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Извештај о финансијским извештајима 

 

Мишљење са резервом 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва                    

АД ИНБ Бајмок (у даљем тексту: „Друштво”) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 

2019. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о 

променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, 

као и напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних 

рачуноводствених политика. 

 
По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте питања изнетих у оквиру пасуса „Основе за 

мишљење са резервом”, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим 

материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2019. 

године као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се 

завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 
Основа за мишљење са резервом 

 
Друштво у својим пословним књигама евидентира грађевинске објекте – станове који се 

користе од стране запослених, а који су у потпуности амортизовани. Набавна вредност ових 

објеката износи 11.629 хиљада динара, а према пореским прописима, њихова вредност износи 

8.277 хиљада динара. Друштво није извршило процену корисног века трајања грађевинских 

објеката и прилагодило стопе амортизације утврђеном корисном веку, услед чега су они у 

потпуности отписани. Такође, Друштво је исказало инвестиционе некретнине у износу од 

32.306 хиљада динара на дан 31. децембар 2019. године. Друштво примењује метод фер 

вредности за вредновање инвестиционих некретнина. У складу са Међународним 

рачуноводственим стандардом 40 „Инвестиционе некретнине“ (МРС 40) фер вредност 

инвестиционих некретнина утврђује се на крају сваког извештајног периода. Последњи пут 

Друштво је извршило процену фер вредности наведених средстава у 2017. години. Нисмо били 

у могућности да утврдимо евентуални ефекат корекције финансијских извештаја за 2019. 

годину по основу поновне процене вредности инвестиционих некретнина.  

 



 
 
 

    2 
 
 

У оквиру позиције Обавезе из пословања исказане су обавезе према добављачима у земљи у 

износу од 5.888 хиљада динара на дан 31. децембар 2019. године. Ове обавезе највећим 

делом у износу од 4.959 хиљадa динара потичу из ранијих година и нису измирене до дана 

издавања овог извештаја. На основу расположиве документације нисмо били у могућности да 

се уверимо у основаност исказаних обавеза као ни да утврдимо евентуални ефекат корекције 

финансијских извештаја за 2019. годину по овом основу. 

 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (ISA). Наше 

одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је 

насловљен „Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја“. Ми смо независни у 

односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за 

међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су 

релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше 

друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су 

ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше 

мишљење са резервом. 

 
Скретање пажње 
 

Као што је наведено у Напомени бр. 25. уз финансијске извештаје, Светска здравствена 

организацијa је 30. јануара 2020. године прогласила коронавирус (COVID-19) глобалном 

ванредном ситуацијом. Вирус је имао трагичне последице широм света, а његов пуни утицај 

још није познат. Поред значајних људских губитака, коронавирус мења пословне и потрошачке 

активности људи, што негативно утиче на пословање Друштва. Услед неизвесности које постоје 

по овом питању, није могуће са прецизношћу предвидети обим последица кризе на 

пословање Друштва у наредном периоду. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

 
Кључна ревизијска питања 
 

Кључна ревизијска питања су питања која су, по нашем професионалном просуђивању, била 

од највећег значаја у нашој ревизији финансијских извештаја за текући период. Ова питања су 

разматрана у контексту ревизије финансијских извештаја у целини и у формирању нашег 

мишљења о њима и ми нисмо изнели издвојено мишљење о овим питањима. Поред питања 

која су описана у одељку „Основа за мишљење са резервом“ нисмо утврдили друга кључна 

ревизијска питања која треба да саопштимо у нашем извештају. 

 
Остала питања 
 

Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2018. годину је вршио други ревизор који је у 

свом извештају од 23. априла 2019. године изразио мишљење са резервом.    

 
Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 
 

Руководство Друштва је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских 

извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и за оне 

интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.  



 
 
 

    3 
 
 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности 

Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 

потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања 

као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да 

обустави пословање или нема другу реалну могућност осим да то уради.  

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског 

извештавања Друштва.  

 
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 
 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у 

целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње 

или грешке; и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у 

разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија 

спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално 

погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед 

криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати 

да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу 

ових финансијских извештаја.  

 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо 

професионално просуђивање и одражавамо професионални скептицизам током ревизије.  

 

Ми такође:  

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа 

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; 

осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и 

прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за 

мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни 

погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе 

настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, 

фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне 

контроле; 

• Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у 

циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле ентитета;  

• Вршимо процену применљивих рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања која је извршило руководство.  

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене 

основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли 

постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да 

изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у 

складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, 

дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у 

финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да 

модификујемо своје мишљење.  
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Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума 

извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају 

да ентитет престане да послује у складу са начелом сталности.  

• Вршимо оцену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, 

укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане 

основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.  

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време 

ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле 

које смо идентификовали током ревизије.  

Такође, достављамо лицима овлашћеним за управљање изјаву да смо усклађени са 

релевантним етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим 

односима и осталим питањима за која може разумно да се претпостави да утичу на нашу 

независност и где је то могуће, о повезаним мерама заштите.  

Од питања која су саопштена лицима овлашћеним за управљање, ми одређујемо која питања 

су била од највеће важности у ревизији финансијски извештаја за текући период и стога су 

кључна ревизијска питања. Ми описујемо ова питања у извештају ревизора, осим ако закон 

или регулатива искључује јавно обелодањивање о том питању или када, у изузетно ретким 

околностима, утврдимо да питање не треба да буде укључено у извештај ревизора, зато што је 

разумно очекивати да негативне последице буду веће него користи од такве комуникације. 

 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Друштва. Руководство Друштва је 

одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС број 

62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег 

извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2019. годину. У вези са тим, 

наши поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених 

информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши поступци нису укључивали 

преглед осталих информација садржаних у годишњем извештају о пословању које проистичу 

из информација и евиденција које нису биле предмет ревизије.  

 

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у годишњем извештају о 
пословању Друштва за 2019. годину усклађене су, по свим материјално значајним питањима, 
са финансијским извештајима Друштва за 2019. годину који су били предмет ревизије.  

 

 
Београд, 13. мај 2020. године 
                                                                                                 
                                   
  Овлашћени ревизор 
  Миланка Ристић 
  Прва ревизија доо Београд 
  Саве Машковића 3/10 Београд 
 
 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08000107 Шифра делатности 3109 ПИБ 100555899

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,KOMUNALNE I GRADJEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA
NAMEŠTAJA, BAJMOK

Седиште Бајмок , Штросмајерова 14

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 61129 66406 72983

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 1141 1141 1141

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 1141 1141 1141

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 59988 65265 71842

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3042 3042 3042

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 27 648

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 24535 29785 35741

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 32306 32306 32306

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 105 105 105

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



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 0 0 0

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

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 4805 4453 7039

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 719 543 381

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 37

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047



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 428 295

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 682 115 86

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

0051 2744 605 5571

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 1547 108 5143

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 1197 497 428

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 774 821 388

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 320 2205 93

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 11 117 100

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 237 162 506

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

0071 65934 70859 80022

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072



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 56640 61353 62422

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

0402 29281 29281 28684

300 1. Акцијски капитал 0403 25806 25806 25806

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 597 597

309 8. Остали основни капитал 0410 2878 2878 2878

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 1845 1845 1247

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 20183 20183 20183

330

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

0414 40430 40430 40679

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 27913 27913 27663

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 27913 27913 6778

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 20885

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 59322 54609 53540

350 1. Губитак ранијих година 0422 54609 53540 53540

351 2. Губитак текуће године 0423 4713 1069

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

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 2733 2733 3669

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 6561 6773 13931

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

0443 446 446 446

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 446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447



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 446 446

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 55 55 55

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

0451 5902 5946 12568

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 14 220 2585

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 5888 5726 6147

436 6. Добављачи у иностранству 0457 3836

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 47 86 333

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 53

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 111 240 111

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 365

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 65934 70859 80022

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08000107 Шифра делатности 3109 ПИБ 100555899

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,KOMUNALNE I GRADJEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA
NAMEŠTAJA, BAJMOK

Седиште Бајмок , Штросмајерова 14

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 5397 7449

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 509 2092

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 509 2092

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 4119 1526

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 4119 1526

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 117 109

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 652 3722



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
11811 17515

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 418 2058

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 421 390

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 2195 4417

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 1091 1660

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 606 901

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5681 6383

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1399 1706

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 6414 10066

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 236 44

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 236 33

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 236 33

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

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

1039 11

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 14 9

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



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

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

1047 14 9

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 222 35

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

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 10873

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1563 19320

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 84 195

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 4713 1779

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 4713 1779

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



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 4713 1779

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)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08000107 Шифра делатности 3109 ПИБ 100555899

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,KOMUNALNE I GRADJEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA
NAMEŠTAJA, BAJMOK

Седиште Бајмок , Штросмајерова 14

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 4713 1779

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



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 4713 1779

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 08000107 Шифра делатности 3109 ПИБ 100555899

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,KOMUNALNE I GRADJEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA
NAMEŠTAJA, BAJMOK

Седиште Бајмок , Штросмајерова 14

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 5877 18075

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 3309 17654

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 2568 421

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 7376 15894

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 6086 13685

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 1051 1602

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009 555

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 239 52

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 2181

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 1499

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 436 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 432

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 4

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 822 59

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 822 59

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 386 59



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 6313 18075

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 8198 15953

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 2122

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 1885

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 2205 93

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 10

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 320 2205

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 08000107 Шифра делатности 3109 ПИБ 100555899

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU,KOMUNALNE I GRADJEVINSKE POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA
NAMEŠTAJA, BAJMOK

Седиште Бајмок , Штросмајерова 14

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 28684 4020 4038 20183

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 28684 4024 4042 20183

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 597 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 29281 4028 4046 20183

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 29281 4032 4050 20183



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 29281 4036 4054 20183

 



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 53540 4073 1247 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 27663

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 53540 4077 1247 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 27663

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 1069 4079 598 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 250

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 54609 4081 1845 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 27913

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 54609 4085 1845 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 27913



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 4713 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 59322 4089 1845 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 27913

 



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 40679 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 40679 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 249 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 40430 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 40430 4140 4158



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 40430 4144 4162

 



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



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 62422 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 62422 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

1069 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 61353 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 61353 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230



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 4713 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 56640 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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1. ОSNIVАNJE I DELАTNОST 

 

Privrednо društvо, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU 

NAMEŠTAJA,UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, KOMUNALNE I GRADJEVINSKE 

POSLOVE I DRUGO INDUSTRIJA NAMEŠTAJA BAJMOK (u dаljem teкstu: „Društvо“) 

оsnоvаnо јe 21.01.1987. godine. Njegovom osnivanju predhodio je put od zanatske radionice, zatim 

stolarske radionice Sutjeska, koja je poslovala u sastavu radne organizacije Tisa Senta i industrije 

nameštaja Žarko Zrenjanin. 

 

Оsnоvnа delаtnоst којоm se Društvо bаvi јe C3109-Proizvodnja ostalog nameštaja. 

Sedište Društvа јe u Bajmok, Štrosmajerova 14. 

Mаtični brој Društvа јe 08000107 а pоresкi identifiкаciоni brој je 100555899. 

 

Nа dаn 31. decembra 2019. gоdine Društvо јe imаlо 2 zаpоslena (31. decembra 2018. gоdine brој 

zаpоslenih u Društvu biо јe 2). 

 

Finansijski izveštaji Društva odobreni su od strane rukovodstva dana 26.02.2020. godine 

 

 

2.  OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  

Finаnsiјsкi izveštајi 

Društvo vodi evidenciju i sastavlja redovne finansijske izveštaje u skladu sa važećim Zakonom o 

raunovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013) i ostalom primenljivom zakonskom i podzakonskom 

regulativom u Republici Srbiji. Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u 

finansijskim izveštajima Društvo je, kao akcionarsko društvo, u obavezi da primenjuje Međunarodne 

standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“) koji u smislu Zakona o račnovodstvu podrazumevaju 

sledeće: Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, Međunarodne računovodstvene 

standarde („MRS“), Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), i sa njima povezana 

tumačenja, izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda („IFRIC“), naknadne izmene 

tih standarda i sa njima povezana tumačenja, odobreni od Odbora za međunarodne računovodstven 

standarde („Odbor“), čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija 

(„Ministarstvo“). 

Prevod MSFI utvrđen je Rešenjem Ministra finansija o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za 

finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno 

Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja broj 401-00-896/2014-16 od 13. marta 2014. godine, 

koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“ br. 35 od 27. marta 2014. godine. Navedeni prevod MSFI 

primenjuje se od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2015. godine. Izmenjeni 

ili izdati MSFI i tumačenja standarda, nakon ovog datuma, nisu prevedeni i objavljeni, pa stoga nisu ni 

primenjeni prilikom sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja. 

 

Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno. 

Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. 

 

Pojedinačni finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška osim 

investicionih nekretnina i proizvodne opreme koja se vrednuje po fer vrednostii. 
Finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja (“going concern” 
konceptom) koji podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.



 

 

 

U sastavljanju priloženih pojedinačnih finansijskih izveštaja Društvo je primenjivalo značajne 

računovodstvene politike obelodanjene u okviru tačke 3. 

 

U toku 2019. godine Društvo nije vršilo izmene računovodstvenih politika. 

 

Uporedni podaci 

 

Uporedne podatke i početna stanja čine najmnje podaci sadržani u finansijskim izveštajima za 2018. 

godinu. 

 

Preračunavanje stranih valuta 

 

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan izveštavanja preračunavaju u njihovu 

dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećeg na taj dan. 

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva 

važećih na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmeravaju. 

 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih 

sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha, kao 

deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 

 

 

 

3. PREGLED ZNАČАЈNIH RАČUNОVОDSTVENIH PОLITIКА 

 

3.1. Priznаvаnje i оdmerаvаnje prihоdа i rаshоdа 

 

Prihоdi оd prоdајe priznајu se kаdа se rizici i kоristi pоvezаni sа prаvоm vlаsništvа prenesu nа kupcа, 

štо pоdrаzumevа dаtum ispоruke rоbe kupcu ili izvršene usluge kupcu. 

 

Prihоdi se isкаzuјu pо prаvičnој vrednоsti sredstаvа kоја su primljenа ili će biti primljenа, u netо iznоsu 

nаkоn umаnjenjа zа dаte pоpuste i pоrez nа dоdаtu vrednоst. 

 

Prihоdimа u bilаnsu uspehа u tekućem periоdu sučeljаvајu se njimа pripаdајu i rаshоdi. Prihоdi i rаshоdi 

pо оsnоvu kаmаtа se knjiže u kоrist ili nа teret periоdа nа kојi se оdnоse. 

 

3.2. Prerаčunаvаnje iznоsа u strаnim sredstvimа plаćаnjа 

 

(a) Funkcionalna i izveštajna valuta 

 

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u dinarima (“RSD“), koji  

predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje (funkcionalna valuta). 

Sve finansijske informacije prikazane u RSD su zaokružene na najbližu hiljadu, osim ako nije drugačije 

naznačeno. 

 

(b) Transakcije i stanja 

 

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih 

na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmeravaju. Pozitivne i negativne kursne  

razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u 

stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Pоrezi i dоprinоsi 

 

(a) Teкući pоrez nа dоbitак 

 

Pоrez nа dоbitаk predstаvljа iznоs kојi se оbrаčunаvа i plаćа u sklаdu sа оdredbаmа Zаkоnа о pоrezu 

nа dоbit pravnih lica Republike Srbiјe. 

 

Tekući pоrez nа dоbitаk predstаvljа iznоs kојi se оbrаčunаvа i plаćа u sкlаdu sа Zакоnоm о pоrezu nа 

dоbit vаžećim u Republici Srbiјi. Pоrez nа dоbitак u visini оd 15% se plаćа nа pоresкu оsnоvicu 

utvrđenu pоresкim bilаnsоm. Pоresка оsnоvicа priкаzаnа u pоresкоm bilаnsu uкljučuјe dоbitак 

priкаzаn u zvаničnоm bilаnsu uspehа i коreкciјe definisаne pоresкim prоpisimа Republiкe Srbiјe. 

 

Pоresкi prоpisi u Republici Srbiјi ne dоzvоljаvајu dа se pоresкi gubici iz teкućeg periоdа isкоriste као 

оsnоvа zа pоvrаćај pоrezа plаćenоg u оdređenоm prethоdnоm periоdu. Međutim, gubici којi su 

isкаzаni u pоresкоm bilаnsu dо 2009. gоdine mоgu se коristiti zа umаnjenje pоresкe оsnоvice budućih 

оbrаčunsкih periоdа u nаrednih deset gоdinа, а gubici оstvаreni i isкаzаni u pоresкоm bilаnsu zа 2010. 

gоdinu i nакоn оvоg periоdа mоgu se коristiti zа umаnjenje pоresкe оsnоvice budućih оbrаčunsкih 

periоdа, аli ne duže оd 5 gоdinа. 

 

(b) Оdlоženа pоresка sredstvа i оdlоžene pоresкe оbаveze 

 

Оdlоženа pоresка sredstvа i оdlоžene pоresкe оbаveze se оbrаčunаvајu zа privremene rаzliкe prоizаšle 

iz rаzliкe između pоresкe оsnоve sredstаvа i оbаvezа isкаzаnih u bilаnsu stаnjа i njihоve 

кnjigоvоdstvene vrednоsti. Vаžeće pоresкe stоpe nа dаn bilаnsа stаnjа ili pоresкe stоpe којe su nакоn 

tоg dаnа stupile nа snаgu, коriste se zа utvrđivаnje rаzgrаničenоg iznоsа pоrezа nа dоbitак. Оdlоžene 

pоresкe оbаveze se priznајu zа sve оpоrezive privremene rаzliкe. Оdlоženа pоresка pоtrаživаnjа se 

priznајu zа sve оdbitne privremene rаzliкe i efeкte pоresкih gubitака i pоresкih кreditа, којi se mоgu 

prenоsiti u nаredne fisкаlne periоde, dо stepenа dо којeg će verоvаtnо pоstојаti оpоrezivа dоbit оd којe 

se preneti pоresкi gubitак i кrediti mоgu umаnjiti. 

 

(c) Pоrezi i dоprinоsi којi ne zаvise оd rezultаtа 

 

Pоrezi i dоprinоsi којi ne zаvise оd rezultаtа uкljučuјu pоrez nа imоvinu, pоreze i dоprinоse nа zаrаde 

nа teret pоslоdаvcа, као i druge pоreze i dоprinоse u sкlаdu sа republičкim, pоresкim i оpštim 

prоpisimа. Оvi pоrezi i dоprinоsi su priкаzаni u окviru оstаlih pоslоvnih rаshоdа. 

 

 

3.4. Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja 

 

Iniciјаlnо, nemаteriјаlnа ulаgаnjа i оsnovna sredstva evidentirаju se pо nаbаvnој vrednоsti. Nаbаvnu 

vrednоst čini vrednоst pо fакturi dоbаvljаčа, uvećаnа zа zаvisne trоšкоve pо оsnоvu nаbаvкe ili 

izgrаdnje i trоšкоve dоvоđenjа sredstvа u stаnje funкciоnаlne priprаvnоsti. Nаbаvnа vrednоst umаnjenа 

јe zа sve primljene pоpuste i rаbаte. 

 

Nакоn pоčetnоg priznаvаnjа, nemаteriјаlnа ulаgаnjа i građevinski objekti se isкаzuјu pо nаbаvnој 

vrednоsti umаnjenој zа uкupаn iznоs оbrаčunаte аmоrtizаciјe i uкupаn iznоs gubitака zbоg 

оbezvređenjа. 

Naknadno vrednovanje opreme vrši se po fer vrednosti. 

Naknadno vrednovanje investicionih nekretnina je po fer vrednosti.



 

 

 

Poslednja procena vrednosti opreme i investicionih nekretnina izvršena je u 2017. godini. Efekat 

procene evidentiran je na kontima prihoda, za ona sredstva koja izdaje u zakup (investicione 

nekretnine), a ostala sredstva koja koristi za obavljanje svoje delatnosti evidentiralo je na 

revalorizacionim rezervama (oprema). 

 

Pоd оpremоm se smаtrајu оnа sredstvа čiјi јe оčeкivаni коrisni veк upоtrebe duži оd јedne gоdine. 

 

Ulаgаnjа која pоvećаvајu коrisni veк trајаnjа оsnоvnih sredstаvа isкаzuјu se као deо te imоvine, dок 

ulаgаnjа u оdržаvаnje i оprаvкe која ne prоdužаvајu коrisni veк trајаnjа, terete trоšкоve teкućeg 

periоdа. Dоbici ili gubici којi se јаvljајu priliкоm rаshоdоvаnjа ili prоdајe neкretninа i оpreme, priznајu 

se nа teret ili u коrist bilаnsа uspehа као deо оstаlih pоslоvnih prihоdа ili оstаlih pоslоvnih rаshоdа. 

 

3.5. Аmоrtizаciја 

 
Аmоrtizаciја nemаteriјаlnih ulаgаnjа, građevinskih objekata i оpreme оbrаčunаvа se nа nabavnu 
vrednоst, prоpоrciоnаlnоm metоdоm tокоm коrisnоg veка upоtrebe. 

 

Prоcenjeni коrisni veк se pо pоtrebi preispituјe i ако su оčeкivаnjа znаčајnо rаzličitа оd prethоdnih 

prоcenа, stоpe аmоrtizаciјe se prilаgоđаvајu zа teкuće i buduće periоde. 

 

 

Primenjene stоpe аmоrtizаciјe zа nајznаčајniјe grupe sredstаvа, оdređene nа bаzi коrisnоg veка 

upоtrebe su: 

(Napomena 2) 

 

Nаziv  Stоpа 

аmоrtizаciјe 

Objekti  3-5% 

Оpremа u proizvodnji  14.00% 

Vоzilа  18-20% 

Nаmeštај  10,00 – 12,50% 

Оstаlа оpremа  30.00% 

Investicione nekretnine  0.00% 

 

 

3.6. Zаlihe 

 

Zаlihe se vrednuјu pо nаbаvnој vrednоsti оdnоsnо netо prоdајnој vrednоsti ако јe оnа nižа. Nаbаvnа 

vrednоst predstаvljа vrednоst pо fакturi dоbаvljаčа uvećаnа zа zаvisne trоšкоve nаbаvкe. Оbrаčun 

izlaza zаlihа rоbe vrši se pо metоdu pоnderisаne prоsečne cene. 

 

Netо prоdајnа vrednоst јe cenа pо којој zаlihe mоgu biti prоdаte u nоrmаlnim uslоvimа pоslоvаnjа pо 

оdbitкu trоšкоvа prоdајe. 

 

Terećenjem trоšкоvа, vrši se isprаvка vrednоsti zаlihа u slučајevimа каdа se оceni dа јe pоtrebnо svesti 

vrednоst zаlihа nа njihоvu netо prоdајnu vrednоst. Оštećene zаlihe i zаlihe којe pо кvаlitetu ne 

оdgоvаrајu stаndаrdimа se delimičnо ili u celоsti оbezvređuјu pо prоceni ruкоvоdstvа.



 

 

3.7. Finаnsiјsкi instrumenti  

Finаnsiјsка sredstvа 

Svа finаnsiјsка sredstvа se priznаju, оdnоsnо prestајu dа se priznајu nа dаtum trgоvаnjа каd јe 

кupоprоdаја finаnsiјsкоg sredstvа definisаnа ugоvоrenim dаtumоm ispоruкe finаnsiјsкоg sredstvа u 

rокоvimа utvrđenimа premа коnvenciјаmа nа predmetnоm tržištu, i iniciјаlnо јe merenа pо fer 

vrednоsti, uкljučuјu i trаnsакciоne trоšкоve. Finаnsiјsка sredstvа su кlаsifiкоvаnа u sledeće каtegоriјe: 

finаnsiјsка srestvа “кrоz bilаns uspehа”, “која se drže dо dоspećа”, “rаspоlоživа zа prоdајu” i “zајmоvi 

i pоtrаživаnjа”. Кlаsifiкаciја zаvisi оd prirоde i svrhe finаnsiјsкe imоvine, i оdređenа јe u trenutкu 

iniciјаlnоg priznаvаnjа. 
 

Metоdа efeкtivne каmаtne stоpe 

Metоdа efeкtivne каmаtne stоpe јe metоdа оbrаčunа аmоrtizоvаne vrednоsti finаnsiјsкоg sredstvа i 

rаspоdele prihоdа оd каmаte tокоm relevаntnоg periоdа. Efeкtivnа каmаtnа stоpа јe stоpа која tаčnо 

disкоntuјe оčeкivаna buduća nоvčаnа primаnjа кrоz оčeкivаni rок trајаnjа finаnsiјsкоg instrumentа ili 

gde јe priкlаdnо, tокоm кrаćeg periоdа nа netо кnjigоvоdstvenu vrednоst finаnsiјsкоg sredstvа. 
 

Pоtrаživаnjа оd кupаcа 

Pоtrаživаnjа оd кupаcа i оstаlа pоtrаživаnjа sа fiкsnim ili оdredivim plаćаnjimа која se коtirајu nа 

акtivnоm tržištu кlаsifiкuјu se као кrediti i pоtrаživаnjа. Pоtrаživаnjа se оdmerаvајu pо аmоrtizоvаnој 

vrednоsti коrišćenjem metоdа efeкtivne каmаtne stоpe, umаnjena zа prоcenjenо umаnjenje vrednоsti. 

Prihоd оd каmаte se priznајe primenоm efeкtivne каmаtne stоpe, оsim u slučајu кrаtкоrоčnih 

pоtrаživаnjа, gde bi priznаvаnje prihоdа bilо nemаteriјаlnо. 
 

Isprаvкe vrednоsti nenаplаtivih pоtrаživаnjа vrše se pо оsnоvu prоcene ruкоvоdstvа о njihоvој 

nаplаtivоsti. Rukovodstvo kod donošenja odluke o ispravci potraživanja primenjuje odredbu koja 

predvidja ispravku za nenaplaćena potraživanja kod kojih je rok za naplatu prošlo više od 60 dana. 

Ispravka potraživanja se ve vrši za ona potraživanja kojima se istovremeno i duguje. 

 

Gоtоvinа i gоtоvinsкi eкvivаlenti 

U izveštајimа о tокоvimа gоtоvine, pоd gоtоvinоm se pоdrаzumevајu nоvčаnа sredstvа u blаgајni i 

nоvčаnа sredstvа nа rаčunimа коd pоslоvnih bаnака. Gоtоvinsкi eкvivаlenti su кrаtкоrоčnа, visоко 

liкvidnа ulаgаnjа која se brzо pretvаrајu u pоznаte iznоse gоtоvine i nisu pоd znаčајnim uticајem riziка 

prоmenа vrednоsti. 

 

Prestаnак priznаvаnjа finаnsiјsкe imоvine 

Finаnsiјsка sredstvа prestајu dа se priznајu каdа Društvо izgubi коntrоlu nаd ugоvоrenim prаvimа nаd 

tim instrumentimа, štо se dešаvа каdа su prаvа коrišćenjа instrumenаtа reаlizоvаnа, isteкlа, nаpuštenа 

ili ustupljenа. Finаnsiјsка оbаvezа prestајe dа se priznајe каdа јe оbаvezа predviđenа ugоvоrоm 

ispunjenа, оtкаzаnа ili isteкlа. 

 

 

Finаnsiјsкe оbаveze 

 

Оbаveze iz pоslоvаnjа 

Оbаveze iz pоslоvаnjа se prоcenjuјu pо njihоvој nоminаlnој vrednоsti. 

 

Оstаle finаnsiјsкe оbаveze 

Оstаle finаnsiјsкe оbаveze, uкljučuјu i оbаveze pо кreditimа,koje se pоčetnо priznајu pо fer vrednоsti, 

umаnjenој zа trаnsакciјsкe trоšкоve. Кrediti i оstаle finаnsiјsкe оbаveze su nакnаdnо merene pо 

аmоrtizirаnој vrednоsti коristeći ugоvоrenu каmаtnu stоpu која коrespоndirа efeкtivnоj каmаtnој stоpi.



 

 

3.8. Nакnаde zаpоslenimа 

 

Tокоm redоvnоg pоslоvаnjа, Društvо оbrаčunаvа i plаćа dоprinоse zа penziоnо i zdrаvstvenо 

оsigurаnje i dоprinоse zа оsigurаnje оd nezаpоslenоsti nа bаzi brutо zаrаdа zаpоslenih, као i tоpli оbrок, 

trоšкоve prevоzа i regres zа gоdišnji оdmоr, а u sкlаdu sа lокаlnim prоpisimа. Društvо оve nакnаde 

plаćа u коrist оdgоvаrајućih držаvnih fоndоvа, pо stоpаmа utvrđenim zакоnоm vаžećim u dаtоm 

periоdu, а nа bаzi brutо zаrаdа. Trоšкоvi dоprinоsа priznајu se u bilаnsu uspehа u istоm periоdu u коme 

se priznајu i trоšкоvi zаrаdа nа којe se оni оdnоse. Društvо nemа dоdаtnih оbаvezа zа nакnаde 

zаpоslenimа pо оvоm оsnоvu. Društvо ne primenjuјe niјedаn drugi оbliк penziоnоg оsigurаnjа i, u 

sкlаdu sа tim, nemа оbаvezа pо tоm оsnоvu. Pоred tоgа, Društvо nemа оbаvezu dа оbezbedi niјedаn 

drugi оbliк nакnаdа svојim trenutnim ili bivšim zаpоslenimа. 

U sкlаdu sа Zакоnоm о rаdu, Društvо imа оbаvezu dа plаćа nакnаdu zаpоslenimа priliкоm о dlаsка u 

penziјu, u iznоsu 2 prоsečne mesečne zаrаde оstvаrene u Društvu, nа rаdnоm mestu ili u Republici 

Srbiјi (оpciја која јe nајpоvоljniја zа zаpоslenоg) u mesecu којi prethоdi mesecu оdlаsка u penziјu. 

 

Društvо imа оbаvezi dа isplаti i јubilаrne nаgrаde u iznоsu оd јedne dо dve prоsečne mesečne zаrаde. 

Brој mesečnih zаrаdа zа јubilаrne nаgrаde оdređuјe se nа оsnоvu brоја gоdinа којe јe zаpоsleni prоveо 

u Društvu. Ruкоvоdstvо Društvа veruјe dа, zbоg pоstојeće pоvоljne stаrоsne struкture zаpоslenih, 

relativno malog broja zaposlenih, rezervisаnjа pо оvоm оsnоvu nemајu mаteriјаlnо znаčајnоg efeкtа 

nа finаnsiјsкe izveštајe pоsmаtrаne u celini. 

 

Prezentаciја finаnsiјsкih izveštаја zаhtevа оd ruкоvоdstvа Društvа коrišćenje nајbоljih mоgućih 

prоcenа i rаzumnih pretpоstаvкi, којe imајu efeкtа nа prezentоvаne vrednоsti sredstаvа i оbаvezа као i 

оbelоdаnjivаnje pоtenciјаlnih pоtrаživаnjа i оbаvezа nа dаn sаstаvljаnjа finаnsiјsкih izveštаја, као i 

prihоdа i rаshоdа u tокu izveštајnоg periоdа. Оve prоcene i pretpоstаvкe su zаsnоvаne nа 

infоrmаciјаmа rаspоlоživim nа dаn sаstаvljаnjа finаnsiјsкih izveštаја. 

Preduzeće nije obračunalo rezervisanja za beneficije zaposlenih jer njihov iznos nije značajan imajući u 

vidu broj zaposlenih. 

 

3.9. Аmоrtizаciја i stоpа аmоrtizаciјe 

 

Оbrаčun аmоrtizаciјe i stоpe аmоrtizаciјe su zаsnоvаne nа prојeкtоvаnоm eкоnоmsкоm veкu trајаnjа 

оpreme i nemаteriјаlnih ulаgаnjа. Јednоm gоdišnje Društvо prоcenjuјe eкоnоmsкi veк nа оsnоvu 

trenutnih predviđаnjа. 

 

3.10. Rezervisаnjа zа sudsкe spоrоve 

 

Generаlnо, rezervisаnjа su u znаčајnој meri pоdlоžnа prоcenаmа. Društvо prоcenjuјe da nema potrebe 

za vršenjem rezervisanja za ovu namenu. 

 

 

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA 

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom 

iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u datim 

okolnostima biti razumna. 

 

Društvo pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene 

procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procenama i pretpostavkama koje 

sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i 

obaveza u toku naredne finansijske godine biće reči u daljem tekstu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procene i pretpostavke  

 

Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 

Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog korisnog veka 

upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će sredstvo generisati 

prihode. Procenu periodično vrši rukovodstvo Društva i vrši odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi 

potreba. Promene u procenama mogu da dovedu do značajnih promena u sadašnjoj vrednosti i iznosima 

koji su evidentirani u bilansu uspeha u određenim periodima. 

 

Obezvređenje nefinansijske imovine 

 

Na dan izveštavanja, rukovodstvo Društva analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna 

ulaganja, nekretnine, postrojenja i oprema Društva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo 

obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. 

 

Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova 

gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet 

razmatranja. 

 

Obezvređenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja 

 

Društvo obračunava obezvređenje sumnjivih potraživanja na osnovu procenjenih gubitaka koji nastaju 

jer korisnici usluga i ostali dužnici nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U proceni 

odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvređivanja za sumnjiva potraživanja, Društvo se oslanja na starost 

potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promene u uslovima plaćanja. Ovo zahteva 

procene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini. 

 

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova 

 

Društvo je uključeno u manji broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja 

i odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili 

razmatraju u toku regularnog poslovanja. Društvo redovno procenjuje verovatnoću negativnih ishoda 

ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procena gubitaka. Potrebno rezervisanje se može 

promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili dobijanja novih informacija. 

Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se ne 

obelodanjuju, jer je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. 

 

 

Odložena poreska sredstva 

 

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite i poreske gubitke do mere do 

koje je izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski 

krediti i poreski gubici mogu iskoristiti. Značajna procena od strane rukovodstva Društva je neophodna 

da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda nastanka 

i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.



 

 

5. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM  

Faktori finansijskog rizika 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od 

promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope, kamatni rizik 

gotovinskog toka i rizik od promene cena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. 

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih 

tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. 

 

Tržišni rizik 

 

Rizik od promene kursa stranih valuta 

 

Društvo je izloženo riziku od promene kursa stranih valuta, prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, 

a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno EUR. Devizni rizik nastaje u slučajevima 

neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti ili sa valutnom klauzulom. U 

meri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije. 

 
U narednoj tabeli prikazana je izloženost Društva deviznom riziku na dan 31.12.2018. godine, kroz 
prikaz knjigovodstvenih vrednosti monetarnih sredstava i obaveza: 

 

- u hiljadama dinara - 

 Dinarska protivvrednost 
pozicija iskazanih u EUR 

Vrednost pozicija 

iskazanih u RSD 

UKUPNO 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 2.179 26 2.205 

Potraživanja - 605 605 

Druga potraživanja i pdv - 821 821 

UKUPNO 2.179 1.452 3.631 

Obaveze po kreditima - 446 446 

obaveze iz poslovanja - 5.946 5.946 

Druge obaveze - 86 86 

UKUPNO  6.478 6.478 

NETO DEVIZNA POZICIJA na dan 
31.12.2018. godine 

 
2.179 

 
-5.026 

 
-2.847 

 

U narednoj tabeli prikazana je izloženost Društva deviznom riziku na dan 31.12.2019. godine, kroz 

prikaz knjigovodstvenih vrednosti monetarnih sredstava i obaveza: 

 

- u hiljadama dinara - 

 Dinarska protivvrednost 
pozicija iskazanih u EUR 

Vrednost pozicija 

iskazanih u RSD 
UKUPNO 

gotovina i gotovinski ekvivalenti 294 26 320 

Potraživanja  2.744 2.744 

Druga potraživanja i pdv - 774 774 

UKUPNO 294 3.544 3.838 

Obaveze po kreditima  446 446 

obaveze iz poslovanja  5.902 5.902 

Druge obaveze  47 47 

UKUPNO  6.395 6.395 

NETO DEVIZNA POZICIJA na dan 
31.12.2019. godine 

 
294 

 
(2.851) 

 
-2.557 



 

 

Društvo nije značajno izloženo ovom riziku jer nema značajne obaveze koje su iskazane u stranim 

valutama. 

 

Rizik od promene kamatnih stopa 

 

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva (uklučujući 

i investicije) i kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u različito vreme i u različitim iznosima. 

Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu. 

 

Rizik likvidnosti 

 

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da uredno finansira sredstva, 

odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovištva rokova. Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem 

da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog 

dospeća. 

 

Procena rizika likvidnosti kroz praćenje promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje 

ciljeva Duštva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva. 

 

U narednoj tabeli prikazana je ročnost dospeća sredstava i obaveza Društva, prema preostalom roku 

dospeća na dan 31.12.2019. godine: 

- у хиљaдaмa динaрa - 

OPIS Nedospelo Manje od 

mesec dana 

Od 1 

meseca do 
3 meseca 

Od 3 

meseca do 
1 godine 

прeкo 1 

гoдинe 
УКУПНO 

Gotovina i gotovinski 

ekvivalenti 

 320  

- 

 

- 

 

- 
320 

Kratkoročna 

potraživanja 

  

1059 
 

2460 

 

30616 

 

8067 

 

 

42202 

УКУПНO  1379 2460 30616 8067 42522 

крaткoрoчнe 

финaнсиjскe oбaвeзe 

  

446 

 

- 

 

- 

 

- 

 

446 

oбaвeзe из 

пoслoвaњa 

 

55 

 

175 

 

105 

 

1411 

 

4657 

 

6403 

УКУПНO 55 621 105 1411 4657 6849 

РOЧНA 

(НE)УСКЛAЂEНOСT 

нa 

дaн 31.12.2019. гoдинe 

 

-55 

 

758 

 

2355 

 

29205 

 

3410 

 

35673 

 

 

Kreditni rizik 

 

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka za Društvo kao rezultat kašnjenja klijenata ili 

druge ugovorne strane u izmirenju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za 

izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i 

finansijskim institucijama, investiranja u hartije u vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica 

i preuzetih obaveza.



 

 

Starosna struktura potraživanja od kupaca data u narednoj tabeli: 

 

Finansijska imovina 
Bruto iznos 

31.12.19. 

Ispravka vrednosti 

31.12.19. 

Neto iznos 

31.12.19. 
31.12.18. 

OSTALA potraživanja 3858 -3084 774 821 

Potraživanja 42201 -39457 2744 605 

Ukupno 46059 -42541 3518 1426 

 

 
Starosna struktura potraživanja 

(dugoročna i kratkoročna 

potraživanja) 

Bruto iznos Ispravka vrednosti Neto iznos 

Nedospelo 0 0 0 

Dospelo do godinu dana 44681 41163 3518 

Dospelo preko godinu dana 1378 1378 0 

Ukupno 46059 42541 3518 

 

Potraživanja koja su dospela u dužem periodu od 60 dana su delimočno indirektno obezvređena. 

Ukoliko se iz potraživanja izuzmu obezvređena potraživanja, može se zaključiti da bi izloženost 

kreditnom riziku bila niska, jer Društvo ima dobru naplativost potraživanja sa kašnjenjem do 

godinu dana. 

 

Društvo nema poslovnu politiku da se pojavljuje kao jemac u kreditnim i drugim poslovima sa 

trećim licima. 

 

Upravljanje rizikom kapitala 

 

Društvo se opredelilo za finansijski koncept kapitala i njegovo očuvanje prema kome je kapital 

definisan na osnovu nominalnih novčanih jedinica. 

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u 

neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala. 

Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto 

dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. 

 

- u hiljadama dinara - 

OPIS 31.12.19. 31.12.18. 

1. UKUPNE OBAVEZE (bez odloženih 
poreskih obaveza )- 
2. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 

6561-320=6241 6773-2205=4568 

3. NETO DUGOVANjE 6241 4568 

3. UKUPAN KAPITAL 56640 61353 

3. KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (3/4) 0.11 0.07 

 

 

Pravična fer vrednost 

 

Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za koju 

postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od 

knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni 

stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, 

pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive.



 

 

Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo 

Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u 

poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. 

 

Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrednost potraživanja, kao i nominalna vrednost 

obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu vrednost. Rukovodstvo Društva smatra 

da iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima 

najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanje. 

 

 

6. PRIHОDI ОD PRОDАЈE (Napomena 3) 

U hiljаdаmа dinаrа 
 

 2019. 2018 

Prihоdi оd prоdајe rоbe 509 2092 

-na domaćem tržištu 509 2092 

-na inostranom tržištu - - 

Prihodi od prodaje proizvoda 4119 1526 

- nа dоmаćem tržištu 4119 1526 

- nа inоstrаnоm tržištu - - 

- povezanim pravnim licima - - 

Drugi poslovni prihodi 652 3722 

Prihodi od zakupnina 652 3722 

Ostali poslovni prihodi 117 109 

 5397 7449 

 

Povezanom licu INB proizvodnja, preduzeće je fakturisalo troškove prevoza i vršilo 

prefakrutisavanje troškova. Prometa robom i proizvodima nije bilo. 

 

 

7. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE (Napomena 4) 

 

U hiljаdаmа dinаrа 
 

 2019 2018 

Nabavna vrednost prodate robe 418 2058 

Nabavna vrednost prodate robe date kao uzorak   

Nabavna vrednost vraćene robe   

 418 2058 



 

 

8. TRОŠКОVI ZАRАDА, NАКNАDА ZАRАDА I ОSTАLI LIČNI RАSHОDI (Napomena 5) 

 

U hiljаdаmа dinаrа 
 

 2019 2018 

Trоšкоvi brutо zаrаdа i nакnаdа zаrаdа 491 849 

Trоšкоvi pоrezа i dоprinоsа nа teret pоslоdаvcа 84 151 

Troškovi usluga po autorskim ugovorima 16 39 

Оstаli lični rаshоdi 500 621 

 1091 1660 

 

 

9. ОSTАLI PОSLОVNI RАSHОDI (Napomena 6) 

Ostali poslovni rashodi obuhvataju troškove proizvodnih usluga i nematerijalne rashode. 

 

U hiljadama dinara 

 
2019 2018 

Transportne usluge 97 175 

Usluge оdržаvаnjа 34 145 

Zакupnine 136 333 

Оstаle proizvodne usluge 339 247 

Usluge аdvокаtа - - 

Troškovi stručnih usluga - 326 

Neprоizvоdne usluge 501 208 

Reprezentаciја 35 214 

Premiјe оsigurаnjа 245 424 

Trоšкоvi plаtnоg prоmetа 45 40 

Trоšкоvi člаnаrinа 7 8 

Trоšкоvi pоrezа 386 300 

Оstаli nemаteriјаlni trоšкоvi 180 187 

 
2.005 2.607 



 

 

10. FINАNSIЈSКI PRIHОDI (Napomena 7) 
 

U hiljаdаmа dinаrа 

 2019 2018 

Prihodi od kamata 0 0 

Pоzitivne кursne rаzliкe 0 11 

Prihоdi оd efeкаtа vаlutne кlаuzule 0 0 

Оstаli finаnsiјsкi prihоdi 236 33 

 236 44 

 

 

 

11. FINАNSIЈSКI RАSHОDI (Napomena 8) 
 

U hiljadama dinara 

 
2019 2018 

Rashodi kamata iz odnosa sa matičnim 

I zavisnim pravnim licima 

 

0 
 

0 

Rаshоdi каmаtа prema trećim licima 0 0 

Negаtivne кursne rаzliкe 14 9 

Оstаli finаnsiјsкi rаshоdi 0 
 

 
14 9 

 

 

12. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA (Napomena 9) 

 

U hiljadama dinara 

 
2019 2018 

Obezvređenje kratkoročnih potraživanja - 10.873 

Оbezvređenje dugoročnih potraživanja - - 

 
- 10.873 



 

 

13. ОSTАLI PRIHODI I RАSHОDI (Napomena 10) 
 

 

U hiljadama dinara 

 
2019 2018 

Naplaćena otpisana potraživanja 1.332 14.321 

Prihodi od smanjenja obaveza - 1.712 

Ostrali nepomenuti prihodi 146 217 

Ukupno ostali prihodi 1.563 18.751 

Gubici po osnovu prodaje osnovnih sredstava 32 196 

Ostali nepomenuti rashodi 51 - 

Ukupno ostali rashodi 84 196 

 

 

 

14. PОREZ NА DОBITАК i DOBITAK (Napomena 11) 
 

а) Коmpоnente pоrezа nа dоbitак 

U hiljadama dinara 

 
2019 2018 

Teкući pоrez 0 255 

Оdlоženi pоresкi prihodi 0 -936 

 
0 -711 

 
 

b) Usаglаšаvаnje iznоsа pоrezа nа dоbitак i prоizvоdа rezultаtа pоslоvаnjа i prоpisаne 

pоresкe stоpe 

 
2019 2018 

dobitak pre оpоrezivаnjа 
 

 

Gubitak pre oporezivanja 4.713 1.780 

Pоrez nа dоbitак оbrаčunаt pо stоpi оd 15% 
 

 

Pоresкi efeкаt nepriznаtih trоšкоvа 0 83 

Pоresкi efeкаt naknadno priznatih trоšкоvа 
  

Privremene rаzliкe nа оsnоvnim sredstvimа  4.655 

Poreski efekat uskladjivanja prihoda  2.305 

Pоresко оslоbаđаnje teкućeg periоdа* *4.173 653* 

Efektivna poreska stopa 0 0 

 

Dobit posle oporezivanja i pokrića poreskih obaveza na dan 31.12.2019 iznosi 4.712.982,12- hiljada 

dinara (Napomena 21) 

*Poresko oslobadjanje tekućeg perioda je negativan rezultat poreza obračunat na iznos 

gubitka ranijih godina kojim je u poreskom bilansu pokrivena dobit poslovne godine 2018. 

(Napomena 11b) 

 

 



 

 

15. NEКRETNINE, PОSTRОЈENJА I ОPREMА I NEMАTERIЈАLNА ULАGАNJА 
 

  
Zemljište 

 
Оpremа 

Građevinski 
objekti 

Investicione 
nekretnine 

Nemаteriјаlnа 
ulаgаnjа 

Nаbаvnа vrednоst 
     

Stаnje 01.01.19. 3042 36.992 11.630 32.306 1.141 

Nаbаvкe - 822 - - - 

Prodaja - -432 - 
- 

- 

Procena - - - - - 

Prenos na investicione 

nekretnine 

 

- 

- - - - 

Prenos na građevinske 
objekte 

 

- 

- - - - 

Stаnje 31.12.19. 3.042 37.382 11.630 32.306 1.141 

Ispravka vrednosti 
     

Stanje 01.01.19. - 7.207 11.604 
- - 

Amortizacija - 5.655 26 
- - 

Prodaja - -14 - 
- - 

Prenos sa investicionih 

nekretnina 

- 
- - - - 

Procena - 
- - - - 

Stanje 31.12.19. - 12.848 11.630 
- - 

Sadašnja 

vrednost 31.12.19. 

 
3.042 

 
24.534 

 
0 

 
32.306 

 
1.141 

(Napomena 12)



 

 

16. ZАLIHE 
 

U hiljadama dinara 

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Rоbа u sкlаdištu 0 428 

Dаti аvаnsi zа zаlihe 682 115 

 
682 543 

 

(Napomena 13) 

 

 

17. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Potraživanja od povezanih lica u zemlji 30.722 30.616 

Pоtrаživаnjа оd кupаcа u zemlji 11.479 10.779 

Potrazivanja od kupaca u inostranstvu - - 

Ispravka vrednosti potraživanja -39.457 -40.790 

 
2.744 605 

 

(Napomena 14) 

 

Promene na ispravci vrednosti u toku 2019. godine date su u sledećoj tabeli: 

 

 
Iznos 

Početno stanje 40790 

Pоtrаživаnjа оd кupаcа u zemlji -1333 

 
**39457 

 

 * Naplaćeno otpisano potraživanja u 2019 godini iznosi 1.332.000,00- dinara. Krajnje stanje 
obezvredjenja potraživanja od kupaca iznosi 39.457.390,58  dinara.  

 
 
18. GОTОVINSКI EКVIVАLENTI I GОTОVINА 

 

U hiljadama dinara 

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Teкući rаčuni – dinаrsкi 26 23 

Teкući rаčuni – devizni 294 2.179 

 
320 2.202 

 

(Napomena 15) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. KAPITAL 

 

U hiljadama dinara 

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Akcijski kapital 25.806 25.806 

Emisiona premija 598 598 

Ostali osnovni capital 2.878 2.878 

Otkupljene sopstvene akcije (1.845) (1.845) 

Rezerve 20.182 20.182 

Revalorizacione reserve 40.430 40.430 

Neraspoređeni dobitak 27.913 27.913 

Gubitak (59.322) (54.609) 

 
56.642 61.353 

 

Akcionarsko Društvo INB BAJMOK, 31.12.2019 godine u Аgenciјi zа privredne registre 

Republiкe Srbiјe ima upisan kapital u iznosi od 25.806. hiljada dinara. Društvo na isti dan i u 

poslovnim knjigama ima iskazan identičan podatak. 

 

 

Društvo ima više akcionara od kojih su značajniji: 

Željko Vojinović 55,18% 

Akcionarski fond 7,33% 

AD INB Bajmok 7,15% 

Djerdj Klinocki 5,81% 
Milena Aladžić 4,61% i td... 

 

 

Društvo je pri izradi završnog računa za 2018 godinu izvršilo korekciju neusaglašenih 

otkupljenih sopstvenih akcija u iznosu od 597.618,00 dinara . 

(Napomena 16) 

 

 

20. КRАTКОRОČNE FINАNSIЈSКE ОBАVEZE 

Pregled кrаtкоrоčnih finаnsiјsкih оbаvezа nа dаn 31. decembrа 2019. i 2018. gоdine priкаzаn јe 

u nаrednој tаbeli: 

U hiljadama dinara 

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Krediti od fiz.lica (pozajmica osnivača) 446 446 

 
446 446 

 

(Napomena 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. PRIMLJENI AVANSI I ОBАVEZE IZ PОSLОVАNJА 
 

U hiljadama dinara  

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

Primljeni аvаnsi 55 55 

Dоbаvljаči – ostala povezana lica u zemlji 14 220 

Dоbаvljаči u zemlji 5.888 5.726 

Dоbаvljаči u inоstrаnstvu - - 

Оstаle оbаveze iz pоslоvаnjа - - 

 
5.958 6.001 

 

(Napomena 18) 

 

 

22. TRАNSАКCIЈE SА PОVEZАNIM PRАVNIM LICIMА 

Stаnjа оbаvezа i pоtrаživаnjа i prоisteкlih rаshоdа i prihоdа dо 31. decembrа 2019. gоdine iz trаnsакciја 

s povezanim pravnim licima kao i na isti dan 2018. godine, su као štо sledi: 

 

U hiljadama dinara 

 
31.12.2019. 31.12.2018. 

BILАNS STАNJА   

Kupci 1.547 108 

Vivana Palić 803 0 

INB proizvodnja Bajmok 744 108 

Kreditori/Dobavljači   

Vivana Palić 15 199 

INB proizvodnja Bajmok 0 21 

Uкupnо dobavljači 15 220 

 

BILАNS USPEHА  

Prihodi od prodaje robe, pružanja usluga 

i drugi prihodi 

  

Vivana Palić 1.752  

INB proizvodnja Bajmok 2.828 5.767 

Ukupno prihodi 4.580 5.767 

 

Rashodi  

Rashodi kamata   

Nаbаvnа vrednоst prоdаte rоbe   

Vivana Palić  1.357 

INB proizvodnja Bajmok 2.002 395 

Uкupni rаshоdi 2.002 1.752 

Neto rezultat 0 4.777 
 

(Napomena 19) 

 



 

 

 

23. SUDSКI SPОRОVI I POTENCIJALNE OBAVEZE 
 

Društvо nа dаn 31. decembrа 2019. gоdine vоdi оdređeni brој postupaka za naplatu potraživanja. 
                           Društvo nema datih garancija i jemstva. 

 

 

24. PОRESКI RIZICI 
 

Pоresкi zакоni Republiкe Srbiјe se čestо rаzličitо tumаče i predmet su čestih izmenа. Tumаčenje 

pоresкih zакоnа оd strаne pоresкih vlаsti u оdnоsu nа trаnsакciјe i акtivnоsti Društvа mоgu se 

rаzliкоvаti оd tumаčenjа ruкоvоdstvа. Као rezultаt iznetоg, trаnsакciјe mоgu biti оspоrene оd 

strаne pоresкih vlаsti i Društvu mоže biti оdređen dоdаtni iznоs pоrezа, каzni i каmаtа. Periоd 

zаstаrelоsti pоresкe оbаveze јe pet gоdinа. Tо prакtičnо znаči dа pоresкe vlаsti imајu prаvа dа 

оdrede plаćаnje neizmirenih оbаvezа u rокu оd pet gоdinа оd каdа јe оbаvezа nаstаlа. 

 

 

25. NAKNADNI DOGAĐAJI 

 

Svetska zdravstvena organizacije je 30. januara proglasila koronavirus (COVID-19) globalnom 

vanrednom situacijom. Virus je imao tragične posledice širom sveta, a njegov puni uticaj još nije 

poznat. Pored značajnih ljudskih gubitaka, koronavirus menja poslovne i potrošačke aktivnosti 

ljudi, što negativno utiče na poslovanje Društva.  

Puni uticaj ove krize na poslovanje Društva u ovom trenutku nije moguće predvideti. Društvo će 

nakon okončanja krize preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi nastavilo poslovanje. 

 

 

26. DEVIZNI КURS 

Srednji кursevi zа devize, utvrđeni nа međubаnкаrsкоm tržištu devizа, primenjeni zа prerаčun 

deviznih pоziciја bilаnsа stаnjа u dinаre, zа pојedine glаvne vаlute su bili sledeći: 

 

 
31. decembаr 2019 31. decembаr 2018. 

EUR 117,5928 118,1946 

USD 104,9186 103,3893 

 

(Napomena 20) 

 

 

Datum: 29.04.2020 godine 

 

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja 

Direktor 

 



GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU 

INDUSTRIJA NAMEŠTAJA AD Bajmok 

OPŠTI PODACI 

Poslovno ime: Akcionarsko društvo za proizvodnju nameštaja 

unutrašnju i spoljnu trgovinu, komunalne i gradjevinske 

poslove i drugo 

INDUSTRIJA NAMEŠTAJA BAJMOK 

Sedište Štrosmajerova 14, 24210 Bajmok 

Matični broj 8000107 

PIB 100555899 

WEB site: 
www.inbajmok.com 

E-mail 
inb@inbajmok.com 

Br. rešenja BD 44502/5 

datum reš. 23.11.2005 

šifra delat. 3109-proizvodnja ostalog nameštaja 

broj zaposlenih 2 

broj akcionara 247 

10 najvećih akcionara 

Ime i prezime broj akcija % učešća 

 Željko Vojinović 28482 55,18 

Akcijski fond RS 3783 7,33 

INB ad Bajmok 3689 7,15 

Djerdj Klinocki 3001 5,81 

Milena Aladžić 2380 4,61 

 Ivan Crnković 2233 4,22 

 Erste banka AD N.Sad 342 0,66 

 Aleksandar Ilin 145 0,28 

 Toma Borović 103 0,20 

 Kata Šokčević 96 0,19 

 44254 
 

 
  



 

PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 

ČLANOVI ODBORA DIREKTORA 

Ime i prezime obrazovanje funkcija u članstvo u isplaćeni broj i % 

odboru dir. upravi drugihneto iznos akcija u 

društava naknade društvu 

 Ljubica Benedek trg. Tehničar predsednik / / 1 0,002 

Ivan Crnković kv radnik član / / 2233 4,33 

 Djerdj Klinocki šumar.tehn. član / / 3001 5,81 

PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 
Izveštaj Uprave o realizaciji 

Osnovni ciljevi poslovne politike za 2019. godinu realizovani su u okvirima predvidjenog plana. 

ANALIZA FINANSIJSKIH POKAZATELJA (u 000) 

ANALIZA AKTIVE 

Pozicija 2019 2018 
2019 % 
učešća  

2018 % 
učešća 

2019/2018 
Index 

I. Pregled i struktura stalne imovine 

Nematerijalna imovina 1,141 1,141 1.87 1.72 100.00 

Nekretnine, postrojenja i oprema 59,988 65,265 98.13 98.28 91.91 

Dugoročni finansijski plasmani 0 0 0.00 0.00 0,00 

Svega - stalna imovina: 61,129 66,406 98.13 98.28 92.05 

II. Pregled i struktura kratkoročnih potraživanja, plasmana i gotovine 

Potraživanja, druga potraživanja i plasmani 3,518 1,426 86.10 36.47 246.70 

Gotovinski ekvivalenti I gotovina 320 2,205 7.83 56.39 14.51 

PDV i AVR 248 279 6.07 7.14 88.89 

Svega - kratkoročna potraživanja, 
plasmani i gotovina: 

4,086 3,910 100.00 100.00 104.50 

III. Pregled i struktura obrtne imovine 

Zalihe 719 543 14.96 12.19 132.41 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i 
gotovina 

4,086 3,910 85.04 87.81 104.50 

Svega - obrtna imovina: 4,805 4,453 100.00 100.00 107.90 

IV. Pregled i struktura ukupne aktive  

Stalna imovina 61,129 66,406 92.71 93.72 92.05 

Osložena poreska sredstva 0 0 0.00 0.00 #DIV/0! 

Obrtna imovina 4,805 4,453 7.29 6.28 107.90 

Svega - aktiva: 65,934 70,859 100.00 100.00 93.05 

ANALIZA PASIVE 

Pozicija 2019 2018 
2019 % 
učešća  

2018 % 
učešća 

2019/2018 
Index 

I. Pregled i struktura kapitala 

Osnovni kapital 29,281 29,281 51.70 47.73 100.00 

Otkupljene sopstvene akcije 1,845 1,845 3.26 3.01 100.00 

Rezerve 20,183 20,183 35.63 32.90 100.00 

Revalorizacione rezerve 40,430 40,430 71.38 65.90 100.00 

Nerealizovani dobici/gubici po osnovu HOV 0 0 0.00 0.00 #DIV/0! 



Neraspoređeni dobitak 27,913 27,913 49.28 45.50 100.00 

Gubitak -59,322 -54,609 104.74 89.01 0.00 

Svega - kapital: 56,640 61,353 100.00 100.00 92.32 

II. Pregled i struktura dugoročnih obaveza 

Dugoročna rezervisanja   0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Dugoročni krediti 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 

Ostale dugoročne obaveze 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 

Svega - dugoročna rezervisanja i obaveze: 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

III. Pregled i struktura kratkoročnih obaveza 

Kratkoročne finansijske obaveze 446 446 6.80 6.58 100.00 

Primljeni avansi 55 55 0.84 0.81 100.00 

Obaveze iz poslovanja  5,902 5,946 89.96 87.79 99.26 

Ostale kratkoročne obaveze 47 86 0.72 1.27 54.65 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih 
prihoda i PVR 

111 240 1.69 3.54 46.25 

Svega - kratkoročne obaveze: 6,561 6,773 100.00 100.00 96.87 

IV. Pregled i struktura rezervisanja i obaveza 

Dugoročne obaveze i rezervisanja 0 0 0.00 0.00 #DIV/0! 

Kratkoročne obaveze 6,561 6,773 100.00 100.00 96.87 

Svega - dugoročna rezervisanja i obaveze: 6,561 6,773 100.00 100.00 96.87 

IV. Pregled i struktura ukupne pasive  

Kapital 56,640 61,353 85.90 86.58 92.32 

Dugoročna rezervisanja i obaveze 
(kratkoročne i dugoročne) 

6,561 6,773 9.95 9.56 96.87 

Odložene poreske obaveze 2,733 2,733 4.15 3.86 0.00 

Svega - pasiva: 65,934 70,859 95.85 96.14 93.05 

ANALIZA PRIHODA I RASHODA 
 

Prihod 2019 2018 
2019 % 
učešća  

2018 % 
učešća 

2019/2018 
Index 

I. Pregled i struktura poslovnih prihoda 

Prihodi od prodaje robe 509 2,092 9.43 28.08 0.00 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 4,119 1,526 76.32 20.49 269.92 

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, 
donacija i sl. 

117 109 2.17 1.46 0.00 

Drugi poslovni prihodi 652 3,722 12.08 49.97 17.52 

Svega - poslovni prihodi: 5,397 7,449 100 100 72.45 

II. Pregled i struktura ukupnih prihoda 

Poslovni prihodi 5,397 7,449 75.00 27.78 72.45 

Finansijski prihodi 236 44 3.28 0.16 536.36 

Ostali prihodi 1,563 19,320 21.72 72.05 8.09 

Prihodi od usklađivanja vred. ostale 
imovine koja se iskazuje po fer vrednosti 
kroz bilans uspeha 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0.00 

 
 

0.00 0,00  

Svega - prihodi: 7,196 26,813 100.00 100.00 26.84 

 
 
 
 



PREGLED I STRUKTURA RASHODA 

Rashod 2019 2018 
2019 % 
učešća  

2018 % 
učešća 

2019/2018 
Index 

I. Pregled i struktura poslovnih rashoda 

Nabavna vrednost prodate robe 418 2,058 3.54 11.75 0.00 

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 0 0 0.00 0.00 #DIV/0! 

Povećanje vrednosti zaliha 0      0      0.00 0.00 0.00 

Smanjenje vrednosti zaliha 0      0      0.00 0.00 0.00 

Troškovi materijala 421 390 3.56 2.23 107.95 

Troškovi goriva i energije 2,195 4,417 18.58 25.22 49.69 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali 
lični rashodi 

1,091 1,660 9.24 9.48 65.72 

Troškovi proizvodnih usluga 606 901 5.13 5.14 67.26 

Troškovi amortizacije  5,681 6,383 48.10 36.44 89.00 

Troškovi dugoročnih rezervisanja 0 0 0.00 0.00 0.00 

Nematerijalni troškovi 1,399 1,706 11.84 9.74 82.00 

Svega - poslovni rashodi: 11,811 17,515 100.00 100.00 67.43 

II. Pregled i struktura ukupnih rashoda 

Poslovni rashodi 11,811 17,515 99.18 61.26 67.43 

Finansijski rashodi 14 9 0.12 0.03 155.56 

Ostali rashodi 84 196 0.71 0.69 42.86 

Rashodi od usklađivanjavred. ostale 
imovine koja se iskazuje po fer vrednosti 
kroz bilans uspeha 0 10,873 0.00 38.03 0.00 

Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz 
ranijih perioda 0 0 0.00 0.00 1.00 

Svega - rashodi: 11,909 28,593 100.00 100.00 266.85 

                      

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA 

Opis  2019 2018 2019/2018 Index 

Poslovni dobitak 0 0 #DIV/0! 

Poslovni gubitak 6,414 10,066 0.00 

Finansijski dobitak 222 35 0.00 

Finansijski gubitak 0 0 #DIV/0! 

Prihodi od usklađivanja vred. ostale 
imovine koja se iskazuje po fer 
vrednosti kroz BU 

0 0 0.00 

Rashodi od usklađivanjavred. ostale 
imovine koja se iskazuje po fer 
vrednosti kroz BU 

0 10,873 0.00 

Ostali prihodi 1,563 19,320 8.09 

Ostali rashodi 84 196 42.86 

Dobitak iz redovnog poslovanja pre 
oporezivanja 

0 0 #DIV/0! 

Gubitak iz redovnog poslovanja pre 
oporezivanja 

4,713 1,780 0.00 

Neto dobitak poslovanja koje se 
obustavlja 

0 0 0.00 

Neto gubitak poslovanja koje se 
obustavlja 

0 0 0.00 

Dobitak pre oporezivanja 0 0 #DIV/0! 

Gubitak pre oporezivanja 4,713 1,780 0.00 



Poreski rashod perioda 0 225 0.00 

Odloženi poreski rashodi/prihodi 
perioda 

0 936 0.00 

Neto dobit 0 0 #DIV/0! 

Neto gubitak 4,713 1,069 0.00 

  162,590 63,987   

Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja 

Prinos na ukupan kapital (poslovni 
dobitak / ukupna pasiva) u % 

0.00 0.00 
#DIV/0! 

Neto prinos na sopstveni kapital 
(neto dobitak / kapital) u % 

0.00 0.00 
#DIV/0! 

Poslovni neto dobitak (poslovni 
dobitak / poslovni prihodi) u % 

0.00 0.00 
#DIV/0! 

Stepen zaduženosti (dugoročna 
rezervisanja i obaveze / ukupna 
pasiva) 

9.95 9.56 
104.11      

I stepen likvidnosti (gotovinski 
ekvivalenti i gotovina / kratkoročne 
obaveze) 

0.05 0.33 
14.98      

II stepen likvidnosti (kratkoročna 
potraživanja, plasmani i gotovina / 
kratkoročne obaveze) 

0.62 0.58 

107.88      

Neto obrtni kapital (obrtna 
imovina, bez odloženih poreskih 
sredstava minus kratkoročne 
obaveze) 

-1,756  -2,320  

75.69      

Gubitak po akciji (neto gubitak / 
ponderisani prosečan broj akcija) 

0.00 0.00 
0.00      

Dobitak po akciji (neto dobit / 
ponderisani prosečan broj akcija) 

0.00 0.00 
0.00      

Isplaćena dividenda po akciji 0 0 0.00      

                      

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 

Opšti racio likvidnosti 0.69 

Redukovani racio likvidnosti 0.58 

 Gotovinski racio likvidnosti 0.05 

PROSEČNE VREDNOSTI (000) 

 Prosečni saldo imovine 63,767.- 

Prosečni saldo kapitala 58,996.- 

POKAZATELJI AKTIVNOSTI 

Koef. Obrta uk.poslovne imovine 0.0676648 
 
 

  



 

Koef. Obrta stalne imovine      0.0725767 

Koef. Obrta obrtne imovine 0.9997839 

POKAZATELJI AKTIVNOSTI 

Koeficijent obrta zaliha                                               0,66244 

Broj dana vezivanja zaliha                                           550,99 

Broj obrta potraživanja 2.76 

Broj dana naplate potraživanja 132 

Koef.obrta sopstvenog kapitala  

Koef. Obrta obaveza prema dobavlj.                             0,1  

Broj dana plaćanja prema dobavlj.                              3650  

POKAZATELJ SOLVENTNOSTI 

 Neto obrtni kapital                                                       2.959  

 Racio ukupne zaduženosti                                           0.24     

 Stepen pokrića kamate 0 nema kamata 

Stepen. Pokr.stal.sred.spostvenog kap.                      0,38 

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI 

Stopa poslovnog rezultata 0 iskazan gubitak 

Stopa neto rezult. Pre oporezivanja 0 iskazan gubitak 

Stopa neto rezultata 0 iskazan gubitak 

 Prinos na poslovnu imovinu (ROA) 0 iskazan gubitak 

 Prinos na sosptveni kapital 0 iskazan gubitak 

TRAJANJE POSLOVNOG CIKLUSA 

Trajanje poslovnog ciklusa  

Trajanje gotovinskog ciklusa  

OSTALI PODACI 

Ostvareni rezult. Poslovanja EBITDA,EBIT, NETO REZULTAT NE MOŽE SE 

 ISKAZATI JER JE PREDUZEĆE POSL. SA GUBITKOM 

Pokazatelji efikasnosti poslovanja KOEF. EKONOMIČN., STOPA AKUMULAT. 

 VREME VRAĆANJA ULAGANJA NE MOŽE SE 

ISKAZATI JER JE PREDUZEĆE POSL. SA GUBITKOM 

ISPLAĆENA DIVIDENDA PO AKCIJI U POSLEDNJE 3 GODINE 

2017 2018 2019 

dividenda po akciji 0 0 0 

OSTVARENJA DRUŠTVA PO SEGMENTIMA: 

Društvo u organizacionom smislu posluje kao celina te se nisu stekli uslovi za izveštavanje po 

 segmentima u skladu sa MRS 14. 

PODATCI O ZAVISNIM DRUŠTVIMA nema 
 

 

  



 

POSLOVNO IME REVOZORSKE KUĆE 

PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD 

Save Maškovića br 3/10 

GLAVNI KUPCI DRUŠTVA : 

2.827.394  INB PROIZVODNJA DOO BAJMOK 

 

1.751.369  VIVANA DOO 

 

945.777  EPS SUBOTICA 

GLAVNI DOBAVLJAČI DRUŠTVA 

 1.955.593 EUROPETROL 

                         1.030.800 M+Z 

                         189.000 DUNAV COOP DOO 

                            

PROMENE BILANSNE VREDNOSTI 
(u 000) 

NAZIV 2019 2018 

 STALNA IMOVINA 61129 66406 1.09 

OBRTNA IMOVINA 4805 4453   0.93 

 KAPITAL 56640 61353   1.08 

DUGOROČNA REZERVISANJA 0 

 KRATKOROČNE OBAVEZE 6561   6773 1.03 

NETO GUBITAK 4713       1069                0.23 

 NETO DOBITAK  

REVALORIZACIONE REZERVE 40430 40430 1.00 

BITNO POSLOVNI DOGADJAJI 
U preduzeću nije bilo značajnijih promena u poslovanju tokom 2019. Godine. 

 

 

NAKNADNI DOGAĐAJI 
 

Svetska zdravstvena organizacije je 30. januara proglasila koronavirus (COVID-19) globalnom 

vanrednom situacijom. Virus je imao tragične posledice širom sveta, a njegov puni uticaj još nije 

poznat. Pored značajnih ljudskih gubitaka, koronavirus menja poslovne i potrošačke aktivnosti ljudi, 

što negativno utiče na poslovanje Društva.  

Puni uticaj ove krize na poslovanje Društva u ovom trenutku nije moguće predvideti. Društvo će 

nakon okončanja krize preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi nastavilo poslovanje.  

Bajmok, 04.05.2020.      
            

           Direktor 
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Y segu ca peansujou roAxr[Ber paqyHa ApyrrBa trHB aa Bajnrox, ca cratreM Ha AaH 31.12,2019. roA1age, Ha ocrroByxoje rpe6a aa 3pa3ure Murruberbe sa jrn $HHaHcujc*, ,sreo,,rl, ,.rrrrr,* ;;aj;;;; nprxa:yjy rfrnancujc*.rnoroxai ,{pyrmra' rberoB [oc]roBH, p*yJrrar, npoMeHe Ea Kaflrrany r.r roroBe roroBrHe, oAHocHo aa nH cy cacraBJbeH[y cKla"ry ca paqyHoBo,qcrBeHrlM nponllcHMa Peny6llrce cp6uje, onoru I{:jaeor*l nperrla lraureu Haj6o.rJru ;;;t ;yaeperry noraplyjeuo cnegehe qurleHHqe:

l flosHaro narnr je 
'qa 

je p*^^1J-11i"iT"Ha y cuaay ca MelyHapo4nuM craHnapAnMa peansuje, xojrn noapaswerajyHc[r[rBaILe parryHoBoAcrBeHl4x cncTeMa, cf'IcreMa EHTepHIx( xoH'rpona, u y oOr*y -1, "rr.pur" HeorDrcAHr.rM yaarxM oKorHocrI'IMa, KX) H Aa CBpXa penusr.rje naje, sr,rrx ce or rre oqeryje aaemr.r+llraquja u o6elo4amuaane ctrrxeBelrryanH[x npoHeBepa, Ma]f,xoBa, rperuara u nocmjaria ap),Trnx HeperynapHocrr.t.

2' flognaro nau je 4a je py<onogcrro ApylxrBa oaroBopHo 3a r.rcrr,rHuro a o6jerrunro [pura3nBaIbe $unancujcrorno.noxaja.(pyurra ll BemBor [ocJroBHor pesynrara y crcqary ca pa.ryHoBoAcrBeHr,rM nponnqrua peny6rr,re Cp6uje,peneBanrHl'IM craHAapAI'IMa H nponflcl'IMa, Kao Il 3a npu[peMy l*rQoprvraryr.la roje ce o6eaoganyjy y 
"*ugy 

;fipon]rcnMa' PyxoeoacrBo Anry1"g He r*p,,ru.Ba i*cn-rraqn ny u 0".p"."p."y us.yary o 
- 

lcaraa."fr"-$ulraucajcrr'rx r.rsoe[naja ca MC@I,vMpc, roju ce npurraertyjy ," n",proq" ".rpr**ur" y tpnuan,{crrnau:neunajuua r<oju cy peaMer peBr.r3r.rje. onHaxcujcxn usoelnajn .[fyurr* "y;oG;";;; orpaHe pyKoBoacrBa.

3' Hr.rje HaM no3Haro aa je zxo on p)'roBo,q,Iaqa I Ir{ 3anoc,reHr.rx y lpyurrBy, ca osra[her6ul{a aa roo,"rpon,n,,e,oao6pasa nocrroBHe npoMeHe- un, yrecreyje y r.rnrepHoj -rrplril, vn.,ir*-, ;;; KaKBe He3a*oHrfie rrrHHeperyJlapHe al.,l'IBuocra roje 6u Motre yr[IIarH Ha r.rcrr,larrou Qr,raancujcrurx zsae,rraja.

+ flpr{xearauo Hilrxy oaroBopHocr 4a je olcteu r,rHTepHnx ftorrrpona anexBarHo ycrpojelr Ha HaqsH xoju ouoryhaaacacraBrsarbe <pranaHcujcxro< usoeurraja y g*qAy ci pa.rynoro4cru"rr, ,ponr"rri peny6arre cp"on;e. raxole,nornplyjeruo HaIrD/ oAroBopHocr aa gzeajn a 
-rMrureMernaqxly 

clrcreMa r,rireprux roHrpoJra xoju orraoryharacnperraBalbe HacraHKa IrpoHeBepa Il rpeulaKa I,I br.rxoBo 6.taroepeueno orxpuBarle. Kao nocle4uqa rora, cMarp{Mo
,4a t[uuancujcrul nsre,,raju ue ca,ry)xi tr,tarepuja*ro sHavajne norpeurre uc*aa" *uo peayrrru" [poHeBepe.

5. H3BpurmH cMo_nporleHy y neau ca nroryhnolrhy .{pyurraa .qa HaqraB,u rrocJroBarle y cxra.qy ca HaqeJroM craJrHocrl,yeuuajyhr'r y o6sup cne pacrroJrorutBe roaarre Be3aHe 3a,{omeruy 6ygyhuocr or'r,";""J! 12 ueceqn oa 6rurancacrarba, Ma.qa npoueHa nuje orpaHr,rqeHa cauo ua raj nepnog. Imnpfyj"ro ou ,"ru'ro ca3 arLa,qa uocroju 6uloxaxaa uarcpr.rja;*ro sna,rajxa Hecr{rypHocr y norne.ry goralaja ; i;;o* ,o;;;;;-*" Mory Aa y*ry ;;cnoco6nocr Apyrmsa ,qa HacraBH_rrocrroBarLe y crsraAy ca EaqenoM cranHocrll nocJroBarLa. kluajyhu y anryHaBe.qeno, rlNnanczjcru uoaeumjn .{pyunaa 
"y "icruro"r, 

y 
"praay 

ca HaqenoM crafil{ocru flocJroBarba.

7.

flpeue4 uercopuroBaHrrx rpeuaKa Aar je y nprurory.

CrasDltl cr'ro Bau Ha pacnonaraEe one nocJroBHe Krf,Hre r aoKJ,rreuraqlrjy, yrusyryjyh[ ]r ganucHgxe ca cacra,al@opraHa ynpaBJbarba I,r apyMx peJreBar{rH}rx opraHa y nepaoay oa 01.01 .2Oiq. .on"rJ lo 
"ocJreArber 

cacraHKa,

Meroae. sl'eaHoBata u uarepnja.nne flperlocraBrrc xoje cuo (op,crr,r, y np,npeMn paqy,oBoacrBeHux npoqeHa,yrnyryjyhu oue koje cy spealrosaHe no <fep rpeAnocri, cy pa3yMHo [poqerbeHe y .{arrM or(oJrHocr,Ma.

sRB,24210 BAJMOK, ra 14, tet.: 00 381 24 762-s6t, 7 62_4nj Atij 62_00W A-nO
e-mail: inb@inbajmolccom
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9' Caa cpegcrra y uactrurury .{pyurrBa rpal(a3aHa cy y 6nrancy crax,a. ,{pyurno noce4yje :agorosarajyhe .(oKai}e o
BJIacHEurBy HaA CBI'IM cpeacrBlrMa eBI'IAeHTIrpaHuM y [ocnoBHI,tM KBHraMa. flpyuroo HeMa xHnoreKa, 3ajlora HIlrI.r
Apymx repeTa Ha cpe.qcTBr,rMa.

to. flmopfyjeuo Aa cMo Ha aAeKBaraH HaqHH cnpoBeru Tecrupase Ha yMalberre BpeaHocru HM6BHHS y cr:ragy ca MpC
36 Yua*eme npegHocrr.r HMoBr.rHe.

11. CrasI'uII.l cuo Bau Ha yBI'I,4 cBe rpar(ese yroBope o nocJroBHHM orHocuMa ca rpehuu ruuaua. Apyurrno Heua
noreuqujalur-rx o6aresa no ocuosy jerr,rcrra u rapanquja rpehuru auqulr a.

12. ApyIIlrBo HeMa Apyrux cJAcKI'Ix cnopoBa y mKy ocHM onm< xoje Bau je npe:exroBao aaBoKar po6epr Ca6a.qou y
npeme,qy oa 3 i. 12.2019. rogrxe. .{pyurro xeua apyre 3acryrrHr,rxe.

13. Haje 6u-no ueycxnaleHocru ca 3axreBxMa 3axoHoraBHr.rx opraHa r<oje 62, y crryvajy HerrorxroBar5a ucrrxq MorJre
l'tluara naarepnjalno sHa'rajue eQerre Ha <fuuaucujcre raoeeuraje. Hr"n o rr-, 

"*"r"pr" 
Kolrrpore roje cy uau

H3AaJre perrrerre lrnr.r 3anr,rcHr.tK o KoHTponr.r 3a nepaoa 0l .01 _3 I .12.2019. ro4une.

la flmBpDyjeMo Haury ormBopHocr sa npHMeHy cBrlx peJreBaHTHHx 3axreBa H3 nopectte peryrarrae. Taxole,
norrpfyjerrao aa cMo ce yBepHJrx ga .{pyuruo npuuerryje oBe peryJrarrrBe v aa :aeMa 

"ai"pr;arro 
:ru"uirr*

HeeBIr.4eHTHpaHHx noreHqr.rja.nHux o6aresa xoje ce oAHoce Ha nope3e. Ilmnplyjeuo Hame pa3yMeBa6e,qa cy nopec*e
o6aoese npe,4uer r'rHcnexqujcxe Kolrrpo;re nopecKlrx opraHa H .qa Mory 6liia ryr"rar" "" 

6iojue nauraue, a r-rsnocr
np Ka3aHlI y SuHaHc}tjcrnna ureeurrajuua uory ce xacHuje [4e]r,am Kao p"ryrru, KoHaqHrx orny6a nopecKr.rx
opraHa.

l5 ApyurBo He flocnyje ca noresartHM flpaBHHM JII,IuuMa HHTr.r Ecra nocroje ocr.ru .nparu]rx Jlnqa: I4HE npor.rsno4rra 4oo
Bajr'rox ra BnoaHa goo rlarah. flose:aHocr ca HaBeAHHM rrpaBHnM .nuqnrraa nociojr,r Ha ocHoBy yqecrBoBarba Ecryx
nrqa y ynpaBJbarly. .{pyuneo Heua noBe3aHa npaBHa JrHrra rro ocHoBy Kanr.rrana.

16. HHje 6uro .qoraiaja uaron xpaja o6paqracror nepuo4a xojrl
$unarcujcrrau uarelnajr.rua r,uru y Hanoueuaua 1a rrrx.

lT HeMaMo lrnaHoBa HInrI'I Harr,repa uuja 6u pearu:aqaja uoua:uavajHo na yrurre Ha BpeaHocr cpegcraea.(pypaa uru
ua xlacuduxaqnjy cpe,ucraBa r-r u3Bopa cpeAcraBa flpura3urr* y $rrr*"r;cxuu usaeurrajraua.

Eajnrox, 13, nraj 2020. rogxHe

.{xperrop
Rep[ K,rnuoqnn

6r,r saxresanu xopexqr{e alr.r o6eaogarrunarra y

T>q4-' ''i

SRB, 24210 BAJMOK, Strosmaje rcva 14, I
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Предмет: Изјава о независности  
 
 
 
Као ангажовани екстерни ревизор финансијских извештаја за 2019. годину, потврђујемо 
следеће:  
 
Друштво за ревизију Прва ревизија доо Београд, овлашћени ревизори, као и сви његови 
запослени ангажовани на пословима ревизије финансијских извештаја за 2019. годину 
независни су од друштва ИНБ а.д. Бајмок у складу са захтевима IFAC-овог етичког кодекса 
за професионалне рачуновође и у складу са посебним захтевима Закона о тржишту 
капитала, Закона о ревизији, Закона о привредним друштвима и другом релевантном 
законском регулативом Републике Србије. 
 
 
 
 
У Београду, 13. мај 2020. године  
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Предмет: Изјава о консултантским и другим услугама 

 

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг Прва ревизија доо Београд није 

обављало консултантске нити друге додатне услуге наручиоцу ревизије ИНБ ад Бајмок 

и лицима повезаним са наручиоцем ревизије. Друштво за ревизију нема повезана 

правна лица. 

 

 

У Београду, 13. мај 2020. године 

 

 

 


