu za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine, a izmena IFRIC na 
dan ili nakon 1. jula 2009. godine);  
 
• Izmene MRS 38 „Nematerijalna imovina“ (na snazi za godišnje periode koji počinju 
na dan ili nakon 1. jula 2009. godine); 
 
• Izmene MSFI 2 „Plaćanja akcijama“: Izmene kao rezultat Projekta godišnjeg 
kvalitativnog pobolјšanja MSFI (revidiran u aprilu 2009. godine, na snazi za godišnje 
periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine) i izmene koje se odnose na 
transakcije plaćanja akcijama grupe zasnovane na gotovini (revidiran juna 2009. godine, 
na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine);  

 
• Izmene IFRIC 9 „Ponovna procena ugrađenih derivata“ stupaju na snagu za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine i MRS 39 “Finansijski 
instrumenti: Priznavanje i merenje” – Ugrađeni derivati (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 30. juna 2009. godine); 

 
• IFRIC 18 „Prenosi sredstava od kupaca“ (na snazi za godišnje periode koji počinju 
na dan ili nakon 1. jula 2009. godine); 
 
• „Sveobuhvatni okvir za finansijsko izveštavanje 2010. godine“ što predstavlјa 
izmenu „Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja“ (važi za prenos 
sredstava sa kupaca primlјenih na dan ili posle septembra 2010. godine); 
 
• Dopune MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ 
– Ograničeno izuzeće od uporednih obelodanjivanja propisanih u okviru MSFI 7 kod lica 
koja prvi put primenjuju MSFI (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
jula 2010. godine); 
 
• Dopune MRS 24 „Obelodanjivanja povezanih strana“ – Pojednostavlјeni zahtevi za 
obelodanjivanjem kod lica pod (značajnom) kontrolom ili uticajem vlade i pojašnjenje 
definicije povezanog lica (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2011. godine); 
 
• Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ – Računovodstveno 
obuhvatanje prečeg prava na nove akcije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan 
ili nakon 1. februara 2010. godine); 
 
• Dopune različitih standarda i tumačenja „Pobolјšanja MSFI (2010)“ rezultat su 
Projekta godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI objavlјenog 6. maja 2010. godine (MSFI 
1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS 27, MRS 34, IFRIC 13) prvenstveno sa namerom 
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otklanjanja neslaganja i pojašnjenja formulacija u tekstu (većina dopuna biće na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. godine);  
 
• Dopune IFRIC 14 „MRS 19 – Ograničenje sredstava definisanih primanja, zahtevi 
za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija“ Avansna uplata minimalnih sredstava 
potrebnih za finansiranje (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2011. godine);  
 
• IFRIC 19 „Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala“ (na snazi 
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2010. godine); 
 
• Dopune MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ 
– Velika hiperinflacija i uklanjanje fiksnih datuma za lica koja prvi put primenjuju MSFI (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2011. godine); 
 
• Dopune MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Prenos finansijskih 
sredstava (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. 
godine); 
 
• Dopune MRS 12 „Porezi na dobitak“ – Odloženi porez: povraćaj sredstava koja su 
služila za obračun poreza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2012. godine); 
 
• MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“ (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MSFI 11 „Zajednički aranžmani“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan 
ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MSFI 12 „Obelodanjivanje o učešćima u drugim pravnim licima“ (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Dopune MSFI 10, MSFI 11 i MSFI 12 „Konsolidovani finansijski izveštaji, Zajednički 
aranžmani i Obelodanjivanja učešća u drugim pravnim licima: Uputstvo o prelaznoj 
primeni” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. 
godine); 
 
• MRS 27 (revidiran 2011. godine) „Pojedinačni finansijski izveštaji“ (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MRS 28 (revidiran 2011. godine) „Ulaganja u pridružena pravna lica i zajedničke 
investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate“ (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MSFI 13 „Merenje fer vrednosti“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan 
ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Dopune MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja” 
– Državni krediti po kamatnoj stopi nižoj od tržišne (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Dopune MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Netiranje finansijskih 
sredstava i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2013. godine); 
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• Dopune MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“ – Prezentacija stavki ostalog 
ukupnog rezultata (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2012. 
godine). 
 
• Dopune MRS 19 „Naknade zaposlenima” – Pobolјšanja računovodstvenog 
obuhvatanja naknada po prestanku radnog odnosa (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Godišnja pobolјšanja za period od 2009. do 2011. godine izdata u maju 2012. 
godine koja se odnose na različite projekte pobolјšanja MSFI (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS 
32, MRS 34) uglavnom na otklanjanju nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi 
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);  
 
• MSFI 14 „Računi regulatornih aktivnih vremenskih razgraničenja” - na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine. 
 
• IFRIC 20 „Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa“ (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine). 
 
• IFRIC 21 „Dažbine“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2014. godine). 
 

     • IFRIC 22 – Ovo tumačenje se odnosi na devizne transakcije kada entitet priznaje 
nemonetarno sredstvo ili nemonetarnu obavezu po osnovu plaćanja ili primanja avansa, pre 
nego što entitet prizna odnosno sredstvo, trošak ili prihod, posle čega se to nemonetarno 
sredstvo ili obaveza ponovno priznaje. Tumačenje je stupilo na snagu na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine, ali je dozvoljena ranija primena. 
 
 
2.3. Objavlјeni standardi i tumačenja na snazi u prethodnom i tekućem periodu 
koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni 
 
Na dan objavlјivanja ovih finansijskih izveštaja, dole navedeni standardi i izmene standarda su 
bili izdati od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, a sledeća 
tumačenja bila su objavlјena od strane Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog 
izveštavanja, ali nisu zvanično usvojena u Republici Srbiji: 
 

• Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ – Prebijanje finansijskih 
sredstava i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2014. godine); 
 
• Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“, MSFI 12 „Obelodanjivanje o 
učešćima u drugim entitetima“ i MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji“ – Izuzeće 
zavisnih lica iz konsolidacije prema MSFI 10 (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2014. godine).  
 
• Dopune MRS 36 – „Umanjenje vrednosti imovine“ Obelodanjivanje nadoknadivog 
iznosa za nefinansijsku imovinu (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2014. godine).  
 
• Dopune MRS 19 „Primanja zaposlenih” – Definisani planovi naknade: Doprinosi za 
zaposlene (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 
• Godišnja pobolјšanja za period od 2010. do 2012. godine, koja su rezultat Projekta 
godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 
24 i MRS 38) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
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• Godišnja pobolјšanja za period od 2011. do 2013. godine, koja su rezultat Projekta 
godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) radi 
otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 
• Dopune MSFI 11 „Zajednički aranžmani” – Računovodstvo sticanja učešća u 
zajedničkim poslovanjima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2016. godine. 
 
• Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 38 „Nematerijalna 
imovina” - Tumačenje prihvaćenih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 41 „Polјoprivreda” - 
Polјoprivreda – industrijske bilјke (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili 
nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji” – Metod udela u pojedinačnim 
finansijskim izveštajima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2016. godine). 
 
• Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji” i MRS 28 „Investicije u 
pridružene entitete i zajedničke poduhvate” - Prodaja ili prenos sredstava između 
investitora i njegovih pridruženih entiteta ili zajedničkih poduhvata (na snazi za godišnje 
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji”, MSFI 12 „Obelodanjivanje o 
učešćima u drugim entitetima” i MRS 28 „Investicije u pridružene entitete i zajedničke 
poduhvate” - Investiciona društva: Primena izuzetaka od konsolidacije (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja” – Inicijativa za obelodanjivanje 
(na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune i izmene različitih standarda „Pobolјšanja MSFI” (za period od 2012. do 
2014. godine), koja su rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI (MSFI 5, 
MSFI 7, MRS 19 i MRS 34) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Izmene i dopune MRS 7  „Izveštaj o novčanim tokovima“ – zahtev za 
obelodanjivanjima koja korisnocima izvešaja omogućavaju procenu promena obaveza koje 
proizilaze iz aktivnosti finansiranja (na snazi od 1. januara 2017. godine). 
 
• Pojašnjenja vezana za MRS 12 „Porez na dobit“ koja imaju za cilj smanjenje 
raznolikosti u praksi kada su u pitanju odložena poreska sredstva koja proizilaze iz 
nerealizovanih gubitaka (na snazi od 1. januara 2017. godine).  

 
• Izmene IFRS 12 – Obelodanjivanja u učešćima u drugim entitetima (na snazi od 1. 
januara 2017.  
godine). 

 
 MSFI 16 „Zakup“ koji je objavljen u januaru 2016. godine, primena je za poslovne 
periode koji počinju posle 1. januara 2019. godine. Ovim strandardom biće zamenjen 
dosadašnji MRS 17.  
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 MSFI 3 „Poslovne kombinacije“ – dopuna koja se odnosi na pojašnjenja kada 
jedna strana stiče kontrolu u prethodnom zajedničkom poduhvatu. Promena stupa na 
snagu za poslovne kombinacije čiji je datum kupovine na dan ili nakon prvog godišnjeg 
perioda izveštavanja koji počinje 1. januara 2019. godine ili nakon toga. Može biti u 
suprotnosti sa izmenama MSFI 11. 

 
 IFRIC 23 – Tumačenje vezano za MRS 12. Tumačenje stupa na snagu na dan ili 
nakon 1. januara 2019. godine, ali je dozvoljena ranija primena. 

 
 Pojašnjenja vezana za MSFI 11  koja se odnose na transakcije u kojima entitet 
dobija zajedničku kontrolu na ili nakon početka prvog godišnjeg perioda izveštavanja koji 
počinje 1. januara 2019. godine ili nakon tog datuma. Ovo može biti u suprotnosti sa MSFI 
3. 

 
 Godišnja pobolјšanja za period od 2014. do 2016. godine koja se odnose na 
različite projekte pobolјšanja MSFI (MSFI 1, MRS 28) uglavnom na otklanjanju 
nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2018. godine); 

 
 Dopune MSFI 2 „Plaćanja akcijama” – pojašnjenja kako evidentirati određene vrste 
transakcija plaćanja akcijama (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine); 

 
 Dopune MSFI 4 „Ugovori o osiguranju” – izmene povezane sa implementacijom 
MSFI 9 ‘Finansijski instrumenti’ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2018. godine); 

 
 Dopune MRS 40 „Investicione nekretnine” – pojašnjenje principa klasifikacije 
investicionih nekretnina (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine); 

 
 Dopune IFRS 9 „Finansijski instrumenti” – definisanje uslova za odmeravanje 
finansijskih sredstava po amortizovanoj vrednosti ili po fer vrednosti kroz ostali 
sveobuhvatni rezultat (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2019. godine); 

 
 Dopune MRS 28 „Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate” – 
pojašnjenja o evidentiranju dugoročnih ulaganja u pridružene entitete i zajedničke 
poduhvate (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. 
godine); 

 
 Godišnja pobolјšanja za period od 2015. do 2017. godine  koja se odnose na 
različite projekte pobolјšanja MSFI (MSFI 3, MSFI 11, MRS 12, IAS 23) uglavnom na 
otklanjanju nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine); 

 
 Dopune MRS 19 „Primanja zaposlenih” –  definisanje načina obračuna planova 
definisanih primanja zaposlenih kada u toku izveštajnog perioda dođe do izmene, 
ograničenja ili poravnanja (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2019. godine); 
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2.4. Objavlјeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu 
 
Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći standardi, njihove dopune i tumačenja bili 
su objavlјeni, ali nisu još uvek stupili na snagu: 
 
• MSFI 9 „Finansijski instrumenti” i kasnije dopune, koji zamenjuje zahteve MRS 39 

„Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje”, u vezi sa klasifikacijom i 
odmeravanjem finansijske imovine. Standard eliminiše postojeće kategorije iz MRS 39 - 
sredstva koja se drže do dospeća, sredstva raspoloživa za prodaju i krediti i 
potraživanja. MSFI 9 je na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine, uz dozvolјenu raniju primenu. 

 

U skladu sa MSFI 9, finansijska sredstva će se klasifikovati u jednu od dve navedene 
kategorije prilikom početnog priznavanja: finansijska sredstva vrednovana po 
amortizovanom trošku ili finansijska sredstva vrednovana po fer vrednosti. Finansijsko 
sredstvo će se priznavati po amortizovanom trošku ako sledeća dva kriterijuma budu 
zadovolјena: sredstva se odnose na poslovni model čiji je cilј da se naplaćuju ugovoreni 
novčani tokovi i ugovoreni uslovi pružaju osnov za naplatu na određene datume novčanih 
tokova koji su isklјučivo naplata glavnice i kamate na preostalu glavnicu. Sva ostala 
sredstva će se vrednovati po fer vrednosti. Dobici i gubici po osnovu vrednovanja 
finansijskih sredstava po fer vrednosti će se priznavati u bilansu uspeha, izuzev za ulaganja 
u instrumente kapitala sa kojima se ne trguje, gde MSFI 9 dopušta, pri inicijalnom 
priznavanju, kasnije nepromenlјivi izbor da se sve promene fer vrednosti priznaju u okviru 
ostalih dobitaka i gubitaka u izveštaju o ukupnom rezultatu. Iznos koji tako bude priznat u 
okviru izveštaja o ukupnom rezultatu neće moći kasnije da se prizna u bilansu uspeha.  
 
 MSFI 15 „Prihodi iz ugovora sa kupcima”, koji definiše okvir za priznavanje 

prihoda.  MSFI 15 zamenjuje MRS 18 „Prihodi”, MRS 11 „Ugovori o izgradnji”, IFRIC 13 
„Programi lojalnosti klijenata”, IFRIC 15 „Sporazumi za izgradnju nekretnina” i IFRIC 
18 „Prenosi sredstava od kupaca” i SIC – 31 „Prihodi – transakcije razmene koje 
uključuju usluge oglašavanja“. MSFI 15 je na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2018. godine, uz dozvolјenu raniju primenu. 

 
• Izmene MSFI 4 koje su povezane sa MSFI 9, a primenjuju se pre primene MSFI 17 
koji će zameniti MSFI 4. 

 
• Izmene MSFI 7 koje su povezane sa MSFI 9. 

 
•  MSFI 17 – zamenjuje MSFI 4 - primena na finansijske izveštaje koji počinju nakon 
1. januara 2021. godine. Ranija primena je uslovljena usvajanjem i pimenom MSFI 9 i MSFI 
15. 

 
• Dopune MSFI 3 „Poslovne kombinacije” – pojašnjenje definicije poslovanja (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2020. godine); 

 
• Dopune MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja”  i MRS 8 „Računovodstvene 
politike, promene računovodstvenih procena i greške” – uglavnom na otklanjanju 
nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2020. godine); 

 
• Revidirani Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje- revidiranim 
Konceptualnim okvirom utvrđuje se: cilj finansijskog izveštavanja opšte namene, 
kvalitativne karakteristike korisnih finansijskih informacija, оpis  izveštajnog entiteta i 
ograničenja,  definicije sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda i dodatne smernice, 
krtiterijumi za priznavanje sredstva i obaveze u finansijskim izveštajima i smernice za 
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prestanak priznavanjа, koncepti i smernice za prezentaciju i obelodanjivanje, koncept 
održanja kapitala (na snazi za godišnje periode koji počinju nakon 01. januara 2020. 
godine). 

 
Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima je propisana 
Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i 
preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014).  
 
Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru propisana je Pravilnikom o kontnom okviru i 
sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
RS", br. 95/2014 - u dalјem tekstu: Pravilnik o kontnom okviru). 
 
Prema Zakonu o računovodstvu, finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, 
izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i 
napomene uz finansijske izveštaje. 
 
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. 
 
2.5. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke predstavljaju finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se 
završava na dan 31.12.2018. godine, koji su bili predmet nezavisne revizije. 
 
2.6. Nastavak poslovanja 
 
Finansijski izveštaji Društva za godinu završenu na dan 31.12.2019. godine su sastavljeni po 
načelu stalnosti poslovanja.  
 
 

3. RAČUNOVODSTVENA NAČELA 
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja Društva uvažena su sledeća načela: 

 Načelo stalnosti, 
 Načelo doslednosti, 
 Načelo opreznosti, 
 Načelo suštine iznad forme, 
 Načelo uzročnosti prihoda i rashoda i 
 Načelo pojedinačnog procenjivanja. 

 
Uvažavanjem načela stalnosti, finansijski izveštaji se sastavljaju pod pretpostavkom da 
imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva, kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske 
prilike u okruženju, omogućavaju poslovanje u neograničeno dugom roku („Going Concern“ 
princip). 
 
Načelo doslednosti podrazumeva da se način procenjivanja stanja i promena na imovini, 
obavezama, kapitalu, prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja, to jest da se način 
procenjivanja bilansnih pozicija Društva, ne menja u dužem vremenskom razdoblju. Ako, na 
primer, zbog usaglašavanja sa zakonskom regulativom, do promene ipak dođe, obrazlaže se 
razlog promene, a efekat promene se iskazuje shodno zahtevima iz profesionalne regulative 
vezanim za promenu načina procenjivanja. 
 
Načelo opreznosti podrazumeva uključivanje određenog nivoa opreza pri sastavljanju 
finansijskih izveštaja Društva, koje treba da rezultira da imovina i prihodi nisu precenjeni, a da 
obaveze i troškovi nisu potcenjeni. Međutim, uvažavanje načela opreznosti ne treba razumeti 
na način svesnog, nerealnog umanjenja prihoda i kapitala Društva; to jest svesnog, nerealnog 
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uvećanja rashoda i obaveza Društva. Naime, u Okviru je potencirano da uvažavanje načela 
opreznosti ne sme da ima za posledicu značajno stvaranje skrivenih rezervi, namerno 
umanjenje imovine ili prihoda, ili namerno preuveličavanje obaveza ili troškova, jer u tom 
slučaju finansijski izveštaji ne bi bili neutralni i, stoga, ne bi bili pouzdani. 
 
Načelo suština iznad forme podrazumeva da pri evidentiranju transakcija Društva, a time, 
posledično, i pri sastavljanju finansijskih izveštaja, računovodstveno obuhvatanje treba da se 
vrši u skladu sa suštinom transakcija i njihovom ekonomskom realnošću, a ne samo na 
osnovu njihovog pravnog oblika. 
 
Uvažavanjem načela uzročnosti prihoda i rashoda, priznavanje efekata transakcija i 
drugih događaja u Društvu nije vezano za momenat kada se gotovina ili gotovinski ekvivalenti, 
po osnovu tih transakcija i događaja, prime ili isplate, već se vezuju za momenat kada se 
dogode. Takvim pristupom omogućeno je da se korisnici finansijskih izveštaja ne informišu 
samo o prošlim transakcijama Društva koje su prouzrokovale isplatu i primanja gotovine, već i 
obavezama Društva da isplati gotovinu u budućnosti, kao i o resursima koji predstavljaju 
gotovinu koje će Društvo primiti u budućnosti. Drugim rečima, uvažavanjem načela uzročnosti 
prihoda i rashoda obezbeđuje se informisanje o prošlim transakcijama i drugim događajima na 
način koji je najupotrebljiviji za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka. 
 
Načelo pojedinačnog procenjivanja podrazumeva da eventualna grupna procenjivanja 
različitih bilansnih pozicija Društva (na primer, imovine ili obaveza), radi racionalizacije, 
proističu iz njihovog pojedinačnog procenjivanja. 
 
 

4. Osnovne računovodstvene politike Preduzeća 
 
Primena Međunarodnih računovodstvenih standarda podrazumeva i primenu 
računovodstvenih politika propisanih tim standardima, koje se odnose na imovinu 
obaveze i utvrđivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja preduzeća. 
 
Računovodstvene politike su specifični principi, osnove i pravila u vezi sa primenom i 
prezentacijom finansijskih izveštaja. 
 

4.1  Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja imaju korisni vek duži od 1 godine. 
 
Nematerijalna ulaganja početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Nematerijalno 
ulaganje nakon početnog priznavanja iskazuje se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 
ispravku vrednost.i. 
 
Nematerijalna ulaganja podležu obračunu amortizacije, a amortizacija počinje da se 
obračunava kada je ulaganje raspoloživo za upotrebu. Osnovicu za amortizaciju 
nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost po odbitku njihove preostale vrednosti. 
 

4.2  Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Početno vrednovanje stavke nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj 
vrednosti pod uslovom da se može pouzdano utvrditi. Nabavna vrednost sastoji se od 
nabavne cene uvećane za zavisne troškove nabavke. 
 
Nakon početnog priznavanja, stavke nekretnina vode se po fer vrednosti saglasno 
MRS i Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva, a 
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postrojenja i opreme obuhvataju se po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za amortizaciju 
i eventualne gubitke zbog umanjenja vrednosti. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema amortizuju se tokom korisnog veka upotrebe 
sredstava. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog 
korisnog veka upotrebe sredstava. Procenjeni korisni vek upotrebe sredstava po 
potrebi se preispituje, a ako su očekivanja značajno različita od prethodnih procena, 
stope amortizacije se prilgođavaju za tekući i buduće periode. 
 
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je 
osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu a prestaje se kada je sadašnja vrednost 
jednaka nuli, kada je sredstvo rashodvano ili otuđeno. 
 
Obezvređivanje imovine vrši se 31.12. tekuće godine i na obračun amortizacije utiče 
tek na buduće periode. Gubitak zbog obezvređivanja po nabavnoj vrednosti 
(osnovnog postupka) priznat je kao  rashod u Bilansu uspeha. 
 
Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost umanjena za preostalu 
vrednost, gde, ako je ista beznačajna, osnovicu za obračun čini nabavna vrednost. 
 
4.3 Dugoročni finansijski plasmani 
 
Dugoročni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti. 
 
Nakon početnog priznavanja preduzeće meri dugoročne finansijske plasmane po 
njihovim poštenim vrednostima. 
 
4.4. Zalihe materijala,rezervnih delova i robe 
 
Zalihe materijala i rez.delova koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za PDV. 
 
Zalihe materijala,rez.delova i robe se vrednuju prema troškovima kupovine, odnosno 
nabavke. Troškovi nabavke obuhvataju fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove 
nabavke, a trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu cenu. 
 
Obračun utrošaka, odnosno prodaje zaliha, vrši se po metodi prosečne ponderisane 
cene. 
 
Alat i sitan inventar obuhvata vrednost alata i inventara koji se u celini otpisuje u 
momentu davanja na korišćenje. Alat i sitan inventar iskazuju se u poslovnim 
knjigama i posle otpisa u celini, sve dok se ne otuđe. 
 
4.5 Zalihe gotovih proizvoda 
 
Zalihe  gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa preduzeća, pa se 
shodno tome i vrednuju po planskoj ceni koštanja.Troškovi sadržani u zalihama 
gotovim proizvodima, obuhvataju troškove koji su direktno povezani sa jedinicama 
proizvoda, kao i fiksne i promenljive režijske troškove proizvodnje. Fiksni režijski 
troškovi su oni indirektni troškovi proizvodnje koji su relativno konstantni, bez obzira 
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na obim proizvodnje, za razliku od promenljivih režijskih troškova koji se menjaju 
srazmerno promeni obima proizvodnje. 
 
Pošto trošak proizvodnje svakog proizvoda ne može posebno da se odredi dodeljuje 
se proizvodima na racionalnoj osnovi. 
 
Obračun troškova i učinaka vrši se pri sastavljanju obaveznih finansijskih izveštaja na 
kraju poslovne godine. 
 
4.6. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po 
osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga i druga potraživanja. Pri početnom 
priznavanju potraživanja se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, 
umanjena za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećana za obračun poreza. 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. 
 
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračun u izveštajnu valutu 
po kursu važećem na dan transakcije. 
 
Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan Bilansa preračunavaju se prema važećem 
kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihod ili rashod perioda. 
 
Potraživanja za koja se naknadnom procenom utvrdi da postoji rizik naplate otpisuju 
se indirektno. Direktan otpis na teret rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi 
dokazi da se potraživanje ne može naplatiti (sudska odluka, stečaj, likvidacija dužnika, 
trajanje postupaka i drugih osnova). 
 
4.7. Troškovi pozajmljivanja i finansijske obaveze 
 
Troškove pozajmljivanja predstavljaju kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću 
u vezi sa pozajmljenim finansijskim sredstvima. Troškovi pozajmljivanja priznaju se 
kao rashodi u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena 
sredstva koriste. 
 
Finansijske obaveze su obaveze prema zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima, 
dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti, obaveze po 
kratkoročnim kreditima, obaveze prema dobavljačima i druge obaveze. 
 
Početno vrednovanje finansijskih obaveza priznaje se po nabavnoj vrednosti koja 
predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. 
 
Posle početnog priznavanja, obaveze se mere po amortizovanoj vrednosti. 
 
4.8 Dugoročne obaveze 
 
Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na 
osnovu zaključenog ugovora. Obaveze iskazane u stranoj valuti iskrazuju se u 
dinarima, prema srednjem kursu NBS koji je važio na dan bilansiranja. 
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4.9 Prihodi i rashodi 
 
Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihode čine 
prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od 
subvencija, dotacija regresa, kompenzacija i povraćaj dažbina po osnovu prodaje 
robe, proizvoda i usluga i drugi prihodi. 
 
Dobici predstavljaju ekonomske koristi i prikazuju se na neto osnov nakon umanjenja 
za odgovarajuće rashode. 
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti preduzeća i gubitke. 
U rashode spadaju: troškovi direktnog materijala i robe, troškovi ostalog materijala, 
proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i 
doprinosi, zarade i ostali lični rashodi. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i prikazuju se na neto osnovu, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim 
prihodima. 
 
Direktor preduzeća je, u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima, odgovoran za 
poštovanje zakonitosti u radu celog preduzeća. 
 
Bilans stanja na dan 31 decembra 2004. godine predstavlja početni bilans stanja u 
skladu sa MSFI. 
 
4.10 Devizni kursevi 
 
Zvanični kursevi za valute na dan 31.12.2019. godine koje su od značaja za 
poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u 
dinare, bili su sledeći: 
 

Valuta 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

EUR 117,5928 118,1946 118,4727 
USD 104,9186 103,3893 99,1155 
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5. BILANS STANJA 
 
5.1. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja  
 
Vrednost nematerijalnih ulaganja odnose se na: 
                                     u RSD hiljada 

OPIS 2019 2018 2017 

Ulaganja u razvoj – nabavna vrednost 0 0 0 
Konc.paten.licence – nabavna vrednost 0 0 0 

Ostala nemat.ulag. – nabavna vrednost 125 125 125 
Nemat.ulag.u pripr. – nabavna vrednost 0 0 0 
Avansi za nem.ulag  – nabavna vrednost 0 0 0 

Ukupno  – nabavna vrednost 125 125 125 
Ulaganja u razvoj – ispravka vrednosti 0 0 0 

Konc.paten.licence – ispravka vrednosti 0 0 0 
Ostala nemat.ulag. – ispravka vrednosti 125 125 125 

Nemat.ulag.u pripr. – ispravka vrednosti 0 0 0 
Avansi za nem.ulag  – ispravka vrednosti 0 0 0 

Ukupno  – ispravka vrednosti 125 125 125 
Ulaganja u razvoj – sadašnja vrednost 0 0 0 
Konc.paten.licence – sadašnja vrednost 0 0 0 

Ostala nemat.ulag. – sadašnja vrednost 0 0 0 
Nemat.ulag.u pripr. – sadašnja vrednost 0 0 0 

Avansi za nem.ulag  – sadašnja vrednost 0 0 0 
Ukupno  – sadašnja vrednost 0 0 0 

 
5.2.Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme  odnosi se na: 

021-02992       u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Zemljište – nabavna vrednost 11.616 11.791 11.791 

Građevinski objekti – nabavna vrednost 144.510 164.776 164.776 
Postrojenja i oprema – nabavna vrednost   416.427 417.494 417.453 
Alat i inventar – nabavna vrednost   580 577 577 

Avansi i osnovna sredstva u  pripremi – nabavna vrednost  0 0 
Osnovno stado – nabavna vrednost  0 0 

Ukupno – nabavna vrednost: 573.134 594.638 594.597 
Zemljište – ispravka vrednosti 0 0 0 

Građevinski objekti – ispravka vrednosti 78.236 87.597 86.943 
Postrojenja i oprema – ispravka vrednosti 411.589 412.328 412.135 

Alat i inventar – ispravka vrednosti 494 487 483 
Avansi i osnovna sredstva u pripremi – ispravka vrednosti  0 0 
Osnovno stado – ispravka vrednosti  0 0 

Ukupno – ispravka vrednosti: 490.319 500.412 499.561 
Zemljište – sadašnja vrednost 11.616 11.791 11.791 

Građevinski objekti – sadašnja vrednost 66.274 77.179 77.833 
Postrojenja i oprema – sadašnja vrednost 4.838 5.166 5.318 

Alat i inventar – sadašnja vrednost 86 89 94 
Avansi i osnovna sredstva u pripremi – sadašnja vrednost 0 0 0 
Osnovno stado – sadašnja vrednost 0 0 0 

Ukupno – sadašnja vrednost: 82.815 94.225 95.036 
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Zemljište 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja i 
oprema Ukupno 

Nabavna vrednost     

Stanje na početku godine 11.791 164.776 418.071 594.638 

Korekcija početnog stanja     

Nove nabavke 475  22 497 

Procena     

Otuđivanje i rashodovanje (650) (20.266) (1.086) (22.002) 

Stanje na kraju godine 11.616 144.510 417.007 573.134 

     

Ispravka vrednosti  87.597 412.815 500.412 

Stanje na početku godine      

Korekcija početnog stanja     

Amortizacija 2019. godine  605 198 803 

Otuđivanje i rashodovanje  (9.966) (930)  

Stanje na kraju godine  78.236 412.083 490.319 

Neotpisana vrednost 31.12.2019. 11.616 66.274 4.924 82.815 

Neotpisana vrednost 31.12.2018. 11.791 77.179 5.255 94.225 

 
Nekretnine se naknadno odmeravaju po fer vrednosti, dok se postrojenja i oprema 
vode nabavnoj vrednosti umanjenoj za tekuću amortizaciju i gubitke po osnovu 
obezvređenja. Poslednja procena nekretnina vršena je na dan 31.12.2013. godine. 
 
5.3. Učešća u kapitalu 
 
Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2019. godine odnose se na: 
 

u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 2017 

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 0 0 0 
Učešće u kapitalu ostalih pov.pravnih lica 0 0 0 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 

0 0 0 

Obezvređenje učešća u kapitalu 0 0 0 

Ukupno: 0 0 0 

 
Društvo nema učešće u kapitalu drugih pravnih lica. 
 
5.4. Ostali dugoročni finansijski plasmani 

u RSD hiljada  

opis 2019 2018 2017 

Dugoročni kredit povezanim pravnim licima 0 0 0 

Dugoročni kredit u zemlji 0 0 0 

Dugoročni krediti u inostranstvu 0 0 0 

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 0 0 0 

Ostala dugoročna potraživanja 0 0 580 

Ostali dugoročni finasijski plasmani-  128 237 333 

Obezvređenje dugor.finans.plasmana 0 0 0 
Ukupno 128 237 333 

 
-Odnosi se na stambene kredite zaposlenih radnika. 
 



 16 

5.5. Zalihe 
 
Struktura zaliha na dan 31.12.2019. godine je sledeća: 

u  RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Zalihe materijala 6.610 9.504 10.908 
Rezervni delovi 4.904 5.658 7.773 

Sitan inventar alat i  ambalaža 203 220 268 
Ispravka vrednosti materijala, rezervnih de.. 0  -1.689 

Nedovršena proizvodnja 0 0 0 
Gotovi proizvodi 31.451 30.244 35.087 

Sopstveni poluproizvodi 0 0 0 
Dati avansi 741 14 0 

Ispravke vrednosti avansa 0 0 0 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge nakon isprav. 0 0 0 
Zalihe robe 36 7 83 

UUkkuuppnnoo::  43.945 45.647 52.430 
 
5.6. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2019. godine odnose se na: 

u RSDhiljada 
Opis 2019 2018 2017 

Kupci – povezana pravna lica 0 0 0 
Kupci u zemlji 8 180 437 
Potraživanja po specifičnim poslovima 0 0 0 

Ispravka vrednosti po spec.poslovima 0 0 0 
Kupci u inostranstvu 0 0 0 

Ispravka vrednosti kupaca 0 0 0 

UUkkuuppnnoo  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ppoo  oossnn..  pprrooddaajjee::  8 180 437 

 
u RSDhiljada 

Opis 2019 2018 2017 

Potraživanja iz ostalih speciričnih poslova 0 0 0 
Ispravka vrednosti Potraž. iz ost. spec. posl. 0 0 0 

UUkkuuppnnoo::  0 0 0 
 

u RSDhiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Potrživanja od zaposlenih 0 0 0 

Potraživanja od državnih org.i organizacija 0 0 108 
Druga potraživanja 0 0 2 

Ostala potreaživanja –bolovanje, invalidi  48 170 142 

UUkkuuppnnoo  ddrruuggaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa::  48 170 252 

 
Pregled potraživanja od kupaca sa većim saldom 31.12.2019. godine 

u RSD hiljada  

R.br. Naziv kupca Mesto Iznos 
1. Gotovinski računu (roba data na kredit) Apatin 5 

2. Lumberline Apatin 3 
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Izvršen je otpis potraživanja - direktan otpis od 0,00 dinara, zbog nemogućnosti 
naplate. 
 
5.7 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

 u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 2017 
Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti) 0 0 0 

Sredstva na tekućem računu 2.291 340 407 

Blagajna 0 0 0 
Devizni račun  -  3.305,96   EUR 389 71 709 

Devizna blagajna 0 0 0 
Ostala novčana sredstva 0 0 0 

Ukupno: 2.680 411 1.116 
 
5.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja  
 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Porez na dodatu vrednost-razgraničeni  49 27 675 
Ukupno 49 27 675 

 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Aktivna vremenska razgraničenja i pdv u 
primljenim avansima  

185 0 0 

Unapred plaćeni troškovi osiguranja 27 28 25 
Ukupno 212 28 25 

 
5.9. Osnovni i ostali kapital 
 
Struktura kapitala na dan 31.12.2019. godine je sledeća: 

u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Akcijski kapital 267.625 267.625 267.625 
Udeli doo - - - 

ulozi - - - 
Državni kapital - - - 

Društveni kapital - - - 
Zadružni udeli - - - 

Ostali osnovni kapital - - - 
U K U P N O 267.625 267.625 267.625 

 
5.10. Rezerve 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Emisiona premija 0 0 0 
Zakonske rezerve 0 0 0 

Statutarne i druge rezerve 0 0 0 
ukupno 0 0 0 
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5.11. Neraspoređena dobit-gubitak 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Gubitak  ranijih godina 160.351 152.453 154.981 

Ispravka greške i promena rač.politike 0 0 0 

Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih gidina 0 0 0 

Isplata dividende 0 0 0 
Ostala povećanja 0 0 0 

Ostala smanjenja 0 0 0 
Neraspoređena dobit tekuće godine 0 0 2.528 
Gubitak tekuće godine 5.377 7.897 0 

ukupno 165.728 160.350 152.453 
Kapital (2.9 + 2.10 – 2.11) 101.897 107.275 115.172 

 
5.12 Dugoročna rezervisanja i obaveze 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Dugoročni krediti u zemlji 5.061 3.912 6.522 

Finansijski lizing 0 0 68 
Obaveze - ukupno: 5.061 3.912 6.590 

Dugoročna rezervisanja-otpremnine 578 676 664 
Ukupno obaveze i rezervisanja 5.639 4.588 7.254 

 
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad –dugoročni kredit u visini od 25.746,11 EUR. 
 
- Erste banka a.d. Beograd- 17.333 EUR- dugoročni kredit 
 
Preduzeće na dan 31.12.2019. godine u bilasu iskazuje rezervisanje za otpremnine od 
578 hiljade dinara. 
 
5.13. Kratkoročne finansijske obaveze 
                                                                                                      u RSD hiljada 
opis 2019 2018 2017 

Kratkoročni krediti u zemlji 0 0 0 
Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do god 2.997 2.593 3.834 
Deo dugor. kredita-lizing koji dospevaju do god 0 68 272 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0 0 0 
ukupno 2.997 2.661 4.106 

 
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 7.358,00 EUR - dospeća 2020 god 
- Erste banka a.d. Beograd – 15.999,96 Eur – dospeća 2020 godine 
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5.14. Primljeni avansi i obaveze iz poslovanja 
                                                                                                      u RSD hiljada 

opis 2019 2018 2017 
Primljeni avansi depoz.i kaucije 6.733 3.662 5.699 

Dobavljači-mat i zav.pravna lica 0 0 0 
Dobavlj.-ostala povezana pravna lica 0 0 0 

Dobavljači u zemlji 1.166 1.617 1.391 
Dobavljači u inostranstvu 1.476 2.177 1.777 

Obaveze prema uvozniku 0 0 0 
Obav.po osnovu izvoza za tuđračun 0 0 0 
Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje 0 0 0 

Ostale obaveze iz specifičnih poslova 50 0 0 
ukupno 9.425 7.456 8.867 

 
Dobavljači sa najvećim saldom: 

 u RSD hiljada 

R.br. Naziv dobavljača Mesto Iznos 
1. Ingram - Srebrenik BIH 1.419 

2. Elektroprivreda Beograd 190 
3. Srbija gas Novi Sad 171 

4. Naš dom Apatin 147 
5. Zox inžinjering Novi Sad ‚106 
6. Tesla Apatin 78 

7. Lamilco šped Apatin 73 
8. Alma Apatin 70 

9. Bilans optimum Apatin 68 
 
5.15. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 2017 

Obaveze za neto zarade I naknade 4.888 10.063 8.151 
Obaveze za porez i doprinose iz zarada na 
teret zaposlenih 

1.671 3.498 2.835 

Doprinosi na zarade na teret poslodavca 917 1.978 1.608 
Ostale obaveze koje se refundiraju 49 64 72 

Obaveze za  kamate i troškove finansiranje 37 10 20 
Odaveze za dividende 356 356 356 

Obaveze prema član uprav.i nad.odbora 0 18 0 
Obaveze prema zaposlenima 1.616 1.736 1.762 

Obav. prema fiz.licima po ugovorima 12 185 62 
Obav.za neto prihod preduzetnika 0 0 0 
Ostale obaveze 0 0 1 

Unapred obračunati troškovi 0 0 0 
Obrač.prihodi budućeg perioda 0 0 0 

Razg.zavisni trošk.nabavke 0 0 0 
Odloženi prihodi i prim.donacije 0 0 0 

Raz.prihodi po osnovu potr. 0 0 0 
Ostale obaveze 0 0 0 

Ukupno 9.546 17.908 14.867 
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5.16. Obaveze po osnovu javnih prihoda 

u RSD hiljada 
Opis 2019 2018 2017 

Obaveze za porez na dodatu vrednost  367 325 0 
Obaveze po osnovu javnih prihoda 7 693 37 

Razgraničeni PDV 0 0 0 
Ostala pasivna razgraničenja 6 19 1 
Ukupno 380 1.037 38 

 
 
 
6.  BILANS USPEHA 
 
6.1. Poslovni prihodi 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima 0 0 
Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima 0 0 

Prihodi od prodaje robe na domaćem trž. 106 256 
Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu 0 0 

Prihodi od prodaje proizv. i usluga mat. i zavisnim pravnim lici 0 0 
Prihodi od zakupnina 638 671 
Prihodi od prodaje proiz.i usl.ost.prav.lic. 18.370 20.538 

Prihodi od prodaje proiz.i usluga na inost.tr. 11.377 14.947 
Ostali poslovni prihodi 0 0 

ukupno 30.491 36.412 
 
6.2. Nabavna vrednost prodate robe 

                                                    u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Nabavna vrednost prodate robe 65 187 
UKUPNO 65 187 

 
6.3. Troškovi materijala  i goriva i energije 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi materijala za izradu 8.118 6.567 

Troškovi ostalog materijala  1.145 982 
UKUPNO troškovi materijala 9.263 7.549 

 
    u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 

Troškovi goriva i energije 3.978 3.605 
UKUPNO troškovi goriva i energije 3.978 3.605 
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6.4. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi bruto zarada i naknade zarada 15.201 17.471 

Troškovi  dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca 2.602 3.127 
Troš. na osnovu ugovora van radnog odnosa 468 585 

Troškovi naknada članovima uprav.i nadzornog odbora 71 43 
Ostali lični rashodi i naknade 1.266 1.509 

UKUPNO 19.608 22.735 
 
6.5. Troškovi amortizacije i rezervisanja 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Amortizacija alata, inventara 7 11 
Amortizacija građevinskih objekata 604 654 
Amortizacija opreme 192 193 

Amortizacija nematerijalnih ulaganja 0 0 
UKUPNO 803 858 

 
Odlukom Izvršnog odbora Društva na dan 15.01.2020. godine, a usled niskog 
korišćenja kapaciteta u 2019. godini (ispod 10%-oprema i objekti) obračun 
amortizacije na 31.12.2019. godine izvršen je po sledećim amortizacionim stopama: 
 

- Građevinski objekti - 0,42% 
- Postrojenja i oprema - do 1% do 5.5% 

 
Nije bilo promena primenjenih stopa u odnosu na prethodnu godinu. 
 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi rezervisanja                                    0 11 

UKUPNO 0 11 
 
6.6.  Ostali poslovni rashodi 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Troškovi usluga na izradi učinaka 12 7 
Troškovi transportnih usluga 604 517 
Troškovi održavanja objekata i opreme 352 433 

Troškovi zakupa 4 3 
Troškovi sajmova 0 0 

Troškovi reklame i propagande 0 40 
Troškovi istraživanja 0 0 

Troškovi ostalih proizvodnih usluga 368 177 
UKUPNO proizvodnih usluga: 1.340 1.177 
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                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi neproizvodnih usluga 1.309 1.265 
Troškovi reprezentacije 239 147 

Troškovi osiguranja 77 78 
Troškovi platnog prometa 152 163 

Troškovi članarina komorama 34 45 
Troškovi poreza 289 338 

Ostali nematerijalni troškovi 125 368 
UKUPNO 2.225 2.404 

 
6.7. Prihodi od aktiviranja učinaka i povećanje – smanjenje vrednosti zaliha  
 

u RSD hiljada 
Opis 2019 2018 

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 0 0 

Povećanje / smanjenje vrednosti zal.učinaka 1.207 -4.844 
UKUPNO 1.207 -4.844 

 
6.8. Finansijski prihodi 

                                              u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih pravnih lica 0 0 

Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica 0 0 
Prihodi od kamate 0 1 

Pozitivne kursne razlike 81 42 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule  0 0 
Prihodi od učešća u dobiti zav.prav.lica i zaj.ulaganja 0 0 

Ostali finansijski prihodi 0 0 
UKUPNO 81 43 

 
6.9. Finansijski rashodi 

                                              u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavis.prav.licima 0 0 

Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim licima 0 0 
Rashodi kamata 513 443 

Negativne kursne razlike 45 51 
Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule  0 0 

Rashodi od učešća u gubitku zav.prav.lica izaj.ulag. 0 0 
Ostali finansijski rashodi  …. 0 0 
0UKUPNO 558 494 
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6.10. Ostali prihodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i opreme 1.157 0 

Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hart.od vrednosti 0 0 

Dobici od prodaje materijala 0 18 
Naplaćena otpisana potraživanja 0 0 

Viškovi 0 0 
Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika osim val.klauz. 0 0 
Prihodi od smanjenja obaveza 1 17 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 98 0 
Ostali nepomenuti prihodi 68 66 

Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava 0 0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulag. 0 0 

Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme  0 0 
Prihodi od usklađ.vred.dug.fin.pl. i har od vred.rasp.za prod 0 0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 0 0 

Prihodi od uskl.vr.potr.i kratk. finans. Plasmana 0 0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 0 0 

UKUPNO 1.324 101 
 
6.11. Ostali rashodi 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Gubici po osnovu rash.i prodaje nem.ulag.nekr. i opreme 583 3 
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biol.sredstava   0 

Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i har. od vr.  0 
Gubici od prodaje materijala  0 
Manjkovi  0 

Rashodi po osnovu nefakt.ug.zaš.od rizik  0 
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja  0 

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe  0 
Ostali nepomenuti rashodi 57 586 

Obezvređenje bioloških sredstava  0 
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja  0 

Obezvređenje nekret. postrojenja i opreme  0 
Obezvređenje zaliha materijala i robe  0 
MEĐUZBIR – ostali rashodi: 640 589 

Obezvređenje dug.finan.plasmana i drugih har.od 
vredn..ras.za prodaju 

 0 

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finan. Plasman   0 
Obezvređivanje ostale imovine  0 
MEĐUZBIR – rashodi od usklađiv. vrednosti ost. imov.   

UKUPNO: 640 589 
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6.12. Gubitak ili dobitak 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Dobitak iz redovnog poslovanja 0 0 

Gubitak iz redovnog poslovanja 5.377 7.897 
Dobitak poslovanja koje se obustavlja 0 0 

Gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 0 
Poreski rashod perioda 0 0 

Odloženi poreski rashod perioda 0 0 
Odloženi poreski prihodi periodi 0 0 
Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 0 

Neto dobitak 5.377 7.897 
 
Zbog nemogućnosti pouzdane procene poslovanja više godina, očekivano i u narednim 
godinama, kompenzujuća veća odložena poreska sredstava od odloženih poreskih 
obaveza društvo ne vrši obračun odloženih poreza. 
 
7. Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 
Društvo je vršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10.2019 i 
31.12.2019. godine i dalje, pri čemu su usaglašena sva potraživanja. Obaveze su 
usaglašene u delu dobavljača, kredita od banaka, a delimično obaveza za primljene 
avanse, jer partneri ne vraćaju konfirmacije. 
 
8. Sudski sporovi 
 
Na dan 31.12.2019. godine Preduzeće nema sporova koji se trenutno vode kod 
nadležnih sudova.  
 
9. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima 
 
Izloženost rizicima i upravljanje isim obelodanjujemo za finansijska sredstva i 
fanasijske obaveze. 
 
9.1.Upravljanje rizikom kapitala 
 
Cilj društva je da poveća sposobnost nastavka svog poslovanja u neograničenom 
periodu sa predvidljivom budućnošću, poboljšanjem strukture kapitala. 
 
Strukturu kapitala i zaduženost društva merimo koeficijentom neto zaduženosti prema 
kapitalu na dan 31.12.2019 godine i 31.12.2018 godine. 

                                             u RSD hiljada  

Opis 31.12.2019 31.12.2018 
a)  Zaduženost 27.987 33.650 

- Gotovina 2.680 411 
Neto zaduženost: 25.307 33.239 

b)  Kapital 101.897 107.275 
Neto dugovanje prema kapitalu: 0,2483 0,3098 

   
Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze 
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Kapital čini: 
 
Kapital čini Akcijski kapital umanjen za gubitke. 
 
Kategorije finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i kapitala obelodanjene su u 
Napomenama broj 2.3 do 2.15 ovih finansijskih izveštaja 
 
9.2. Finansijski rizici 
 
Finansijske rizike čine tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. 
 
Društvo je blago izloženo tržišnom i kreditnom riziku pošto su finansijske obaveze u 
manjem delu kamatonosne, a devizni prilivi su veći od deviznih odliva u toku poslovne 
godine. Društvo nema obaveze i potraživanja sa varijabilnom kamatnom stopom. 
 
Prosečno vreme naplate potraživanja u 2019 godini iznosi 3 dana (u 2018 godini je 
iznosilo 3 dana). 
 
Društvo na dan 31.12.2019. godine iskazuje obaveze prema dobavljačima u iznosu od 
2.641 hiljada RSD (31.12.2018. godine 3.794 hiljada RSD). Prosečno vreme izmirenja 
obaveza prema dobavljačima u toku 2019 godine iznosi 45 dana (u toku 2018 godine 
je iznosilo 50 dana). 
 
Društvo je izloženo riziku likvidnosti u nedostatku dovoljnih obrtnih sredstava. 
Rukovodstvo društva upravlja kratkoročnim, srednjeročnim i dugoročnim 
finansiranjem praćenjem novčanog toka uz održavanje adekvatnog odnosa finansijskih 
sredstava i obaveza. 
 
Dospeće finansijskih sredstava – potraživanja 

u RSD hiljada  

Godina 
Do 

mesec 
dana 

1 do 3 
meseca 

3 do 12 
meseci 

1 do 5 
godina 

preko 5 
godina 

Ukupno 

2019 god. 40 - - 144 - 184 
2018 god. 125 - - 462 - 587 

 
Dospeće finansijskih obaveza 

u RSD hiljada  

Godina 
Do 

mesec 
dana 

1 do 3 
meseca 

3 do 12 
meseci 

1 do 5 
godina 

preko 5 
godina 

Ukupno 

2019 god. 338 3.670 18.209 2.869 2.901 27.987 
2018 god. 407 4.413 21.893 3.450 3.487 33.650 
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Finansijska sredstva 
u RSD hiljada  

Opis 31.12.2019. 
Dugoročni finansijski plasmani  128 

Potraživanja po osnovu prodaje  8 
Potraživanja iz specifičnih poslova  48 

Druga potraživanja   0 
Kratkoročni finansijski plasmani  0 

Gotovina 2.680 
Ukupno: 2.864 

 
Finansijske obaveze 

u RSD hiljada  

Opis 31.12.2019. 
Rezervisanja za otpremnine  578 
Dugoročne obaveze  5.061 

Kratkoročne finansijske obaveze  2.997 
Obaveze prema dobavljačima  2.692 

Primljeni avansi  6.733 
Druge obaveze  9.926 

Ukuno: 27.987 
 
 
10. Postojeća ekonomska situacija i njen uticaj na društvo 
 
U 2019 godini društvo je poslovalo u nepovoljnim privrednim uslovima radi nedovoljne 
građevinske aktivnosti, smanjenja tražnje naših proizvoda zamenjenih drugim 
materijalima – uvoz, supstituti, često skuplji i nekvalitetniji te se radi rizika za 
neograničen nastavak poslovanja opredeljujemo za proizvodnju novih proizvoda na 
osnovu čega ćemo naš položaj na tržištu popraviti. 
 
Društvo krajem 2019 godine počinje pregovore sa XELLA Srbija kao strateškim 
partnerom, te početkom 2020 godine radi na uvođenju novog proizvoda blok za 
zidanje sa zvučnom i termičkom izolacijom. Za navedeni blok smo dobili atest od 
ovlašćenog instituta za ispitivanje materijala i konstrukcija da zadovoljava zakonske 
propise zvučne i termičke izolacije. Ovaj proizvod na tržištu ima tražnju i ušli smo u 
proizvodnju istog. Dobili smo od strane ovlašćenog evrospkog instituta za ispitivanje C 
znak, tako da u narednom periodu smo počeli proizvodnju za našeg strateškog 
partnera, dok je ujedno povećana i prodaja postojećih fasadno silikatnih proizvoda. 
 
 
11. Događaji nakon datuma bilansa stanja 
 
Nakon datuma bilansa stanja proglašena je globalna pandemija izazvana virusom 
COVID 19, a vanredno stanja je zbog epidemije uvedeno u Republici Srbiji 
15.03.2020. godine. Navedeno, obzirom na prirodu posla (proizvoda koje 
proizvodimo) nije imalo značajnijeg negativnog uticaja na poslovanje Društva u 
dosadašnjem periodu, niti rukovodstvo očekuje negativne posledice po finansijski 
rezultat Društva za 2020 godinu. 
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12. Datum odobravanja finansijskih izveštaja i događaji nakon dana bilansa 
stanja 
 
Direktor društva je odobrio finansijske izveštaje za 2019 godinu dana 17.02.2019. 
godine. 
 
Očekujemo poboljšanje naše pozicije na tržištu i povećanje plasmana uvođenjem 
novih proizvoda. 
 
Početkom 2020 godine društvo je ušlo u proizvodnju blokova sa zvučnom i termičkom 
izolacijom uz dobijene ateste za koje postoji tražnja na tržištu. 
 
 
13. Hipoteke nad osnovnim sredstvima i drugo 
 
Hipoteka na nepokretnosti objekti na parceli 4921 (nova upravna zgrada) data 
Vojvođanskoj banci Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditiranju u iznosu od 110.637,19 
Eur, trenutni dug je 33.104,11 (25.746,11 + 7.358,00) Eur    (kto 414 i 424) 
 
 
14. Vanbilansna aktiva i pasiva 
 
Vanbilansna aktiva i pasiva iznosi RSD  7.520 hiljada dinara sadržana u popisnim 
listama 31.12.2019. (kto 88 = 89) i odnosi se na vrednost hipoteke po osnovu kredita 
kod Vojvođanske banke u iznosu od RSD 4.782 hiljade i tuđu robu na zalihama u 
iznosu od RSD 2.738 hiljada. 
 
 
15.   Devizni kursevi 
 
Devizni kursevi, utvrđeni na međubankarskom sastanku deviznog tržišta primenjeni za 
preračun pozicija bilansa stanja obelodanjeni su u tački 4.10 ovih Napomena uz 
finansijske izveštaje. 
 
 
 
Apatin, 25.02.2020. 
 
                                                                                     Direktor,  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima "PGP RAPID" a.d., Apatin 

 

 

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja 

 

 

Mišljenje 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "PGP Rapid" a.d., Apatin (dalje u tekstu i: 

Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom 

rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, 

kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge 

objašnjavajuće informacije. 

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje “PGP Rapid” a.d., Apatin na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate 

njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u 

napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

Osnova za mišljenje 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike 

Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost 

revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim 

zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 

odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i 

odgovarajući da obezbede osnovu za naše mišljenje. 

 

Naglašavanje pitanja 

 

Skrećemo pažnju na Napomenu 6.5 uz finansijske izveštaje, u kojoj je obelodanjena činjenica da su, usled 

niskog korišćenja proizvodnih kapaciteta, za obračun troškova amortizacije korišćene korigovane stope 

amortizacije. 

 

Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10 uz finansijske izveštaje, poslovanje Društva je pod uticajem 

nepovoljnih privrednih uslova i nedostatka tražnje za postojećim proizvodima. Društvo je krajem 2019. 

godine otpočelo pregovore u cilju obezbeđenja strateške saradnje u oblasti uvođenja, proizvodnje i prodaje 

novog proizvoda koji ima tražnju na tržištu. Nakon dobijanja svih atesta u 2020. godini godine je otpočeta 

proizvodnja i prodaja bloka za zidanje sa zvučnom i termičkom izolacijom. Rukovodstvo smatra da će na 

osnovu započetih aktivnosti u narednom periodu uspeti da prevaziđe navedene probleme u poslovanju. 

 

Skrećemo pažnju na Napomenu 11 uz finansijske izveštaje, u kojoj je opisan događaj nakon datuma bilansa 

stanja koji se tiče pandemije izazvane virusom COVID 19, i vanrednog stanja koje je zbog epidemije 

uvedeno u Republici Srbiji 15.03.2020. godine, zajedno sa merama koje rukovodstvo Društva preduzima da 

bi odgovorilo na izazove u poslovanju koje je ovo prouzrokovalo. 

 

Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovih pitanja. 

 



 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima "PGP RAPID" a.d., Apatin (Nastavak) 

 

 

Ključna revizijska pitanja 

 

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg 

značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu 

revizije finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi nismo izneli izdvojeno 

mišljenje o ovim pitanjima. Odredili smo da su pitanja opisana u nastavku ključna revizorska pitanja koja će 

biti saopštena u našem izveštaju. 

 

Vrednovanje zaliha gotovih proizvoda 

 

Ključno pitanje revizije Kako je revizija odgovorila na ključno pitanje 

Knjigovodstvena vrednost zaliha gotovih 

proizvoda na dan bilansa iznosi RSD 31.451 

hiljada. Zalihe gotovih proizvoda naknadno se 

odmeravaju po nižoj od sledeće dve vrednosti, 

neto prodajna cena ili cena koštanja, dok se 

umanjenje vrednosti zaliha vrši kada se utvrdi 

da je došlo do gubljenja kvaliteta. 

Računovodstvenim politikama društva nije 

definisano na koji način će se utvrđivati 

postojanje i kako će se tretirati zalihe sa 

usporenim obrtom. Iako se ne koriste značajne 

procene prilikom utvrđivanja umanjenja 

vrednosti zaliha, zbog postojanja potencijalne 

pristrasnosti menadžmenta prilikom utvrđivanja 

umanjenja vrednosti, vrednovanje zaliha se 

smatra ključnim pitanjem revizije zbog značaja 

njihovog stanja za finansijske izveštaje 

posmatrane u celini. 

Izvršili smo sledeće procedure tokom obavljanja 

statutarne revizije u vezi sa identifikovanim ključnim 

pitanjem revizije: 

 

Analizirali smo ročnu strukturu zaliha gotovih proizvoda 

pri čemu smo utvrdili postojanje zaliha FSO u vrednosti 

od RSD 15.203 hiljada i zaliha od gipsa u vrednosti od 

RSD 2.185 hiljada koje su sa usporenim obrtom. 

 

Sproveli smo analizu ključnih pokazatelja aktivnosti na 

dan bilansa. Istim smo utvrdili da su pokazatelji 

aktivnosti izvan opimalnog raspona. 

 

Sproveli smo test realizacije postojećih gotovih 

proizvoda na dan bilansa u narednoj godini. Istim je 

utvrđeno da je evidentiran izlaz zaliha FSO sa 

usporenim obrtom na dan 31.12.2019. godine u iznosu 

od RSD 2.556 hiljada, kao i da nije bilo realizacije 

zaliha od gipsa do dana revizorskog izveštaja 1. juna 

2020. godine. 

 

Rukovodstvo Društva nam je dostavilo Izjavu u kojoj su 

prezentovani razlozi otežane realizacije gotovih 

proizvoda kao i planovi i strategije za njihovo utrženje. 

Isti su navedeni u nastavku: 

Do pada u realizaciji je došlo zbog činjenice da je 

društvo izvozno orjentisano pri čemu je najveći procenat 

izvoza bio na teritoriju Kosova koje je krajem 2018. 

godine uvelo takse od 100% na uvoz robe iz Srbije pa 

izvoza tokom 2019. godine skoro da nije ni bilo. 

Krajem 2019. godine društvo je zaključilo ugovor o 

generalnom zastupanju sa kupcem sa teritorije Kosova 

nakon čega je pokrenut izvoz posle više od godinu dana 

zastoja, a posebno je uvećan nakon ukidanja taksi u 

2020. godini. 

Prihvatili smo gore iznetu argumentaciju Rukovodstva, 

a pitanje vrednovanja zaliha gotovih proizvoda biće 

otvoreno pitanje revizije naredne godine. 

 



 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima "PGP RAPID" a.d., Apatin (Nastavak) 

 

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na 

stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako 

rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost 

osim da to uradi. 

 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

 

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje revizorskog 

izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne 

predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti 

materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne 

radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili 

zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 

 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primenjujemo profesionalno prosuđivanje 

i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih 

postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvanih revizorskih dokaza da 

obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni 

pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 

greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 

lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje internih kontrola koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih 

postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti 

sistema interne kontrole Društva. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 

procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa 

događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna 

neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 

finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje 

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 

revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da 

posluje  u skladu sa načelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na 

takav način da se postigne fer prezentacija. 



 

Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija; Matični broj/ID: 06974848;  PIB/VAT: 100300288 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima "PGP RAPID" a.d., Apatin (Nastavak) 

 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja (Nastavak) 

 

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne 

revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim 

zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može 

razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite. 

 

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od 

najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekuči period i stoga predstavljaju ključna revizijska 

pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuju javno 

obelodanjivanje tog pitanja ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude 

uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od 

takve komunikacije. 

 

Ostale informacije 

 

Usklađenost godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima  

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije 

uključene u Godišnji izveštaj o poslovanju, ali ne uključuju finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima. 

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik 

zaključka kojim se pruža uveravanje o njima. 

 

U skladu sa zahtevima koji proističu Zakona o reviziji Republike Srbije i Pravilnika o uslovima za obavljanje 

revizije finansijskih izveštaja javnih društava izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o 

poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. 

 

U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost u skladu sa Međunarodnim standardom 

revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama, je da pročitamo ostale informacije i 

pritom razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja odnosno 

saznanja stečenih tokom revizije, i da li izgleda da su ostale informacije  materijalno pogrešno iskazane. 

Ako, na osnovu rada koji smo obavili, zaključimo da postoji materijalno pogrešno iskazivanje ostalih 

informacija, od nas se zahteva da tu činjenicu saopštimo u izveštaju. U tom smislu, ne postoji ništa što bi 

trebalo da saopštimo u izveštaju. 

 

Ostala pitanja 

 

Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2018. godine bili su predmet 

revizije drugog revizora koji je u svom izveštaju od 17. aprila 2019. godine izrazio nemodifikovano 

mišljenje. 

 

U Beogradu, 1. jun 2020. godine 

 

 

„MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

  

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

Studentski trg 4/V  Studentski trg 4/V 

 

Marko Filipović  Bogoljub Aleksić 

 Licencirani ovlašćeni revizor  Direktor 







MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. 

Privredno društvo za reviziju računovodstvo i 

konsalting Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija 

Tel: +381 (0) 11 3033 250, 3033 260; Fax: 2181 072 

Matični broj/ID: 06974848;  PIB/VAT: 100300288 

 

 

 
 

An independent member firm of Moore Global Network Limited - 

members in principal cities throughout the world. 

 

 

 

 

PGP Rapid a.d., Apatin 

 

Akcionarima 

 

 

U Beogradu, 1 juna 2020. godine 

 

 

Potvrda revizora o nezavisnosti javnom akcionarskom društvu 

 

 

Poštovani, 

 

u skladu sa članom 453. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 

83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik 

RS br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i članom 11. Pravilnika o uslovima za obavljanje 

revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 114/2013 i 92/2018) kao 

angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja PGP Rapid a.d. Apatin za 2019. godinu, 

potvrđujemo sledeće: 

 

- Da su društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd, kao i 

svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, nezavisni u 

odnosu na Rapid a.d. Apatin, u skladu sa zahtevima IFAK-ovog etičkog kodeksa za 

profesionalne računovođe i posebnim zahtevima relevantne zakonske regulative 

Republike Srbije (Zakon o privrednim društvima, Zakon o reviziji i Zakon o tržištu 

kapitala). 

 

- Da društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd tokom 

prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje druge 

usluge Rapid a.d. Apatin. 

 

 

S poštovanjem,  

 

 

Bogoljub Aleksić  

 

Direktor 

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. 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 82942 94462 95369

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 82814 94225 95036

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 11616 11791 11791

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 66274 77179 77833

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 4924 5255 5412

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

2.2; 2.4

2.2

2.2

2.2

2.2

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F
9517
6108
7520
150304
140925
129884
1
19
6
37
693
7
325
367
14867
17908
9546
50
1777
2177
1476
1391
1617
1166
3168
3794
2692
5699
3662
6733
4106
2661
2747
250
4106
2661
2997
27878
29062
22348
68
6522
3912
5061
6590
3912
5061
664
676
578
664
676
578
7254
4588
5639
7897
5377
154981
152453
160351
154981
160350
165728
2528
2528
0
0
267625
267625
267625
267625
267625
267625
115172
107275
101897
9517
6108
7520
150304
140925
129884
25
28
212
675
27
49
1116
411
2680
0
0
0
95369
94462
82942
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&Naziv=Bilans%20stanja&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F#
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 128 237 333

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

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 128 237 333

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 46942 46463 54935

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 43945 45647 52430

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 11717 15382 17260

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 31451 30244 35087

2.4

2.4

2.5; 2.6; 2.7; 2.8

2.5

   2.5

2.5

5412
5255
4924
77833
77179
66274
11791
11791
11616
95036
94225
82814


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 36 7 83

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 741 14

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

0051 8 180 437

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 8 180 437

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 48 170 252

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 0 0 0

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

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

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 2680 411 1116

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 49 27 675

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 212 28 25

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

0071 129884 140925 150304

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 7520 6108 9517

2.5

2.5

   2.6

2.6

  2.6

2.7

2.8

2.8

   9

333
237
128
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 101897 107275 115172

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

0402 267625 267625 267625

300 1. Акцијски капитал 0403 267625 267625 267625

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

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 0 0 2528

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 2528

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 165728 160350 154981

350 1. Губитак ранијих година 0422 160351 152453 154981

351 2. Губитак текуће године 0423 5377 7897

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 5639 4588 7254

2.11

2.9

2.9

2.11

2.11

2.11

    2.11

2.11

2.12

0
0
0
333
237
128


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 578 676 664

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 578 676 664

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 5061 3912 6590

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 5061 3912 6522

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439 68

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 22348 29062 27878

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

0443 2997 2661 4106

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 250

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

   2.12

2.12

2.12

2.12

   2.12

2.12; 2.14; 2.15

2.13

437
180
8
14
741
83
7
36
35087
30244
31451
17260
15382
11717
52430
45647
43945
54935
46463
46942


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 2747 2661 4106

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 6733 3662 5699

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

0451 2692 3794 3168

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 1166 1617 1391

436 6. Добављачи у иностранству 0457 1476 2177 1777

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 50

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 9546 17908 14867

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 367 325

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 7 693 37

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 6 19 1

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 129884 140925 150304

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 7520 6108 9517

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)

2.13

2.13

2.13

   2.13

2.13

2.14

2.15

2.15

2.15

2.15

9

0
0
0
252
170
48
437
180
8


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 30491 36412

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 106 256

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 106 256

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 29747 35485

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 18370 20538

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 11377 14947

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 638 671

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F
7897
5377
7897
5377
7897
5377
589
640
101
1324
451
477
51
45
443
513
0
0
494
558
42
81
1
0
0
43
81
6958
5584
2404
2225
256
106
36412
30491
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=955c5e95-31cd-492b-94d2-e7c51d18f9ee&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=FBA6257FC91EBC9D565F0A4BE6A110F912B2049F#
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
36075 43370

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 65 187

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 1207

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 4844

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 9263 7549

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 3978 3605

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 19608 22735

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 1340 1177

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 803 858

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 11

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2225 2404

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 5584 6958

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 81 43

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 1

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

1039 81 42

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 558 494

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 0

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

3.2

3.7

   3.7

3.3

3.3

3.4

   3.6

3.5

3.5

3.6

3.8

3.8

3.8

3.8

35485
29747
256
106


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 513 443

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

1047 45 51

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 477 451

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 1324 101

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 640 589

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 5377 7897

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 5377 7897

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

3.9

3.9

   3.10

3.11

   3.12

3.12

1207
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65
43370
36075
671
638
14947
11377
20538
18370


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 5377 7897

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)

3.12

11
858
803
1177
1340
22735
19608
3605
3978
7549
9263
4844


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 3.12 5377 7897

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=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5
0
0
7897
5377
7897
5377
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5#
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 3.12 5377 7897

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 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 38460 39693

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 37554 39693

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 906

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 48431 36386

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 16915 12502

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 28144 22735

3. Плаћене камате 3008 486 443

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2886 706

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3307

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 9971

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 11205 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 11205

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 475 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 475

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 10730

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5
411
2680
51
36
42
1116
411
696
2305
40485
52596
39789
54901
4003
1546
272
68
250
3827
3372
4099
3690
96
500
4736
96
5236
10730
443
486
22735
28144
12502
16915
36386
48431
906
39693
37554
39693
38460
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 5236 96

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 4736

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 500 96

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 3690 4099

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 3372 3827

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 250

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036 68 272

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 1546

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 4003

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 54901 39789

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 52596 40485

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 2305

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 696

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 411 1116

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045 42

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 36 51

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 2680 411

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)

475
0
475
11205
0
11205
9971
3307
706
2886


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08027714 Шифра делатности 2332 ПИБ 100964966

Назив PROIZVODNO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAPID AKCIONARSKO DRUŠTVO, APATIN

Седиште Апатин , Индустријска зона бб

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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 267625 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 267625 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 267625 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 267625 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5
101897
5378
107275
112644
5369
115172
115172
267625
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b92f45-d825-4d34-8187-4345a5f9edff&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=521CEE73FE3346503C96D319C6FB892504F7D0E5#
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 267625 4036 4054

 

267625


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 154981 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 2528

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 154981 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 2528

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 2528

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 154981 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 7897 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 2528 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 160350 4085 4103

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

267625


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 5378 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 165728 4089 4107

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

 

267625


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

154981
267625


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

 

2528


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

154981
2528
2528
154981


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

 

2528
7897


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 115172 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 115172 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

5369 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 112644 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 107275 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

165728
5378
160350


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 5378 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 101897 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)



 1 

PGP „RAPID“ AD APATIN 
INDUSTRIJSKA ZONA BB  
PIB 100964966 
 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA  
2019 GODINU 

 
1. Osnivanje i delatnost 

 
Proizvodno građevinsko preduzeće PGP „RAPID“ AD APATIN je otvoreno akcionarsko 
društvo, u daljem tekstu PGP „Rapid“ a.d. Preduzeće je osnovano 23.05.1991 godine i 
registrovano je kod Trgovinskog suda u Somboru pod brojem Fi-1-578. Godine 2002. 
preduzeće se u potpunosti privatizovalo. PGP „Rapid“ a.d. je upisano u registar 
privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre po rešenju broj BD 40719, 
dana 20.06.2005. godine. 
 
U toku 2006. godine izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima. 
 
Matični broj preduzeća je 08027714, šifra osnovne delatnosti je 2332, i PIB 
100964966.Sedušte firme je u Apatinu Industrijska zona bb. 
 
Osnovna delatnost je proizvodnja fasadne silikatne opeke. 
 
Danas je preduzeće otvoreno akcionarsko društvo u vlasništvu 2.607 akcionara koji 
poseduju ukupno 326.372 akcije. 
 
Privredno društvo je na osnovu kriterijuma za razvrstavanje, razvrstano u malo pravno 
lice. 
 
Organi privrednog društva su: Skupština akcionara, Nadzorni odbor i Izvršni odbor. 
 
Prosečan broj zaposlenih u toku 2019. godne je iznosio 33 dok je u 2018. godini taj 
broj iznosio 37 zaposlena. 
 
Finansijski izveštaj Privredno društva sastavljani su skladu sa Zakonom o 
računovodstvu, kojim se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, 
prezentacija, dostavljanje finansijskih izveštaj u skladu sa Međunarodnim 
standardima. 
 
Pored međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kod sastavljanja izveštaja 
korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti računvodstva: Pravilnik o kontnom okviru i 
sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike kao i 
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijkih izveštaja za privredna društva, zadruge 
i preduzetnike.  
 
Finansijski izveštaji PGP „Rapid“-a su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) 
predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
2.1. Osnove za sastavlјanje i prezentaciju finansijskih izveštaja 
 
Pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, 
priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavlјanje, prikazivanje, 
dostavlјanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu (u dalјem tekstu "Zakon", objavlјen u "Sl. glasnik RS", br. 62/2013), kao i u 
skladu sa ostalom primenlјivom podzakonskom regulativom. Društvo, kao srednje pravno lice, 
opredelilo se za primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (“MSFI“), koji u 
smislu navedenog zakona, obuhvataju: Okvir za pripremanje i prezentaciju finansijskih 
izveštaja (“Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde (“MRS“), Međunarodne 
standarde finansijskog izveštavanja (“MSFI“) i sa njima povezana tumačenja, izdata od 
Komiteta za tumačenje međunarodnih računovodstvenih standarda (“IFRIC“), naknadne 
izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde (“Odbor“), čiji je prevod utvrdilo i objavilo Ministarstvo nadležno 
za poslove finansija. 
 
Rešenjem Ministarstva od 13. marta 2014. godine, koje je objavlјeno u Službenom glasniku 
RS br. 35 od 27. marta 2014. godine (u dalјem tekstu “Rešenje o utvrđivanju prevoda”) 
utvrđeni su i objavlјeni prevodi osnovnih tekstova MRS i MSFI, Konceptualnog okvira za 
finansijsko izveštavanje (“Konceptualni okvir“), usvojenih od strane Odbora, kao i povezanih 
IFRIC tumačenja. Navedeni prevodi objavlјeni u Rešenju o utvrđivanju prevoda ne uklјučuju 
osnove za zaklјučivanje, ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišlјenja, 
razrađene primere, kao i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi 
sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je taj materijal 
sastavni deo standarda, odnosno tumačenja. Na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda 
Konceptualni okvir, MRS, MSFI, IFRIC i sa njima povezana tumačenja koja su prevedena, u 
primeni su od finansijskih izveštaja koji se sastavlјaju na dan 31. decembra 2014. godine. 
 
Izmenjeni ili izdati MRS/MSFI i IFRIC tumačenja koja su bila na snazi za finansijske izveštaje 
koji su počinjali 1. januara 2014. godine (i kasnije), kao i naknadne izmene ili izdati MRS/MSFI 
i tumačenja standarda, nisu prevedeni i objavlјeni odnosno usvojeni u Republici Srbiji, pa 
stoga nisu ni primenjeni prilikom sastavlјanja priloženih finansijskih izveštaja. Pored 
navedenog, pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene postupke, 
vrednovanja i obelodanjivanja koja u pojedinim slučajevima odstupaju od zahteva MRS/MSFI i 
IFRIC tumačenja. 
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja 
računovodstvenih propisa Republike Srbije od MSFI i MRS mogu imati na realnost i 
objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji se ne mogu u 
potpunosti smatrati finansijskim izveštajima sastavlјenim u saglasnosti sa MSFI i MRS. 
 
Objavlјeni standardi i tumačenja koji su stupili na snagu u prethodnim periodima i tekućem 
periodu na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda, obelodanjeni su u napomeni 2.2. 
Objavlјeni standardi i tumačenja na snazi u prethodnom i tekućem periodu koji još uvek nisu 
zvanično prevedeni i usvojeni obelodanjeni su u napomeni 2.3. Objavlјeni standardi i 
tumačenja koji još uvek nisu u primeni, obelodanjeni su u napomeni 2.4. 
 
Finansijski izveštaji su sastavlјeni u skladu sa načelom istorijskog troška, osim ako je drugačije 
navedeno u računovodstvenim politikama koje su date u dalјem tekstu. 
 
U skladu sa Zakonom, finansijski izveštaji Društva su iskazani u hilјadama dinara. Dinar 
predstavlјa zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
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2.2. Objavlјeni standardi i tumačenja koji su stupili na snagu u prethodnim 
periodima i tekućem periodu na osnovu Rešenja o utvrđivanju prevoda 
 

• Izmene MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Izmene kojima se 
pobolјšavaju obelodanjivanja fer vrednost i rizika likvidnosti (revidiran marta 2009. godine, 
na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine);  
 
• Izmene MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ 
– Dodatni izuzeci za lica koja prvi put primenjuju MSFI. Izmene se odnose na sredstva u 
industriji nafte i gasa i utvrđivanje da li ugovori sadrže lizing (revidiran jula 2009. godine, 
na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine); 
 
• Izmene različitih standarda i tumačenja rezultat su Projekta godišnjeg 
kvalitativnog pobolјšanja MSFI objavlјenog 16. aprila 2009. godine (MSFI 5, MSFI 8, MRS 
1, MRS 7, MRS 17, MRS 36, MRS 39, IFRIC 16) prvenstveno sa namerom otklanjanja 
neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija u tekstu (izmene standarda stupaju na snagu za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine, a izmena IFRIC na 
dan ili nakon 1. jula 2009. godine);  
 
• Izmene MRS 38 „Nematerijalna imovina“ (na snazi za godišnje periode koji počinju 
na dan ili nakon 1. jula 2009. godine); 
 
• Izmene MSFI 2 „Plaćanja akcijama“: Izmene kao rezultat Projekta godišnjeg 
kvalitativnog pobolјšanja MSFI (revidiran u aprilu 2009. godine, na snazi za godišnje 
periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine) i izmene koje se odnose na 
transakcije plaćanja akcijama grupe zasnovane na gotovini (revidiran juna 2009. godine, 
na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine);  

 
• Izmene IFRIC 9 „Ponovna procena ugrađenih derivata“ stupaju na snagu za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine i MRS 39 “Finansijski 
instrumenti: Priznavanje i merenje” – Ugrađeni derivati (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 30. juna 2009. godine); 

 
• IFRIC 18 „Prenosi sredstava od kupaca“ (na snazi za godišnje periode koji počinju 
na dan ili nakon 1. jula 2009. godine); 
 
• „Sveobuhvatni okvir za finansijsko izveštavanje 2010. godine“ što predstavlјa 
izmenu „Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja“ (važi za prenos 
sredstava sa kupaca primlјenih na dan ili posle septembra 2010. godine); 
 
• Dopune MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ 
– Ograničeno izuzeće od uporednih obelodanjivanja propisanih u okviru MSFI 7 kod lica 
koja prvi put primenjuju MSFI (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
jula 2010. godine); 
 
• Dopune MRS 24 „Obelodanjivanja povezanih strana“ – Pojednostavlјeni zahtevi za 
obelodanjivanjem kod lica pod (značajnom) kontrolom ili uticajem vlade i pojašnjenje 
definicije povezanog lica (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2011. godine); 
 
• Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ – Računovodstveno 
obuhvatanje prečeg prava na nove akcije (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan 
ili nakon 1. februara 2010. godine); 
 
• Dopune različitih standarda i tumačenja „Pobolјšanja MSFI (2010)“ rezultat su 
Projekta godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI objavlјenog 6. maja 2010. godine (MSFI 
1, MSFI 3, MSFI 7, MRS 1, MRS 27, MRS 34, IFRIC 13) prvenstveno sa namerom 
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otklanjanja neslaganja i pojašnjenja formulacija u tekstu (većina dopuna biće na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. godine);  
 
• Dopune IFRIC 14 „MRS 19 – Ograničenje sredstava definisanih primanja, zahtevi 
za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija“ Avansna uplata minimalnih sredstava 
potrebnih za finansiranje (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2011. godine);  
 
• IFRIC 19 „Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala“ (na snazi 
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2010. godine); 
 
• Dopune MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“ 
– Velika hiperinflacija i uklanjanje fiksnih datuma za lica koja prvi put primenjuju MSFI (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2011. godine); 
 
• Dopune MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Prenos finansijskih 
sredstava (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011. 
godine); 
 
• Dopune MRS 12 „Porezi na dobitak“ – Odloženi porez: povraćaj sredstava koja su 
služila za obračun poreza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2012. godine); 
 
• MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“ (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MSFI 11 „Zajednički aranžmani“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan 
ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MSFI 12 „Obelodanjivanje o učešćima u drugim pravnim licima“ (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Dopune MSFI 10, MSFI 11 i MSFI 12 „Konsolidovani finansijski izveštaji, Zajednički 
aranžmani i Obelodanjivanja učešća u drugim pravnim licima: Uputstvo o prelaznoj 
primeni” (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. 
godine); 
 
• MRS 27 (revidiran 2011. godine) „Pojedinačni finansijski izveštaji“ (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MRS 28 (revidiran 2011. godine) „Ulaganja u pridružena pravna lica i zajedničke 
investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate“ (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• MSFI 13 „Merenje fer vrednosti“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan 
ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Dopune MSFI 1 „Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja” 
– Državni krediti po kamatnoj stopi nižoj od tržišne (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Dopune MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja“ – Netiranje finansijskih 
sredstava i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2013. godine); 
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• Dopune MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“ – Prezentacija stavki ostalog 
ukupnog rezultata (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2012. 
godine). 
 
• Dopune MRS 19 „Naknade zaposlenima” – Pobolјšanja računovodstvenog 
obuhvatanja naknada po prestanku radnog odnosa (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine); 
 
• Godišnja pobolјšanja za period od 2009. do 2011. godine izdata u maju 2012. 
godine koja se odnose na različite projekte pobolјšanja MSFI (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS 
32, MRS 34) uglavnom na otklanjanju nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi 
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine);  
 
• MSFI 14 „Računi regulatornih aktivnih vremenskih razgraničenja” - na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine. 
 
• IFRIC 20 „Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa“ (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine). 
 
• IFRIC 21 „Dažbine“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2014. godine). 
 

     • IFRIC 22 – Ovo tumačenje se odnosi na devizne transakcije kada entitet priznaje 
nemonetarno sredstvo ili nemonetarnu obavezu po osnovu plaćanja ili primanja avansa, pre 
nego što entitet prizna odnosno sredstvo, trošak ili prihod, posle čega se to nemonetarno 
sredstvo ili obaveza ponovno priznaje. Tumačenje je stupilo na snagu na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine, ali je dozvoljena ranija primena. 
 
 
2.3. Objavlјeni standardi i tumačenja na snazi u prethodnom i tekućem periodu 
koji još uvek nisu zvanično prevedeni i usvojeni 
 
Na dan objavlјivanja ovih finansijskih izveštaja, dole navedeni standardi i izmene standarda su 
bili izdati od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, a sledeća 
tumačenja bila su objavlјena od strane Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog 
izveštavanja, ali nisu zvanično usvojena u Republici Srbiji: 
 

• Dopune MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ – Prebijanje finansijskih 
sredstava i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2014. godine); 
 
• Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji“, MSFI 12 „Obelodanjivanje o 
učešćima u drugim entitetima“ i MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji“ – Izuzeće 
zavisnih lica iz konsolidacije prema MSFI 10 (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2014. godine).  
 
• Dopune MRS 36 – „Umanjenje vrednosti imovine“ Obelodanjivanje nadoknadivog 
iznosa za nefinansijsku imovinu (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2014. godine).  
 
• Dopune MRS 19 „Primanja zaposlenih” – Definisani planovi naknade: Doprinosi za 
zaposlene (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 
• Godišnja pobolјšanja za period od 2010. do 2012. godine, koja su rezultat Projekta 
godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 
24 i MRS 38) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
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• Godišnja pobolјšanja za period od 2011. do 2013. godine, koja su rezultat Projekta 
godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) radi 
otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. jula 2014. godine). 
 
• Dopune MSFI 11 „Zajednički aranžmani” – Računovodstvo sticanja učešća u 
zajedničkim poslovanjima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2016. godine. 
 
• Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 38 „Nematerijalna 
imovina” - Tumačenje prihvaćenih metoda amortizacije (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema” i MRS 41 „Polјoprivreda” - 
Polјoprivreda – industrijske bilјke (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili 
nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MRS 27 „Pojedinačni finansijski izveštaji” – Metod udela u pojedinačnim 
finansijskim izveštajima (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2016. godine). 
 
• Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji” i MRS 28 „Investicije u 
pridružene entitete i zajedničke poduhvate” - Prodaja ili prenos sredstava između 
investitora i njegovih pridruženih entiteta ili zajedničkih poduhvata (na snazi za godišnje 
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MSFI 10 „Konsolidovani finansijski izveštaji”, MSFI 12 „Obelodanjivanje o 
učešćima u drugim entitetima” i MRS 28 „Investicije u pridružene entitete i zajedničke 
poduhvate” - Investiciona društva: Primena izuzetaka od konsolidacije (na snazi za 
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja” – Inicijativa za obelodanjivanje 
(na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Dopune i izmene različitih standarda „Pobolјšanja MSFI” (za period od 2012. do 
2014. godine), koja su rezultat Projekta godišnjeg kvalitativnog pobolјšanja MSFI (MSFI 5, 
MSFI 7, MRS 19 i MRS 34) radi otklanjanja neusaglašenosti i pojašnjenja formulacija (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2016. godine). 
 
• Izmene i dopune MRS 7  „Izveštaj o novčanim tokovima“ – zahtev za 
obelodanjivanjima koja korisnocima izvešaja omogućavaju procenu promena obaveza koje 
proizilaze iz aktivnosti finansiranja (na snazi od 1. januara 2017. godine). 
 
• Pojašnjenja vezana za MRS 12 „Porez na dobit“ koja imaju za cilj smanjenje 
raznolikosti u praksi kada su u pitanju odložena poreska sredstva koja proizilaze iz 
nerealizovanih gubitaka (na snazi od 1. januara 2017. godine).  

 
• Izmene IFRS 12 – Obelodanjivanja u učešćima u drugim entitetima (na snazi od 1. 
januara 2017.  
godine). 

 
 MSFI 16 „Zakup“ koji je objavljen u januaru 2016. godine, primena je za poslovne 
periode koji počinju posle 1. januara 2019. godine. Ovim strandardom biće zamenjen 
dosadašnji MRS 17.  
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 MSFI 3 „Poslovne kombinacije“ – dopuna koja se odnosi na pojašnjenja kada 
jedna strana stiče kontrolu u prethodnom zajedničkom poduhvatu. Promena stupa na 
snagu za poslovne kombinacije čiji je datum kupovine na dan ili nakon prvog godišnjeg 
perioda izveštavanja koji počinje 1. januara 2019. godine ili nakon toga. Može biti u 
suprotnosti sa izmenama MSFI 11. 

 
 IFRIC 23 – Tumačenje vezano za MRS 12. Tumačenje stupa na snagu na dan ili 
nakon 1. januara 2019. godine, ali je dozvoljena ranija primena. 

 
 Pojašnjenja vezana za MSFI 11  koja se odnose na transakcije u kojima entitet 
dobija zajedničku kontrolu na ili nakon početka prvog godišnjeg perioda izveštavanja koji 
počinje 1. januara 2019. godine ili nakon tog datuma. Ovo može biti u suprotnosti sa MSFI 
3. 

 
 Godišnja pobolјšanja za period od 2014. do 2016. godine koja se odnose na 
različite projekte pobolјšanja MSFI (MSFI 1, MRS 28) uglavnom na otklanjanju 
nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2018. godine); 

 
 Dopune MSFI 2 „Plaćanja akcijama” – pojašnjenja kako evidentirati određene vrste 
transakcija plaćanja akcijama (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine); 

 
 Dopune MSFI 4 „Ugovori o osiguranju” – izmene povezane sa implementacijom 
MSFI 9 ‘Finansijski instrumenti’ (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 
1. januara 2018. godine); 

 
 Dopune MRS 40 „Investicione nekretnine” – pojašnjenje principa klasifikacije 
investicionih nekretnina (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine); 

 
 Dopune IFRS 9 „Finansijski instrumenti” – definisanje uslova za odmeravanje 
finansijskih sredstava po amortizovanoj vrednosti ili po fer vrednosti kroz ostali 
sveobuhvatni rezultat (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 
2019. godine); 

 
 Dopune MRS 28 „Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate” – 
pojašnjenja o evidentiranju dugoročnih ulaganja u pridružene entitete i zajedničke 
poduhvate (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. 
godine); 

 
 Godišnja pobolјšanja za period od 2015. do 2017. godine  koja se odnose na 
različite projekte pobolјšanja MSFI (MSFI 3, MSFI 11, MRS 12, IAS 23) uglavnom na 
otklanjanju nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji 
počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine); 

 
 Dopune MRS 19 „Primanja zaposlenih” –  definisanje načina obračuna planova 
definisanih primanja zaposlenih kada u toku izveštajnog perioda dođe do izmene, 
ograničenja ili poravnanja (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2019. godine); 
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2.4. Objavlјeni standardi i tumačenja koji još uvek nisu stupili na snagu 
 
Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći standardi, njihove dopune i tumačenja bili 
su objavlјeni, ali nisu još uvek stupili na snagu: 
 
• MSFI 9 „Finansijski instrumenti” i kasnije dopune, koji zamenjuje zahteve MRS 39 

„Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje”, u vezi sa klasifikacijom i 
odmeravanjem finansijske imovine. Standard eliminiše postojeće kategorije iz MRS 39 - 
sredstva koja se drže do dospeća, sredstva raspoloživa za prodaju i krediti i 
potraživanja. MSFI 9 je na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. 
januara 2018. godine, uz dozvolјenu raniju primenu. 

 

U skladu sa MSFI 9, finansijska sredstva će se klasifikovati u jednu od dve navedene 
kategorije prilikom početnog priznavanja: finansijska sredstva vrednovana po 
amortizovanom trošku ili finansijska sredstva vrednovana po fer vrednosti. Finansijsko 
sredstvo će se priznavati po amortizovanom trošku ako sledeća dva kriterijuma budu 
zadovolјena: sredstva se odnose na poslovni model čiji je cilј da se naplaćuju ugovoreni 
novčani tokovi i ugovoreni uslovi pružaju osnov za naplatu na određene datume novčanih 
tokova koji su isklјučivo naplata glavnice i kamate na preostalu glavnicu. Sva ostala 
sredstva će se vrednovati po fer vrednosti. Dobici i gubici po osnovu vrednovanja 
finansijskih sredstava po fer vrednosti će se priznavati u bilansu uspeha, izuzev za ulaganja 
u instrumente kapitala sa kojima se ne trguje, gde MSFI 9 dopušta, pri inicijalnom 
priznavanju, kasnije nepromenlјivi izbor da se sve promene fer vrednosti priznaju u okviru 
ostalih dobitaka i gubitaka u izveštaju o ukupnom rezultatu. Iznos koji tako bude priznat u 
okviru izveštaja o ukupnom rezultatu neće moći kasnije da se prizna u bilansu uspeha.  
 
 MSFI 15 „Prihodi iz ugovora sa kupcima”, koji definiše okvir za priznavanje 

prihoda.  MSFI 15 zamenjuje MRS 18 „Prihodi”, MRS 11 „Ugovori o izgradnji”, IFRIC 13 
„Programi lojalnosti klijenata”, IFRIC 15 „Sporazumi za izgradnju nekretnina” i IFRIC 
18 „Prenosi sredstava od kupaca” i SIC – 31 „Prihodi – transakcije razmene koje 
uključuju usluge oglašavanja“. MSFI 15 je na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2018. godine, uz dozvolјenu raniju primenu. 

 
• Izmene MSFI 4 koje su povezane sa MSFI 9, a primenjuju se pre primene MSFI 17 
koji će zameniti MSFI 4. 

 
• Izmene MSFI 7 koje su povezane sa MSFI 9. 

 
•  MSFI 17 – zamenjuje MSFI 4 - primena na finansijske izveštaje koji počinju nakon 
1. januara 2021. godine. Ranija primena je uslovljena usvajanjem i pimenom MSFI 9 i MSFI 
15. 

 
• Dopune MSFI 3 „Poslovne kombinacije” – pojašnjenje definicije poslovanja (na 
snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2020. godine); 

 
• Dopune MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja”  i MRS 8 „Računovodstvene 
politike, promene računovodstvenih procena i greške” – uglavnom na otklanjanju 
nekonzistentnosti i pojašnjenja formulacija (na snazi za godišnje periode koji počinju na 
dan ili nakon 1. januara 2020. godine); 

 
• Revidirani Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje- revidiranim 
Konceptualnim okvirom utvrđuje se: cilj finansijskog izveštavanja opšte namene, 
kvalitativne karakteristike korisnih finansijskih informacija, оpis  izveštajnog entiteta i 
ograničenja,  definicije sredstava, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda i dodatne smernice, 
krtiterijumi za priznavanje sredstva i obaveze u finansijskim izveštajima i smernice za 
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prestanak priznavanjа, koncepti i smernice za prezentaciju i obelodanjivanje, koncept 
održanja kapitala (na snazi za godišnje periode koji počinju nakon 01. januara 2020. 
godine). 

 
Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima je propisana 
Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i 
preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 95/2014 i 144/2014).  
 
Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru propisana je Pravilnikom o kontnom okviru i 
sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
RS", br. 95/2014 - u dalјem tekstu: Pravilnik o kontnom okviru). 
 
Prema Zakonu o računovodstvu, finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, 
izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i 
napomene uz finansijske izveštaje. 
 
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. 
 
2.5. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke predstavljaju finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu koja se 
završava na dan 31.12.2018. godine, koji su bili predmet nezavisne revizije. 
 
2.6. Nastavak poslovanja 
 
Finansijski izveštaji Društva za godinu završenu na dan 31.12.2019. godine su sastavljeni po 
načelu stalnosti poslovanja.  
 
 

3. RAČUNOVODSTVENA NAČELA 
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja Društva uvažena su sledeća načela: 

 Načelo stalnosti, 
 Načelo doslednosti, 
 Načelo opreznosti, 
 Načelo suštine iznad forme, 
 Načelo uzročnosti prihoda i rashoda i 
 Načelo pojedinačnog procenjivanja. 

 
Uvažavanjem načela stalnosti, finansijski izveštaji se sastavljaju pod pretpostavkom da 
imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva, kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske 
prilike u okruženju, omogućavaju poslovanje u neograničeno dugom roku („Going Concern“ 
princip). 
 
Načelo doslednosti podrazumeva da se način procenjivanja stanja i promena na imovini, 
obavezama, kapitalu, prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja, to jest da se način 
procenjivanja bilansnih pozicija Društva, ne menja u dužem vremenskom razdoblju. Ako, na 
primer, zbog usaglašavanja sa zakonskom regulativom, do promene ipak dođe, obrazlaže se 
razlog promene, a efekat promene se iskazuje shodno zahtevima iz profesionalne regulative 
vezanim za promenu načina procenjivanja. 
 
Načelo opreznosti podrazumeva uključivanje određenog nivoa opreza pri sastavljanju 
finansijskih izveštaja Društva, koje treba da rezultira da imovina i prihodi nisu precenjeni, a da 
obaveze i troškovi nisu potcenjeni. Međutim, uvažavanje načela opreznosti ne treba razumeti 
na način svesnog, nerealnog umanjenja prihoda i kapitala Društva; to jest svesnog, nerealnog 
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uvećanja rashoda i obaveza Društva. Naime, u Okviru je potencirano da uvažavanje načela 
opreznosti ne sme da ima za posledicu značajno stvaranje skrivenih rezervi, namerno 
umanjenje imovine ili prihoda, ili namerno preuveličavanje obaveza ili troškova, jer u tom 
slučaju finansijski izveštaji ne bi bili neutralni i, stoga, ne bi bili pouzdani. 
 
Načelo suština iznad forme podrazumeva da pri evidentiranju transakcija Društva, a time, 
posledično, i pri sastavljanju finansijskih izveštaja, računovodstveno obuhvatanje treba da se 
vrši u skladu sa suštinom transakcija i njihovom ekonomskom realnošću, a ne samo na 
osnovu njihovog pravnog oblika. 
 
Uvažavanjem načela uzročnosti prihoda i rashoda, priznavanje efekata transakcija i 
drugih događaja u Društvu nije vezano za momenat kada se gotovina ili gotovinski ekvivalenti, 
po osnovu tih transakcija i događaja, prime ili isplate, već se vezuju za momenat kada se 
dogode. Takvim pristupom omogućeno je da se korisnici finansijskih izveštaja ne informišu 
samo o prošlim transakcijama Društva koje su prouzrokovale isplatu i primanja gotovine, već i 
obavezama Društva da isplati gotovinu u budućnosti, kao i o resursima koji predstavljaju 
gotovinu koje će Društvo primiti u budućnosti. Drugim rečima, uvažavanjem načela uzročnosti 
prihoda i rashoda obezbeđuje se informisanje o prošlim transakcijama i drugim događajima na 
način koji je najupotrebljiviji za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka. 
 
Načelo pojedinačnog procenjivanja podrazumeva da eventualna grupna procenjivanja 
različitih bilansnih pozicija Društva (na primer, imovine ili obaveza), radi racionalizacije, 
proističu iz njihovog pojedinačnog procenjivanja. 
 
 

4. Osnovne računovodstvene politike Preduzeća 
 
Primena Međunarodnih računovodstvenih standarda podrazumeva i primenu 
računovodstvenih politika propisanih tim standardima, koje se odnose na imovinu 
obaveze i utvrđivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja preduzeća. 
 
Računovodstvene politike su specifični principi, osnove i pravila u vezi sa primenom i 
prezentacijom finansijskih izveštaja. 
 

4.1  Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja imaju korisni vek duži od 1 godine. 
 
Nematerijalna ulaganja početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Nematerijalno 
ulaganje nakon početnog priznavanja iskazuje se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 
ispravku vrednost.i. 
 
Nematerijalna ulaganja podležu obračunu amortizacije, a amortizacija počinje da se 
obračunava kada je ulaganje raspoloživo za upotrebu. Osnovicu za amortizaciju 
nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost po odbitku njihove preostale vrednosti. 
 

4.2  Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Početno vrednovanje stavke nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj 
vrednosti pod uslovom da se može pouzdano utvrditi. Nabavna vrednost sastoji se od 
nabavne cene uvećane za zavisne troškove nabavke. 
 
Nakon početnog priznavanja, stavke nekretnina vode se po fer vrednosti saglasno 
MRS i Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva, a 
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postrojenja i opreme obuhvataju se po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za amortizaciju 
i eventualne gubitke zbog umanjenja vrednosti. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema amortizuju se tokom korisnog veka upotrebe 
sredstava. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom tokom procenjenog 
korisnog veka upotrebe sredstava. Procenjeni korisni vek upotrebe sredstava po 
potrebi se preispituje, a ako su očekivanja značajno različita od prethodnih procena, 
stope amortizacije se prilgođavaju za tekući i buduće periode. 
 
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je 
osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu a prestaje se kada je sadašnja vrednost 
jednaka nuli, kada je sredstvo rashodvano ili otuđeno. 
 
Obezvređivanje imovine vrši se 31.12. tekuće godine i na obračun amortizacije utiče 
tek na buduće periode. Gubitak zbog obezvređivanja po nabavnoj vrednosti 
(osnovnog postupka) priznat je kao  rashod u Bilansu uspeha. 
 
Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost umanjena za preostalu 
vrednost, gde, ako je ista beznačajna, osnovicu za obračun čini nabavna vrednost. 
 
4.3 Dugoročni finansijski plasmani 
 
Dugoročni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog 
priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti. 
 
Nakon početnog priznavanja preduzeće meri dugoročne finansijske plasmane po 
njihovim poštenim vrednostima. 
 
4.4. Zalihe materijala,rezervnih delova i robe 
 
Zalihe materijala i rez.delova koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj 
vrednosti umanjenoj za PDV. 
 
Zalihe materijala,rez.delova i robe se vrednuju prema troškovima kupovine, odnosno 
nabavke. Troškovi nabavke obuhvataju fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove 
nabavke, a trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu cenu. 
 
Obračun utrošaka, odnosno prodaje zaliha, vrši se po metodi prosečne ponderisane 
cene. 
 
Alat i sitan inventar obuhvata vrednost alata i inventara koji se u celini otpisuje u 
momentu davanja na korišćenje. Alat i sitan inventar iskazuju se u poslovnim 
knjigama i posle otpisa u celini, sve dok se ne otuđe. 
 
4.5 Zalihe gotovih proizvoda 
 
Zalihe  gotovih proizvoda nastaju kao rezultat proizvodnog procesa preduzeća, pa se 
shodno tome i vrednuju po planskoj ceni koštanja.Troškovi sadržani u zalihama 
gotovim proizvodima, obuhvataju troškove koji su direktno povezani sa jedinicama 
proizvoda, kao i fiksne i promenljive režijske troškove proizvodnje. Fiksni režijski 
troškovi su oni indirektni troškovi proizvodnje koji su relativno konstantni, bez obzira 
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na obim proizvodnje, za razliku od promenljivih režijskih troškova koji se menjaju 
srazmerno promeni obima proizvodnje. 
 
Pošto trošak proizvodnje svakog proizvoda ne može posebno da se odredi dodeljuje 
se proizvodima na racionalnoj osnovi. 
 
Obračun troškova i učinaka vrši se pri sastavljanju obaveznih finansijskih izveštaja na 
kraju poslovne godine. 
 
4.6. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po 
osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga i druga potraživanja. Pri početnom 
priznavanju potraživanja se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti proizvoda, 
umanjena za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećana za obračun poreza. 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. 
 
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračun u izveštajnu valutu 
po kursu važećem na dan transakcije. 
 
Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan Bilansa preračunavaju se prema važećem 
kursu, a kursne razlike se priznaju kao prihod ili rashod perioda. 
 
Potraživanja za koja se naknadnom procenom utvrdi da postoji rizik naplate otpisuju 
se indirektno. Direktan otpis na teret rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi 
dokazi da se potraživanje ne može naplatiti (sudska odluka, stečaj, likvidacija dužnika, 
trajanje postupaka i drugih osnova). 
 
4.7. Troškovi pozajmljivanja i finansijske obaveze 
 
Troškove pozajmljivanja predstavljaju kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću 
u vezi sa pozajmljenim finansijskim sredstvima. Troškovi pozajmljivanja priznaju se 
kao rashodi u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena 
sredstva koriste. 
 
Finansijske obaveze su obaveze prema zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima, 
dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti, obaveze po 
kratkoročnim kreditima, obaveze prema dobavljačima i druge obaveze. 
 
Početno vrednovanje finansijskih obaveza priznaje se po nabavnoj vrednosti koja 
predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. 
 
Posle početnog priznavanja, obaveze se mere po amortizovanoj vrednosti. 
 
4.8 Dugoročne obaveze 
 
Dugoročne obaveze se iskazuju po nominalnoj vrednosti uvećanoj za kamate na 
osnovu zaključenog ugovora. Obaveze iskazane u stranoj valuti iskrazuju se u 
dinarima, prema srednjem kursu NBS koji je važio na dan bilansiranja. 
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4.9 Prihodi i rashodi 
 
Prihodi obuhvataju prihode od redovnih aktivnosti preduzeća i dobitke. Prihode čine 
prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od 
subvencija, dotacija regresa, kompenzacija i povraćaj dažbina po osnovu prodaje 
robe, proizvoda i usluga i drugi prihodi. 
 
Dobici predstavljaju ekonomske koristi i prikazuju se na neto osnov nakon umanjenja 
za odgovarajuće rashode. 
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti preduzeća i gubitke. 
U rashode spadaju: troškovi direktnog materijala i robe, troškovi ostalog materijala, 
proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i 
doprinosi, zarade i ostali lični rashodi. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i prikazuju se na neto osnovu, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
Rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i direktno se povezuju sa nastalim 
prihodima. 
 
Direktor preduzeća je, u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima, odgovoran za 
poštovanje zakonitosti u radu celog preduzeća. 
 
Bilans stanja na dan 31 decembra 2004. godine predstavlja početni bilans stanja u 
skladu sa MSFI. 
 
4.10 Devizni kursevi 
 
Zvanični kursevi za valute na dan 31.12.2019. godine koje su od značaja za 
poslovanje Preduzeća i koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u 
dinare, bili su sledeći: 
 

Valuta 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

EUR 117,5928 118,1946 118,4727 
USD 104,9186 103,3893 99,1155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

5. BILANS STANJA 
 
5.1. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja  
 
Vrednost nematerijalnih ulaganja odnose se na: 
                                     u RSD hiljada 

OPIS 2019 2018 2017 

Ulaganja u razvoj – nabavna vrednost 0 0 0 
Konc.paten.licence – nabavna vrednost 0 0 0 

Ostala nemat.ulag. – nabavna vrednost 125 125 125 
Nemat.ulag.u pripr. – nabavna vrednost 0 0 0 
Avansi za nem.ulag  – nabavna vrednost 0 0 0 

Ukupno  – nabavna vrednost 125 125 125 
Ulaganja u razvoj – ispravka vrednosti 0 0 0 

Konc.paten.licence – ispravka vrednosti 0 0 0 
Ostala nemat.ulag. – ispravka vrednosti 125 125 125 

Nemat.ulag.u pripr. – ispravka vrednosti 0 0 0 
Avansi za nem.ulag  – ispravka vrednosti 0 0 0 

Ukupno  – ispravka vrednosti 125 125 125 
Ulaganja u razvoj – sadašnja vrednost 0 0 0 
Konc.paten.licence – sadašnja vrednost 0 0 0 

Ostala nemat.ulag. – sadašnja vrednost 0 0 0 
Nemat.ulag.u pripr. – sadašnja vrednost 0 0 0 

Avansi za nem.ulag  – sadašnja vrednost 0 0 0 
Ukupno  – sadašnja vrednost 0 0 0 

 
5.2.Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme  odnosi se na: 

021-02992       u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Zemljište – nabavna vrednost 11.616 11.791 11.791 

Građevinski objekti – nabavna vrednost 144.510 164.776 164.776 
Postrojenja i oprema – nabavna vrednost   416.427 417.494 417.453 
Alat i inventar – nabavna vrednost   580 577 577 

Avansi i osnovna sredstva u  pripremi – nabavna vrednost  0 0 
Osnovno stado – nabavna vrednost  0 0 

Ukupno – nabavna vrednost: 573.134 594.638 594.597 
Zemljište – ispravka vrednosti 0 0 0 

Građevinski objekti – ispravka vrednosti 78.236 87.597 86.943 
Postrojenja i oprema – ispravka vrednosti 411.589 412.328 412.135 

Alat i inventar – ispravka vrednosti 494 487 483 
Avansi i osnovna sredstva u pripremi – ispravka vrednosti  0 0 
Osnovno stado – ispravka vrednosti  0 0 

Ukupno – ispravka vrednosti: 490.319 500.412 499.561 
Zemljište – sadašnja vrednost 11.616 11.791 11.791 

Građevinski objekti – sadašnja vrednost 66.274 77.179 77.833 
Postrojenja i oprema – sadašnja vrednost 4.838 5.166 5.318 

Alat i inventar – sadašnja vrednost 86 89 94 
Avansi i osnovna sredstva u pripremi – sadašnja vrednost 0 0 0 
Osnovno stado – sadašnja vrednost 0 0 0 

Ukupno – sadašnja vrednost: 82.815 94.225 95.036 
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Zemljište 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja i 
oprema Ukupno 

Nabavna vrednost     

Stanje na početku godine 11.791 164.776 418.071 594.638 

Korekcija početnog stanja     

Nove nabavke 475  22 497 

Procena     

Otuđivanje i rashodovanje (650) (20.266) (1.086) (22.002) 

Stanje na kraju godine 11.616 144.510 417.007 573.134 

     

Ispravka vrednosti  87.597 412.815 500.412 

Stanje na početku godine      

Korekcija početnog stanja     

Amortizacija 2019. godine  605 198 803 

Otuđivanje i rashodovanje  (9.966) (930)  

Stanje na kraju godine  78.236 412.083 490.319 

Neotpisana vrednost 31.12.2019. 11.616 66.274 4.924 82.815 

Neotpisana vrednost 31.12.2018. 11.791 77.179 5.255 94.225 

 
Nekretnine se naknadno odmeravaju po fer vrednosti, dok se postrojenja i oprema 
vode nabavnoj vrednosti umanjenoj za tekuću amortizaciju i gubitke po osnovu 
obezvređenja. Poslednja procena nekretnina vršena je na dan 31.12.2013. godine. 
 
5.3. Učešća u kapitalu 
 
Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2019. godine odnose se na: 
 

u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 2017 

Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 0 0 0 
Učešće u kapitalu ostalih pov.pravnih lica 0 0 0 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 

0 0 0 

Obezvređenje učešća u kapitalu 0 0 0 

Ukupno: 0 0 0 

 
Društvo nema učešće u kapitalu drugih pravnih lica. 
 
5.4. Ostali dugoročni finansijski plasmani 

u RSD hiljada  

opis 2019 2018 2017 

Dugoročni kredit povezanim pravnim licima 0 0 0 

Dugoročni kredit u zemlji 0 0 0 

Dugoročni krediti u inostranstvu 0 0 0 

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 0 0 0 

Ostala dugoročna potraživanja 0 0 580 

Ostali dugoročni finasijski plasmani-  128 237 333 

Obezvređenje dugor.finans.plasmana 0 0 0 
Ukupno 128 237 333 

 
-Odnosi se na stambene kredite zaposlenih radnika. 
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5.5. Zalihe 
 
Struktura zaliha na dan 31.12.2019. godine je sledeća: 

u  RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Zalihe materijala 6.610 9.504 10.908 
Rezervni delovi 4.904 5.658 7.773 

Sitan inventar alat i  ambalaža 203 220 268 
Ispravka vrednosti materijala, rezervnih de.. 0  -1.689 

Nedovršena proizvodnja 0 0 0 
Gotovi proizvodi 31.451 30.244 35.087 

Sopstveni poluproizvodi 0 0 0 
Dati avansi 741 14 0 

Ispravke vrednosti avansa 0 0 0 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge nakon isprav. 0 0 0 
Zalihe robe 36 7 83 

UUkkuuppnnoo::  43.945 45.647 52.430 
 
5.6. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2019. godine odnose se na: 

u RSDhiljada 
Opis 2019 2018 2017 

Kupci – povezana pravna lica 0 0 0 
Kupci u zemlji 8 180 437 
Potraživanja po specifičnim poslovima 0 0 0 

Ispravka vrednosti po spec.poslovima 0 0 0 
Kupci u inostranstvu 0 0 0 

Ispravka vrednosti kupaca 0 0 0 

UUkkuuppnnoo  ppoottrraažžiivvaannjjaa  ppoo  oossnn..  pprrooddaajjee::  8 180 437 

 
u RSDhiljada 

Opis 2019 2018 2017 

Potraživanja iz ostalih speciričnih poslova 0 0 0 
Ispravka vrednosti Potraž. iz ost. spec. posl. 0 0 0 

UUkkuuppnnoo::  0 0 0 
 

u RSDhiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Potrživanja od zaposlenih 0 0 0 

Potraživanja od državnih org.i organizacija 0 0 108 
Druga potraživanja 0 0 2 

Ostala potreaživanja –bolovanje, invalidi  48 170 142 

UUkkuuppnnoo  ddrruuggaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa::  48 170 252 

 
Pregled potraživanja od kupaca sa većim saldom 31.12.2019. godine 

u RSD hiljada  

R.br. Naziv kupca Mesto Iznos 
1. Gotovinski računu (roba data na kredit) Apatin 5 

2. Lumberline Apatin 3 
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Izvršen je otpis potraživanja - direktan otpis od 0,00 dinara, zbog nemogućnosti 
naplate. 
 
5.7 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 

 u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 2017 
Hartije od vrednosti (gotovinski ekvivalenti) 0 0 0 

Sredstva na tekućem računu 2.291 340 407 

Blagajna 0 0 0 
Devizni račun  -  3.305,96   EUR 389 71 709 

Devizna blagajna 0 0 0 
Ostala novčana sredstva 0 0 0 

Ukupno: 2.680 411 1.116 
 
5.8. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja  
 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Porez na dodatu vrednost-razgraničeni  49 27 675 
Ukupno 49 27 675 

 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Aktivna vremenska razgraničenja i pdv u 
primljenim avansima  

185 0 0 

Unapred plaćeni troškovi osiguranja 27 28 25 
Ukupno 212 28 25 

 
5.9. Osnovni i ostali kapital 
 
Struktura kapitala na dan 31.12.2019. godine je sledeća: 

u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Akcijski kapital 267.625 267.625 267.625 
Udeli doo - - - 

ulozi - - - 
Državni kapital - - - 

Društveni kapital - - - 
Zadružni udeli - - - 

Ostali osnovni kapital - - - 
U K U P N O 267.625 267.625 267.625 

 
5.10. Rezerve 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Emisiona premija 0 0 0 
Zakonske rezerve 0 0 0 

Statutarne i druge rezerve 0 0 0 
ukupno 0 0 0 
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5.11. Neraspoređena dobit-gubitak 
                                                                                                       u RSD hiljada 

Opis 2019 2018 2017 
Gubitak  ranijih godina 160.351 152.453 154.981 

Ispravka greške i promena rač.politike 0 0 0 

Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih gidina 0 0 0 

Isplata dividende 0 0 0 
Ostala povećanja 0 0 0 

Ostala smanjenja 0 0 0 
Neraspoređena dobit tekuće godine 0 0 2.528 
Gubitak tekuće godine 5.377 7.897 0 

ukupno 165.728 160.350 152.453 
Kapital (2.9 + 2.10 – 2.11) 101.897 107.275 115.172 

 
5.12 Dugoročna rezervisanja i obaveze 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 2017 
Dugoročni krediti u zemlji 5.061 3.912 6.522 

Finansijski lizing 0 0 68 
Obaveze - ukupno: 5.061 3.912 6.590 

Dugoročna rezervisanja-otpremnine 578 676 664 
Ukupno obaveze i rezervisanja 5.639 4.588 7.254 

 
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad –dugoročni kredit u visini od 25.746,11 EUR. 
 
- Erste banka a.d. Beograd- 17.333 EUR- dugoročni kredit 
 
Preduzeće na dan 31.12.2019. godine u bilasu iskazuje rezervisanje za otpremnine od 
578 hiljade dinara. 
 
5.13. Kratkoročne finansijske obaveze 
                                                                                                      u RSD hiljada 
opis 2019 2018 2017 

Kratkoročni krediti u zemlji 0 0 0 
Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do god 2.997 2.593 3.834 
Deo dugor. kredita-lizing koji dospevaju do god 0 68 272 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0 0 0 
ukupno 2.997 2.661 4.106 

 
- Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 7.358,00 EUR - dospeća 2020 god 
- Erste banka a.d. Beograd – 15.999,96 Eur – dospeća 2020 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

5.14. Primljeni avansi i obaveze iz poslovanja 
                                                                                                      u RSD hiljada 

opis 2019 2018 2017 
Primljeni avansi depoz.i kaucije 6.733 3.662 5.699 

Dobavljači-mat i zav.pravna lica 0 0 0 
Dobavlj.-ostala povezana pravna lica 0 0 0 

Dobavljači u zemlji 1.166 1.617 1.391 
Dobavljači u inostranstvu 1.476 2.177 1.777 

Obaveze prema uvozniku 0 0 0 
Obav.po osnovu izvoza za tuđračun 0 0 0 
Obaveze po osnovu kom. i kons. prodaje 0 0 0 

Ostale obaveze iz specifičnih poslova 50 0 0 
ukupno 9.425 7.456 8.867 

 
Dobavljači sa najvećim saldom: 

 u RSD hiljada 

R.br. Naziv dobavljača Mesto Iznos 
1. Ingram - Srebrenik BIH 1.419 

2. Elektroprivreda Beograd 190 
3. Srbija gas Novi Sad 171 

4. Naš dom Apatin 147 
5. Zox inžinjering Novi Sad ‚106 
6. Tesla Apatin 78 

7. Lamilco šped Apatin 73 
8. Alma Apatin 70 

9. Bilans optimum Apatin 68 
 
5.15. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 2017 

Obaveze za neto zarade I naknade 4.888 10.063 8.151 
Obaveze za porez i doprinose iz zarada na 
teret zaposlenih 

1.671 3.498 2.835 

Doprinosi na zarade na teret poslodavca 917 1.978 1.608 
Ostale obaveze koje se refundiraju 49 64 72 

Obaveze za  kamate i troškove finansiranje 37 10 20 
Odaveze za dividende 356 356 356 

Obaveze prema član uprav.i nad.odbora 0 18 0 
Obaveze prema zaposlenima 1.616 1.736 1.762 

Obav. prema fiz.licima po ugovorima 12 185 62 
Obav.za neto prihod preduzetnika 0 0 0 
Ostale obaveze 0 0 1 

Unapred obračunati troškovi 0 0 0 
Obrač.prihodi budućeg perioda 0 0 0 

Razg.zavisni trošk.nabavke 0 0 0 
Odloženi prihodi i prim.donacije 0 0 0 

Raz.prihodi po osnovu potr. 0 0 0 
Ostale obaveze 0 0 0 

Ukupno 9.546 17.908 14.867 
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5.16. Obaveze po osnovu javnih prihoda 

u RSD hiljada 
Opis 2019 2018 2017 

Obaveze za porez na dodatu vrednost  367 325 0 
Obaveze po osnovu javnih prihoda 7 693 37 

Razgraničeni PDV 0 0 0 
Ostala pasivna razgraničenja 6 19 1 
Ukupno 380 1.037 38 

 
 
 
6.  BILANS USPEHA 
 
6.1. Poslovni prihodi 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima 0 0 
Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima 0 0 

Prihodi od prodaje robe na domaćem trž. 106 256 
Prihodi od prodaje robe na inostran.tržištu 0 0 

Prihodi od prodaje proizv. i usluga mat. i zavisnim pravnim lici 0 0 
Prihodi od zakupnina 638 671 
Prihodi od prodaje proiz.i usl.ost.prav.lic. 18.370 20.538 

Prihodi od prodaje proiz.i usluga na inost.tr. 11.377 14.947 
Ostali poslovni prihodi 0 0 

ukupno 30.491 36.412 
 
6.2. Nabavna vrednost prodate robe 

                                                    u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Nabavna vrednost prodate robe 65 187 
UKUPNO 65 187 

 
6.3. Troškovi materijala  i goriva i energije 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi materijala za izradu 8.118 6.567 

Troškovi ostalog materijala  1.145 982 
UKUPNO troškovi materijala 9.263 7.549 

 
    u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 

Troškovi goriva i energije 3.978 3.605 
UKUPNO troškovi goriva i energije 3.978 3.605 
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6.4. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi bruto zarada i naknade zarada 15.201 17.471 

Troškovi  dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca 2.602 3.127 
Troš. na osnovu ugovora van radnog odnosa 468 585 

Troškovi naknada članovima uprav.i nadzornog odbora 71 43 
Ostali lični rashodi i naknade 1.266 1.509 

UKUPNO 19.608 22.735 
 
6.5. Troškovi amortizacije i rezervisanja 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Amortizacija alata, inventara 7 11 
Amortizacija građevinskih objekata 604 654 
Amortizacija opreme 192 193 

Amortizacija nematerijalnih ulaganja 0 0 
UKUPNO 803 858 

 
Odlukom Izvršnog odbora Društva na dan 15.01.2020. godine, a usled niskog 
korišćenja kapaciteta u 2019. godini (ispod 10%-oprema i objekti) obračun 
amortizacije na 31.12.2019. godine izvršen je po sledećim amortizacionim stopama: 
 

- Građevinski objekti - 0,42% 
- Postrojenja i oprema - do 1% do 5.5% 

 
Nije bilo promena primenjenih stopa u odnosu na prethodnu godinu. 
 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi rezervisanja                                    0 11 

UKUPNO 0 11 
 
6.6.  Ostali poslovni rashodi 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Troškovi usluga na izradi učinaka 12 7 
Troškovi transportnih usluga 604 517 
Troškovi održavanja objekata i opreme 352 433 

Troškovi zakupa 4 3 
Troškovi sajmova 0 0 

Troškovi reklame i propagande 0 40 
Troškovi istraživanja 0 0 

Troškovi ostalih proizvodnih usluga 368 177 
UKUPNO proizvodnih usluga: 1.340 1.177 

 
 
 
 
 
 



 22 

                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Troškovi neproizvodnih usluga 1.309 1.265 
Troškovi reprezentacije 239 147 

Troškovi osiguranja 77 78 
Troškovi platnog prometa 152 163 

Troškovi članarina komorama 34 45 
Troškovi poreza 289 338 

Ostali nematerijalni troškovi 125 368 
UKUPNO 2.225 2.404 

 
6.7. Prihodi od aktiviranja učinaka i povećanje – smanjenje vrednosti zaliha  
 

u RSD hiljada 
Opis 2019 2018 

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 0 0 

Povećanje / smanjenje vrednosti zal.učinaka 1.207 -4.844 
UKUPNO 1.207 -4.844 

 
6.8. Finansijski prihodi 

                                              u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Finansijski prihodi od od matičnih i zavisnih pravnih lica 0 0 

Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica 0 0 
Prihodi od kamate 0 1 

Pozitivne kursne razlike 81 42 
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule  0 0 
Prihodi od učešća u dobiti zav.prav.lica i zaj.ulaganja 0 0 

Ostali finansijski prihodi 0 0 
UKUPNO 81 43 

 
6.9. Finansijski rashodi 

                                              u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavis.prav.licima 0 0 

Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim licima 0 0 
Rashodi kamata 513 443 

Negativne kursne razlike 45 51 
Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule  0 0 

Rashodi od učešća u gubitku zav.prav.lica izaj.ulag. 0 0 
Ostali finansijski rashodi  …. 0 0 
0UKUPNO 558 494 
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6.10. Ostali prihodi 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i opreme 1.157 0 

Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hart.od vrednosti 0 0 

Dobici od prodaje materijala 0 18 
Naplaćena otpisana potraživanja 0 0 

Viškovi 0 0 
Prihodi po osnovu efekata ugov.zaš.od rizika osim val.klauz. 0 0 
Prihodi od smanjenja obaveza 1 17 

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 98 0 
Ostali nepomenuti prihodi 68 66 

Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava 0 0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulag. 0 0 

Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i opreme  0 0 
Prihodi od usklađ.vred.dug.fin.pl. i har od vred.rasp.za prod 0 0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 0 0 

Prihodi od uskl.vr.potr.i kratk. finans. Plasmana 0 0 
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine 0 0 

UKUPNO 1.324 101 
 
6.11. Ostali rashodi 

                                               u RSD hiljada  
Opis 2019 2018 

Gubici po osnovu rash.i prodaje nem.ulag.nekr. i opreme 583 3 
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biol.sredstava   0 

Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i har. od vr.  0 
Gubici od prodaje materijala  0 
Manjkovi  0 

Rashodi po osnovu nefakt.ug.zaš.od rizik  0 
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja  0 

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe  0 
Ostali nepomenuti rashodi 57 586 

Obezvređenje bioloških sredstava  0 
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja  0 

Obezvređenje nekret. postrojenja i opreme  0 
Obezvređenje zaliha materijala i robe  0 
MEĐUZBIR – ostali rashodi: 640 589 

Obezvređenje dug.finan.plasmana i drugih har.od 
vredn..ras.za prodaju 

 0 

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finan. Plasman   0 
Obezvređivanje ostale imovine  0 
MEĐUZBIR – rashodi od usklađiv. vrednosti ost. imov.   

UKUPNO: 640 589 
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6.12. Gubitak ili dobitak 
                                               u RSD hiljada  

Opis 2019 2018 
Dobitak iz redovnog poslovanja 0 0 

Gubitak iz redovnog poslovanja 5.377 7.897 
Dobitak poslovanja koje se obustavlja 0 0 

Gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 0 
Poreski rashod perioda 0 0 

Odloženi poreski rashod perioda 0 0 
Odloženi poreski prihodi periodi 0 0 
Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 0 

Neto dobitak 5.377 7.897 
 
Zbog nemogućnosti pouzdane procene poslovanja više godina, očekivano i u narednim 
godinama, kompenzujuća veća odložena poreska sredstava od odloženih poreskih 
obaveza društvo ne vrši obračun odloženih poreza. 
 
7. Usaglašavanje potraživanja i obaveza 
 
Društvo je vršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10.2019 i 
31.12.2019. godine i dalje, pri čemu su usaglašena sva potraživanja. Obaveze su 
usaglašene u delu dobavljača, kredita od banaka, a delimično obaveza za primljene 
avanse, jer partneri ne vraćaju konfirmacije. 
 
8. Sudski sporovi 
 
Na dan 31.12.2019. godine Preduzeće nema sporova koji se trenutno vode kod 
nadležnih sudova.  
 
9. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima 
 
Izloženost rizicima i upravljanje isim obelodanjujemo za finansijska sredstva i 
fanasijske obaveze. 
 
9.1.Upravljanje rizikom kapitala 
 
Cilj društva je da poveća sposobnost nastavka svog poslovanja u neograničenom 
periodu sa predvidljivom budućnošću, poboljšanjem strukture kapitala. 
 
Strukturu kapitala i zaduženost društva merimo koeficijentom neto zaduženosti prema 
kapitalu na dan 31.12.2019 godine i 31.12.2018 godine. 

                                             u RSD hiljada  

Opis 31.12.2019 31.12.2018 
a)  Zaduženost 27.987 33.650 

- Gotovina 2.680 411 
Neto zaduženost: 25.307 33.239 

b)  Kapital 101.897 107.275 
Neto dugovanje prema kapitalu: 0,2483 0,3098 

   
Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze 
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Kapital čini: 
 
Kapital čini Akcijski kapital umanjen za gubitke. 
 
Kategorije finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i kapitala obelodanjene su u 
Napomenama broj 2.3 do 2.15 ovih finansijskih izveštaja 
 
9.2. Finansijski rizici 
 
Finansijske rizike čine tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. 
 
Društvo je blago izloženo tržišnom i kreditnom riziku pošto su finansijske obaveze u 
manjem delu kamatonosne, a devizni prilivi su veći od deviznih odliva u toku poslovne 
godine. Društvo nema obaveze i potraživanja sa varijabilnom kamatnom stopom. 
 
Prosečno vreme naplate potraživanja u 2019 godini iznosi 3 dana (u 2018 godini je 
iznosilo 3 dana). 
 
Društvo na dan 31.12.2019. godine iskazuje obaveze prema dobavljačima u iznosu od 
2.641 hiljada RSD (31.12.2018. godine 3.794 hiljada RSD). Prosečno vreme izmirenja 
obaveza prema dobavljačima u toku 2019 godine iznosi 45 dana (u toku 2018 godine 
je iznosilo 50 dana). 
 
Društvo je izloženo riziku likvidnosti u nedostatku dovoljnih obrtnih sredstava. 
Rukovodstvo društva upravlja kratkoročnim, srednjeročnim i dugoročnim 
finansiranjem praćenjem novčanog toka uz održavanje adekvatnog odnosa finansijskih 
sredstava i obaveza. 
 
Dospeće finansijskih sredstava – potraživanja 

u RSD hiljada  

Godina 
Do 

mesec 
dana 

1 do 3 
meseca 

3 do 12 
meseci 

1 do 5 
godina 

preko 5 
godina 

Ukupno 

2019 god. 40 - - 144 - 184 
2018 god. 125 - - 462 - 587 

 
Dospeće finansijskih obaveza 

u RSD hiljada  

Godina 
Do 

mesec 
dana 

1 do 3 
meseca 

3 do 12 
meseci 

1 do 5 
godina 

preko 5 
godina 

Ukupno 

2019 god. 338 3.670 18.209 2.869 2.901 27.987 
2018 god. 407 4.413 21.893 3.450 3.487 33.650 
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Finansijska sredstva 
u RSD hiljada  

Opis 31.12.2019. 
Dugoročni finansijski plasmani  128 

Potraživanja po osnovu prodaje  8 
Potraživanja iz specifičnih poslova  48 

Druga potraživanja   0 
Kratkoročni finansijski plasmani  0 

Gotovina 2.680 
Ukupno: 2.864 

 
Finansijske obaveze 

u RSD hiljada  

Opis 31.12.2019. 
Rezervisanja za otpremnine  578 
Dugoročne obaveze  5.061 

Kratkoročne finansijske obaveze  2.997 
Obaveze prema dobavljačima  2.692 

Primljeni avansi  6.733 
Druge obaveze  9.926 

Ukuno: 27.987 
 
 
10. Postojeća ekonomska situacija i njen uticaj na društvo 
 
U 2019 godini društvo je poslovalo u nepovoljnim privrednim uslovima radi nedovoljne 
građevinske aktivnosti, smanjenja tražnje naših proizvoda zamenjenih drugim 
materijalima – uvoz, supstituti, često skuplji i nekvalitetniji te se radi rizika za 
neograničen nastavak poslovanja opredeljujemo za proizvodnju novih proizvoda na 
osnovu čega ćemo naš položaj na tržištu popraviti. 
 
Društvo krajem 2019 godine počinje pregovore sa XELLA Srbija kao strateškim 
partnerom, te početkom 2020 godine radi na uvođenju novog proizvoda blok za 
zidanje sa zvučnom i termičkom izolacijom. Za navedeni blok smo dobili atest od 
ovlašćenog instituta za ispitivanje materijala i konstrukcija da zadovoljava zakonske 
propise zvučne i termičke izolacije. Ovaj proizvod na tržištu ima tražnju i ušli smo u 
proizvodnju istog. Dobili smo od strane ovlašćenog evrospkog instituta za ispitivanje C 
znak, tako da u narednom periodu smo počeli proizvodnju za našeg strateškog 
partnera, dok je ujedno povećana i prodaja postojećih fasadno silikatnih proizvoda. 
 
 
11. Događaji nakon datuma bilansa stanja 
 
Nakon datuma bilansa stanja proglašena je globalna pandemija izazvana virusom 
COVID 19, a vanredno stanja je zbog epidemije uvedeno u Republici Srbiji 
15.03.2020. godine. Navedeno, obzirom na prirodu posla (proizvoda koje 
proizvodimo) nije imalo značajnijeg negativnog uticaja na poslovanje Društva u 
dosadašnjem periodu, niti rukovodstvo očekuje negativne posledice po finansijski 
rezultat Društva za 2020 godinu. 
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12. Datum odobravanja finansijskih izveštaja i događaji nakon dana bilansa 
stanja 
 
Direktor društva je odobrio finansijske izveštaje za 2019 godinu dana 17.02.2019. 
godine. 
 
Očekujemo poboljšanje naše pozicije na tržištu i povećanje plasmana uvođenjem 
novih proizvoda. 
 
Početkom 2020 godine društvo je ušlo u proizvodnju blokova sa zvučnom i termičkom 
izolacijom uz dobijene ateste za koje postoji tražnja na tržištu. 
 
 
13. Hipoteke nad osnovnim sredstvima i drugo 
 
Hipoteka na nepokretnosti objekti na parceli 4921 (nova upravna zgrada) data 
Vojvođanskoj banci Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditiranju u iznosu od 110.637,19 
Eur, trenutni dug je 33.104,11 (25.746,11 + 7.358,00) Eur    (kto 414 i 424) 
 
 
14. Vanbilansna aktiva i pasiva 
 
Vanbilansna aktiva i pasiva iznosi RSD  7.520 hiljada dinara sadržana u popisnim 
listama 31.12.2019. (kto 88 = 89) i odnosi se na vrednost hipoteke po osnovu kredita 
kod Vojvođanske banke u iznosu od RSD 4.782 hiljade i tuđu robu na zalihama u 
iznosu od RSD 2.738 hiljada. 
 
 
15.   Devizni kursevi 
 
Devizni kursevi, utvrđeni na međubankarskom sastanku deviznog tržišta primenjeni za 
preračun pozicija bilansa stanja obelodanjeni su u tački 4.10 ovih Napomena uz 
finansijske izveštaje. 
 
 
 
Apatin, 25.02.2020. 
 
                                                                                     Direktor,  
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Na osnovu člana. 50. Zakona o tržištu kapitala Sl.Glasnik. RS 31/11; 112/15; 108/16 i član. 1 i 6. Pravilnika o 
sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava Sl. Glasnik. RS 
14/12; 5/15; 24/17. Proizvodno građevinsko preduzeće „RAPID“ a.d.  Apatin objavljuje: 
 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 
O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA 2019. GOD.  

 
 

     I OPŠTI PODACI  

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični 
broj i PIB  akcionarskog društva 

Proizvodno građevinsko preduzeće   „Rapid“ ad Apatin, 
Industrijska zona bb;                                               
Matični broj 08027714,  PIB 100964966 

2. web site i e-mail adresa 
www:.rapid.rs  
e-mail: office@rapid.rs  

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar 
privrednih subjekata  

BD .40719  20.06.2005. 

4. Delatnost, šifra i opis  2332-Proizvodnja opeke, crepa (fasadna silikatna 
opeka)        

5. Broj zaposlenih 33 
6. Broj akcionara 2.607 
7. Deset najvećih akcionara  

-„Dunav Grupa Agregati“ Novi Sad 
-„Kopaonik“ ad Beograd 
-Jović Dragan 
-Matić Zoran 
-Poledica Rajko 
-Stančević Dragoljub 
-Bračika Nedeljko 
-Balog Janoš 
-Bardek Josip 
-Šijan Dragan 

Broj akcija                   Učešće u osnovnom kapitalu % 
  10.084                                      3,08973 
    5.042                                      1,54486 
    2.813                                      0,86190 
    2.140                                      0,65569 
    1.892                                      0,57971  
    1.716                                      0,52578 
    1.711                                      0,52425 
    1.612                                      0,49391 
    1.557                                      0,47706 
    1.534                                      0,47002 

8. Vrednost osnovnog kapitala  ( RSD ) 267.625.040 
9. Broj izdatih akcija (običnih) 

         sa ISIN brojem i CFI kodom  
326.372 
RSRAPIE17075 ; ESVUFR 

10. Zavisna društva Nema                    - 
11. Ime, sedište i adresa revizorske kuće 

koja je izvršila poslednju reviziju 
MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo doo  
Beograd, Studenstki trg 4/V   

 

12.    Poslovno ime organizovanog tržišta na 
koje su  uključene akcije 

Beogradska berza a.d. 

 
   II   PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 
 
1. Nadzorni odbor 

Red 
broj 

Ime prezime i 
prebivalište 

Obrazovanje, sadašnje 
zaposlenje, 

radno mesto 

Isplaćena 
neto 

naknada 

Broj 
akcija 

Učešće u 
Kapitalu 

(%) 
1. 
2. 
3. 

Matić Zoran, Apatin 
Knežević Ruža, Apatin 
Kosanović Branka,Apatin

VS, penzioner 
VS, penzioner 
VS, zaposlena u „Mont-izgradnja“  

24.000,00 
24.000,00 
15.000,00 

2.140 
1.251 
993 

0,65569 
0,38330 
0,30425 
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  III   PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA                     
 
Osnovni ciljevi usvojene poslovne politike za 2018 godinu nisu ostvareni u delu obima realizovanih poslova, ali uz 
sveobuhvatnu racionalizaciju ostvarena je dobit iz poslovanja. 
 
1. Ključni finansijski pokazatelji 
                                                                                                                                            Iznos u 000 dinara 

NAZIV 2017. 2018. 2019. 
2019/2018 

% 
 Ukupan prihod 
 Ukupni rashodi    
 Gubitak 
 Dobit 

52.430 
49.902 

- 
2.528 

36.556 
44.453 
7.897 

- 

31.896 
37.273 
5.377 

- 

0,873 
0,838 
0,681 

- 
  Struktura prihoda i rashoda     
 Poslovni prihodi 
 Poslovni rashodi 
 Finansijski prihodi 
 Finansijski rashodi 
 Vanredni prihodi 
 Vanredni rashodi 

51.133 
46.225 

661 
656 
636 

1.702 

36.412 
43.370 

43 
494 
101 
589 

30.491 
36.075 

81 
558 

1.324 
640 

0,737 
0,832 
1,884 
1,296 

13,109 
1,066 

     
Pokazatelji poslovanja u 2019 godini koeficijent 

 Prihod po radniku – produktivnost (000 din)                                                         31.896/33                                
 Poslovni prihodi prema poslovnim rashodima – ekonomičnost (koeficijent)          30.491/36.075 
 Obrtna imovina prema kratkoročnim obavezama – Likvidnost (koeficijent)            46.942/22.348 
 Dobit u kupnom prihodu – Rentabilnost (koeficijent)                                         -5.377/31.896 
 Dobit  u kupnom kapitalu – prinos (koeficijent)                                                -5.377/101.897 
 Dobit u akcijskom kapitalu – neto prinos (koeficijent)                                       -5.377/267.625 
 Poslovni dobitak u poslovnom prihodu (koeficijent)                                           -5.377/30.491 
 Ukupne obaveze u ukupnom kapitalu – stepen zaduženosti (koeficijent)            27.409/101.897 
 Gotovina, gotovinski ekvivalenti u kratkoročnim obavezama – I stepen likvidnosti (koeficijent) 

.                                                                                                                  2.680/22.348   
 Obrtna imovina umanjena za zalihe u kratkoročnim obavezama – II stepen likvidnosti (koeficij.) 

.                                                                                             (46.942-43.945)=2.997/22.348 
 Obrtna imovina umanjena za kratkoročne obaveze – neto obrtni capital (000 din) 46.942-22.348 

966,545 
0,845 
2,101 

-0,169 
-0,053 
-0,020 
-0,176 
0,269 

 
0,120 

 
0,134 

24.594 
     
Ispravki potraživanja čija je naplata prema proceni rukovodstva neizvesna, naknađena na teret rashoda poslovanja 
tekuće i predhodnih godina NEMA. 
     
2. Imovina i obaveze 
 

   
Iznos u 000 dinara 

Naziv 
Nabavna 
vrednost 

Ispravka 
vrednosti 

Neotpisana 
vrednost 

% učešća 

 Stalna imovina  
 Obrtna imovina 
 Poslovna imovina – Aktiva 
 Vanbilansna aktiva 

573.134 
48.493 

131.435 
6.108 

490.319 
1.551 
1.551 

- 

82.942 
46.942 

129.884 
7.520 

63,859  
         36,141 

100,000 

 
U 2019 godini NIJE bilo je nabavki stalnih sredstava. 

Iznos u 000 dinara 

NAZIV 2017. 2018. 2019. 
% učešća 

2017 
 Kapital i dugoročna rezervisanja 
 Obaveze 
 Pasiva 
 Vanbilansna  

115.836 
34.468 

150.304 
9.517 

107.950 
32.975 

140.925 
6.108 

102.475 
27.409 

129.884 
7.250 

78,897 
21,103 

100,000 
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Obaveza za neisplaćena lična primanja zaposlenih I bivših zaposlenih čini 33,14% ukupnih obaveza. 
 
     

Naziv 2017 2018 2019 
 Isplaćena dividend po akciji 
 Cena akcije, ako se trgovalo 
 Gubitak po akciji – dinara 
 Dobit po akciji - dinara 

- 
- 
- 

7,7452 

- 
- 

24,196 
- 

- 
- 

16,476 
- 

     
U 2018 godini nije bilo sticanja i otuđenja sopstvenih akcija. 
 
 
Veći kupci i dobavljači 
 

Naziv 2017 2018 2019 
Kupci  (000 din)    
 Build material Mađarska 
 TPC “KVATRO” DOO Ugrinovci 
 Beta B Novi Sad 
 Drvar STR Bečej 
 EX ing Beograd 
 Friend fish 
 LLAP-Com Priština 
 Jokić Invest Zvornik 
 Melmaks Skoplje 
 Termodom 
 Falcon Teslić 
 Nara Priština 
 Kojo komerc 
 Gezimi  Shpk 
 Jugosistem Niš 

1.673 
5.035 
1.472 

 
 
 

5.976 
4.887 
2.921 
1.447 
1.193 
1.021 

1.612 
10.434 
1.709 

 
1.561 

 
3.104 

 
1.060 

 
 
 

1.381 
1.182 

3.103 
4.481 
1.466 
1.065 
1.481 
1.188 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.019 
    
Dobavljači  (000 din)    
 Srbijagas Novi Sad 
 Kuruzar Apatin 
 Lamilco šped 
 Bilans optimum 
 Topola SZR Apatin 
 Lamilco šped Apatin 
 M.Vellis & Co.E.E Grčka 
 Ingram Srebrenik BIH 
 Elektroprivreda Beograd 
 Tim Banatski Karlovac 
 NIS Novi Sad 

3.126 
 
 

742 
1.767 
2.184 
2.566 
7.789 
2.086 
1.368 

1.524 
 
 
 

640 
983 
797 

3.949 
1.861 

 

2.051 
997 
871 
672 

 
 
 

5.024 
 
 

587 
                                    
 
IV   OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA, PROMENA POSLOVNE POLITIKE DRUŠTVA, 
       GLAVNI RIZICI I PRETNJE 
 

Tražnja za osnovnim proizvodom, belom fasadnom silikatnom opekom nije se značajno promenila I dalje 
je dedovoljna,jer proizvodniše nije atraktivan na tržištu fasada. Tražnja za proizvodima – opekom u bojama I 
drugim reljefnim formatima značajno raste I očekujemo još veću prodaju ovih formata u narednoj godini. . 

Krajem godine potpisan je ugovor o specijalizaciji sa XELLA Srbija o proizvodnji pet vrsta blokova sa 
zvučnom izolacijom I količinama koje bi trebalo da za prva tri meseca budu veće od celogodišnje proizvodnje 
Rapida u 2019 godini.  

U 2019 godini imamo značajan pad prodaje zbog nametnutih taxi od strane Kosova, koje su dovele do 
potpunog obustavljanja izvoza na Kosovsko tržište u 2019 godini. Imajući u vidu da je Rapidu izvoz na Kosovo 
činio gotovo 50% od ukupnog izvoza, jasni su pokazatelji pada prodaje u 2019 godini. 
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Krajem 2019 I početkom 2020 godine dogovorene su znatne količine za isporuke naših standardnih 
proizvoda kako sa postojećim, tako I sa novim kupcima. Očekujemo znatan porast proizvodnje I prodaje naših 
proizvoda kako na domaćem, tako I na ino tržištu. 

Uhodani su poslovni odnosi sa partnerima kako u zemlji, tako i u susednim zemljama (Mađarska, Hrvatska, 
Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Grčka i Albanija u razradi). 

S’ obzirom na problem građevinarstva kod svih navedenih tržišta nastojimo kroz uslove prodaje i nabavke 
(cene, rabati pristup reklamacijama, rokovima plaćanja i drugo) održati i proširiti te odnose. 

U okviru postojećeg proizvodnog programa fasadne silikatne opeke, u sopstvenoj režiji, uz neznatna 
ulaganja radimo na proizvodnji novih oblika, formata i boja opeke primenljive za izradu fasada objekata i zidova 
dobre termičke i zvučne izolacije. 

Osnovni rizici u poslovanju društva su stanje u građevinarstvu tržišta koje nam je dostupno, upotreba 
manje kvalitetnih supstituta našem proizvodu, a često skupljih iz uvoza. 
 
 
 
V  OPIS SVIH VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE 

GODINE 
 

I dalje nedovoljna tražnja naših proizvoda u odnosu na proizvodne mogućnosti. 
Krajem poslovne godine potpisan je Ugovor o specijalizaciji, I proizvodnji pet novih zvučno izolacionih 

pregradnih blokova za našeg strateškog partnera. Samim tim se očekuje I povećanje proizvodnje I prodaje 
proizova za 10 puta u odnosu na ovu godinu. 

Potpisan kupoprodajni ugovor sa firmom THAQI INVEST SH.P.K sa Kosova o prodaji značajnih količina 
fasadne silikatne opeke I njenih supstituta. 
 
 
 
 
VI   POSLOVI SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA 

 
Društvo nema matična, zavisna i povezana pravna lica 

 
 
 
VII   AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA   
 

Zbog nedostatka sredstava društvo nema značajnija ulaganja u istraživanje I razvoj osim što sopstvenim 
aktivnostima i ulaganjima radi na usavršavanju i proširenju asortimana osnovnog proizvoda,  izradi i 
rekonstrukciji pojedinih delova opreme i alata, zaštiti,i rekonstrukciji, adaptaciji, održavanju i dovođenju na viši 
nivo ostalih sredstava stalne imovine. Nakon potpisivanja ugovora o specijalizaciji sa XELLA Srbija, Rapid će u 
narednoj godini raditi na ulaganjima u nove rezervne delove i pomoćni material kako zbog proizvodnje novih 
proizvoda, tako I zbog rekonstrukcije I održavanja postojeće opreme. 
 
 
 
VIII   USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 
 

Do dana podnošenja godišnjeg izveštaja nadležni organ (Nadzorni odbor) nije vršio usvojanje finansijskih 
izveštaja niti odlučivao o pokriću gubitka, iz razloga što usled Pandemije Covid 19 virusa nije bila održavana ni 
jedna sednica Nadzornog odbora.  

 
 
Apatin, 15.05.2020 godine 
                                        
                                                           
 

                                                                                                     Direktor, 





 
 
 
 

Na osnovu člana 34. Zakona o računovodstvu, zakonski zastupnik 
PGP “Rapid” ad iz Apatina, Industrijska zona bb, matični broj 08027714, PIB 
100964966, dana 30.06.2020 godine daje sledeću: 
 
 
 

I Z J A V U 
 
 
 

1. Nadležni organ akcionarskog društva PGP “Rapid” ad Apatin, 
Industrijska zona bb, do dana davanja ove izjave, nije doneo odluku o 
usvajanju redovnih finansijskih izveštaja  za izveštajnu 2019 godinu 
zbog pomeranja roka za održavanje sednice Skupštine akcionara 
usled pandemije COVID 19.. 

 
2. Izjava se daje radi dostavljanja nadležnoj organizaciji za redovne 

finansijske izveštaje za 2019 godinu radi javnog objavljivanja. 
 

 
 
U Apatinu, 30.06.2020 god. 
 
 
 
 

                                                                                                    Zakonski zastupnik 
                                                                   M.P. 
 
                                                                                             _______________________ 

                                                                                    dipl.ecc. Jasmina Kuga 
 
 
                                                           
                              
 



                                                   
                                                       



 
 
 
 

Na osnovu člana 34. Zakona o računovodstvu, zakonski zastupnik 
PGP “Rapid” ad iz Apatina, Industrijska zona bb, matični broj 08027714, PIB 
100964966, dana 30.06.2020 godine daje sledeću: 
 
 
 

I Z J A V U 
 
 
 

1. Nadležni organ akcionarskog društva PGP “Rapid” ad Apatin, 
Industrijska zona bb, do dana davanja ove izjave, nije doneo odluku o 
pokriću gubitka za izveštajnu 2019 godinu. 

 
2. Izjava se daje radi dostavljanja nadležnoj organizaciji za redovne 

finansijske izveštaje za 2019 godinu radi javnog objavljivanja. 
 

 
 
U Apatinu, 30.06.2020 god. 
 
 
 
 

                                                                                                    Zakonski zastupnik 
                                                                   M.P. 
 
                                                                                             _______________________ 

                                                                                    dipl.ecc. Jasmina Kuga 
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