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CAnP 6eorpaA

-

143BpuJlanla cMo peBx3xjy npr.rroxeHxx Qrxaccrjcxr.rx h38euJraja nplaBpeAHor ApyLrJrBa Jn JyroxMnopr
CAnP SeorpaA (y Aa.rbeM reHcry ,,Apyr.urao"), xojra o6yxearajy 6naaxc crarsa Ha AaH 31. AeL{eM6pa 2019.
roA[He ta 6tnarc ycnexa, r:aeurraj o ocra/roM pe3ynrary, x3BeuJTaj o npoMeHaMa Ha xan]..tra/ly x
[3Beu]Taj o rokoa]1Ma roroBuHe 3a roAxHy xoja ce 3aBpuJaBa Ha raj AaH, Hao nperneA 3Ha,rajHlx
paqyHoBoAcrBeH14x nonurrlRa r xanomera ys Sr.rHaHchjcRe u3Beluraje.

llo HauieM Ml4u.rbelby, nojeAl4Ha,{Hx $uxaucujcxr u3Beuraix r,crulvtro u o6iexrraxono, no csuir,r
MarepxianHo sxavajxuru nfiralb[Ma, npl4xa3yjy QraHarclrjcxr,r nonoxaj ,qpyurBa Ha,a,aH 31.4eqeru6pa
2019. roAhHe, xao H pe3ynrare fberoBor nocroaalba r roxoBe roroBrHe 3a roA[Hy xoja ce 3aBpuJa8a Ha
raj AaH, y cxnaAy ca paqyHosoAcrBeHhM nponlcxMa Peny6nxKe cp6hje.
OcHoeo go Muurberbe

Peax3xjy cMo t43Bp::rar't4

y

cKnaAy

ca

MebyHapo,qH[M craHAapAxMa peax3hje (MCP). Hau:e

op,roBopHocn4 y cx.naAy ca rxM craHAapAlMa cy AerarbHx.ie onxcaHe y o,q,e.,bxy x3BeuJTaja Odeoeopnocm
peau3opo 30 peausujy Sunoncujcxux Beewmoja. Mx cMo He3aB[cHx y oAHocy Ha Apyrur8o y cxnaAy ca
Erh,.rxxM xoAexcom:a npoQeclroxarre pa,ryxoaole 046opa sa rvrelyxapo4xe eruqxe craHAapAe 3a
pa,lyxosole (14ECEA KoAexc) [ erlqHr4M 3axreBHMa xojI cy peneBaHrHx 3a HauJy pear:njy rfNxaxcNjcxrax
fi,l3Beluraja y Peny6rrqr Cp6aja h t4cnyqu[A cMo Haue Apyre erH']Ke oArosopHoclv y cKnaAy ca oBxM
3axreBxMa, CMarpaMo Aa cy peBX3l4jcxx Aoxa3x xoje cmo npn6aennx Aoeo.rbHu H aAeKBarHH Aa HaM
npyHe ocHoBy 3a Hauie MruJ.rbelbe.

C4pemdbe

noxhe

Cxpehelto naxby Ha cne4ehe nlrtarte:
Kao uJTo je o6ero4a*exo y HanoMeHl,r 40 ya noje4rxavxe OI4HaHcxjcHe ,3Beuraje, paAx cnpeeaBalba
nojaBe, uihpe$a r cy:6lrjaroa :apa:xe 6oaeclr COVID-19 la 3auJrHre craHoBHtltllr8a o4 te 6onecru,4axa
15. Mapra 2020. ro,qhHe y Peny6araqra Cp6[jh AoHera .ie OAnyKa o npornauJelby BaHpeAHor cralba
(,,Cnyx6exu raacxrx PC, 6poj 29l2ol. yBobelbe EaHpeAHor cralba y Peny6nuty Cp6uiu xao u
cnpoaoleue Mepa BnaAe Peny6nxxe Cp6raje xe yrxqe Ha QNHarcujcxe h3BeuJraje ApyuJTBa 3a 2019.
roAhHy. yrxqa.i Mepa BnaAe y roxy BaHpeAHor cralba h Ha(oH lbero8or yxuAalba Ha nocnoBalbe ApyLurBa

xao n eQexara Ha Qrraxcrjcxe 3aeuraje

y

2020. rogulu, pyt(oBoAcrso ApyuJrBa He Moxe

ca

npeqraxou.rhy carae4arr.

Haue Mxurrberoe xuje xaanuQuxoeaHo no HanpeA HaBeAeHoM nxralby
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Ynpaaxoru o46opy Jn JyroraMnopr

-

CAnP EeorpaA (HacraBaK)

Odeoeopaocm pyxoeodcmsd u nuqa oenauhexux sa ynpaemarce za $uxdHcujcxe u3aerumaje
PyxoBoAcrBo je oAroBopHo 3a npxnpeMy r Qep npesexraqujy oBXx 0rHaHcxjcxxx x3BeuJraja y cxnaAy ca
paqyHoaoAcrBe H t,tM npontacxMa Peny6nrxe Cp6uje n 3a oHe taHTepHe xoHTpone 3a xoje pykoBoAcrBo

yrBpA[ Aa cy norpe6xe 3a npxnpeMy Qraxarcrjcxlrx x3aeuJraja Kojx He caApxe MarepxjanHo
norpeuHe ricxa3e/

HacTa.ne

3Ha,]ajHe

ycneA KpI4MIHanHe paAbe x.nI rpeLxxe.

$rxarclrjcxrx 13Betxraja, pyxoBoAcrBo je oAroBopHo 3a npoqeHy cnoco6Hocrx
HacraBr
ca noc.floaalbeM y cxnaia,y ca HaqenoM crarHocn4, o6eno4arsyjyhu, no norpe6r,
ApyurBa Aa
nxralba xoja ce oAHoce Ha crarHocr nocnoBarba x npxnpeMy Haqera crarHocfl4 noc.rroBaba Kao
paqyHosoAcrBeHe ocHoBe, ocl4M aKo pyxoBoAcrBo HaMepaBa Aa nxkBxArpa ynq Aa o5ycraa\
nocrroBabe, xnx HeMa Apyry peanHy MoryhHocr Aa ro ypa,qh.

flpu

cacraB.|balby

14

.IlNqa oeaau:hexa 3a ynpaBJbalbe cy oAroBopHa 3a HaArneAalbe npoqeca QrnaHcrjcKor [3seuJTaBaba

ApyurBa.
Odzoeopxocm peeBopo so peewujy +uHoHcujcKux rceeumojo

Hau qx,rb je crxqabe pa3yMHor yBepaBarba o roMe jecy nr $uraxcrjcxr.,r l,r38euJTaj|4 yaerr y qeau r. .r, 6e:
Marep}4janHo 3Ha,]ajHor norpeuJHor npxxa3xBaFba ycneA KpxMxHanHe paArbe unx rpeuiKe A A3Aarv
3BeuJraj He3aEucHor peBx3opa xoj14 yx.rbyqyje Hauje MI,ruJrbelbe. ysepaBal6e y pa3yMHoj Mepr{ 03Ha'ra8a
Br4cox HhBo yBepaBalba, an!{ He npeAcraBrba rapaHq}ajy Aa he peBx3l,lja cnpoBeAeHa y cxnaAy ca MCP
yBeH orxpt4Tr4 Marepl-ljanHo norpeuHe ficxa3e aKo raKBI r4cKa3[ nocroje, norpeuJH]4 r4cxa3x Mory Aa
HacraHy ycneA xpr4MxHanHe paArbe t4nx rpeuJxe t4 cMarpajy ce Marep]ajanHo 3Ha'la.iHxM aKo je pa3yMHo
oqexrBar[ 4a he otr, nojeAxHaqHo rlnx cyMapHo, yrhqarx Ha exoHoMcxe ogyKe KopxcHl,ixa AoHere Ha
ocroey oaNx Qr xaHcxjcxxx

143BeuJraja.

y

Kao cacraBHx Aeo peBu3[je
cxraAy ca MCP, npraMeFbyjeMo npooecrioHaario npocyluaaroe u
oApxaBaMo npo0ecIoHanHx cxenr]4r.u3aM ToxoM peB]a3xje. Mlr raxole:

.

flpeno3HajeMo u npoqelbyjeMo pl43[xe oA MareprjanHo 3HaqajHr4x norpeuHhx ucxasa y QrraxcujcxNivr

ll3BeuraixMa, Hacra,nrx ycneA Hpt4MrHanHe paArbe t,tr rpeuJxe, o6lrxyjerrlo lt o6aaluatto nocrynke
peBx3xje Kao peaxl{rajy Ha re prl3hxe I np[6aBlbaMo pe8x3[jc(e 4oxa:e xojr cy aAeKBarHI r,r AoBo,/bHx
Aa ocHrypajy ocHoBy 3a HauJe Ml4uj/belbe. P143l4K Heorxp Balba 3HaqajHor norpeuHor npxka3l.lBal-ba

je aeht o4 px3xxa Hacranor ycneA rpeuJxe, 3aro uJTo KprMxHanHa paArba
yubyrr4
yApyxxBabe,
MOxe Aa
oanchol4Ko8arbe, HaMepHe nponycre, naxHo npeAcraB/babe t-l/I4
Hacranor VcneA npoHeeepe

3ao6xnaxeroe xHTepHux xoHTpona.

.

CTxqeMo pa3yMeBalbe o l4HTepHxM xoHTponaMa xoje cy peIeBaHTHe 3a peBy3[jy paAl,t ocMl4txrbaBal.ba
nocrynaKa peBx3r4je xojx cy np[KraAHX y AarxM oxonHocr[Ma, a[y. He y qtt.rby t43paxaBarba MHLll.,be$a
o eQrxacxocrl cIlcreMa rHTepH14x xoHTpona,0,pylurBa.

.

BpruxMo npoqeHy npl4MelbeHxx paqyHoEoACTaeHfix nonl4TI4Ka 14 y xojol Mepx
I noae3aHa o6eno4,arotaata xoje.ie u3BpL!t,tno pyKoBoAcrBo.

paqyHoBoAcrBeHe npoqeHe

cy

pa3yMHe

1438EI,IJTAJ HE3ABhCHOT PEB1430PA (HACTABAK)

ynpasHoM oA6opy Jn JyrorMnopr

-

CAnP SeorpaA (HacraBaK)

Odzoeopxocm peeBopo so peausujy Quxoxcujcxux uzeeumoja (xacmaeax)

. AoHocxMo 3axrbyqaK o nphxnaAHocrr4 np[MeHe Haqena fianHocrx xao paqyHoBoAcrBeHe ocHoBe oA
crpaHe pyxoBoAcrBa x Ha ocHoBy npxxyn,rbeHxx pesx3rajcxxx Aoxa3a, Aa nx nofiojx MaTephjanHa
Her3BecHocr y Be3H ca 4orafajurina $^u ycno}A$a Hojx Mory Aa x3a3oBy 3HaqajHy cyMrby y norneAy
cnoco6Hocrt4 flpyuJrea Aa HacraBr ca nocnoBalbeM y cMaAy ca Ha'{e^oM cranHocr[, At(o 3axrby,]r4Mo Aa
nocrojx Marepr.ianHa Heh3BecHocr, Ay)t{Hx cMo Aa y cBoM x3Belurajy cxpeHeMo naxrby Ha noBe3aHa
o6enoAalbxBalba y Qrxaxcrjcxrru x3eulrajxMa lrn!4, axo raKBa o6eno4auuaara HHcy aAexBarHa, Aa
MoArOhxyjeMo cBoie Mxuj.rbetbe. HauJu 3ax,rby,{qr.i ce 3acHuBajy Ha peBx3xjcxrM Aoxa3[Ma
np[xyn/beHxM Ao AaryMa ]a3BeuJra.ia peBr3opa. Melyrun, 6yAyht Aorabajr xrx ycnoBh Mory 3a
nocneAxqy Aa hMaiy Aa ApyrurBo npecraHe Aa nocnyje y cKnaAy ca Ha'{eroM cranHocr}.r.

x

CaonuJTaBaMo arqurua oanauheHlM 3a ynpaB./baue, taruely ocra.nor, nnaHllpaxy o6yrvr
BpeMe
peex:rje u 3HaqajHe peBx30pcKe Hana3e, yK.rbyqy.,yhx c8e 3Ha.{ajHe HeAocrarxe y ,rHrepHHM KoHTpo.naMa
xoje cMo x,qeHTxO14xoBanla ToxoM peBh3]-,.ie.

llseetumaj o dpyeuM 3dKoHcKuM

u pezynamopHuM gdxmeeuMd

foAhr.urbu x3Beuraj o nocnoBalby 3a 2019. roAl1Hy, cacTaB.rbeH oA crpaHe ApyLlTBa Ha ocHoBy 3axTe8a
Aarxx y qnaHy 34 3axoHa o patiyHoBoAcrsy, ycxnaler je ca nojeArHalHrlM Qt,lHaHchjcxt.tM x3BeuJrajxMa
ApyuJrBa 3a noc oBHy 2019. roAraHy.

SeorpaA, 14. jynh 2O2O. toAta{e
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ЈП ЈУГПИМППРТ – СДПР БЕПГРАД
Наппмене уз финансијске извештаје
за ппслпвну 2019. гпдину

ЈП ЈУГПИМППРТ – СДПР БЕПГРАД
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2019. гпдине

1.

ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Јавнп предузеће Југпимппрт – СДПР Бепград (у даљем тексту „Друштвп“) првпбитнп је
пснпванп 18. јуна 1949. гпдине кап предузеће за међунарпдну тргпвину Југпимппрт.
Друштвп је прганизпванп кап јавнп предузеће и регистрпванп је кпд Агенције за привредне
регистре.
Оснпвна делатнпст Друштва је извпз и увпз напружаоа, впјне ппреме и впјни инжеоеринг.
Седиште Друштва је у Бепграду, улица Булевар уметнпсти 2.
Матични брпј Друштва је 07051751, а ппрески идентификаципни брпј 100001790.
Финансијски извештаји за ппслпвну 2019. гпдину пдпбрени су пд стране рукпвпдства
Друштва дана 30. јуна 2020. гпдине.

2.

ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Пснпве за састављаое финансијских извештаја
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Закпнпм п рачунпвпдству
(Службени гласник РС, бр. 62/2013 и 30/2018) и другим рачунпвпдственим прпписима кпји
се примеоују у Републици Србији.
На пснпву важећих рачунпвпдствених прпписа, правна лица и предузетници у Републици
Србији су у пбавези да впђеое ппслпвних коига, признаваое и прпцеоиваое импвине и
пбавеза, прихпда и расхпда, састављаое, приказиваое, дпстављаое и пбелпдаоиваое
финансијских извештаја врше у складу са закпнскпм и прпфесипналнпм регулативпм, кпја
ппдразумева Оквир за припремаое и приказиваое финансијских извештаја („Оквир“),
Међунарпдне рачунпвпдствене стандарде („МРС“), пднпснп Међунарпдне стандарде
финансијскпг извештаваоа („МСФИ“), кап и тумачеоа кпја су саставни деп стандарда.
Превпд Оквира, МРС, МСФИ и тумачеоа, издатих пд стране Одбпра за међунарпдне
рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеоа међунарпдних стандарда финансијскпг
извештаваоа, утврђује се решеоем Министра финансија и пбјављује у Службенпм гласнику
Републике Србије. МРС, МСФИ и тумачеоа пбјављени дп јуна 2012. гпдине пд стране
Одбпра за међунарпдне рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеое
рачунпвпдствених стандарда су званичнп преведени решеоем Министарства Финансисја
Републике Србије п утврђиваоу превпда Међунарпдних стандарда финансијскпг
извештаваоа (брпј решеоа 401-00-896/2014-16) и пбјављени у Службенпм гласнику
Републике Србије брпј 35 дана 27. марта 2014. гпдине.
Измеоени или издати МСФИ и тумачеоа стандарда пбјављени накпн јуна 2012. гпдине нису
били примеоени приликпм састављаоа финансијских извештаја.
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2.

ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)
Пснпве за састављаое финансијских извештаја (наставак)
Ппред тпга, прилпжени финансијски извештаји су састављени у складу са захтевима
Правилника п кпнтнпм пквиру и садржини рачуна у кпнтнпм пквиру за привредна друштва,
задруге и предузетнике (Службени гласник Републике Србије брпј 95/2014) и Правилника п
садржини и фпрми пбразаца финансијских извештаја за привредна друшта, задруге и
предузетнике (Службени гласник Републике Србије брпј 95/2014 и 144/2014).
Наведени правилници кпји регулишу презентацију финансијских извештаја имају првенствп
примене у пднпсу на захтеве кпје у тпм ппгледу дефинишу МСФИ кпји су пбјављени пд
стране Министарства финансија.
Збпг гпре наведених пдступаоа пви финансијски извештаји се не мпгу сматрати
финансијским извештајима састављеним у сагласнпсти са МСФИ и МРС.
Презентација финансијских извештаја
Финансијски извештаји су приказани у фпрмату прпписанпм Правилникпм п садржини и
фпрми пбразаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014).
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), псим укпликп није другачије
наведенп. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Рачунпвпдствени метпд
Финансијски извештаји су састављени пп метпду првпбитне набавне вреднпсти, псим
укпликп МСФИ не захтевају другачији пснпв вреднпваоа на начин пписан у значајним
рачунпвпдственим пплитикама.
Начелп сталнпсти ппслпваоа
Финансијски извештаји Друштва састављени су на пснпву начела сталнпсти ппслпваоа.

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА
Нематеријална импвина
Нематеријална импвина се иницијалнп признаје пп набавнпј вреднпсти. Накнаднп
вреднпваое нематеријалне импвине врши се пп набавнпј вреднпсти умаоенпј за исправку
вреднпсти пп пснпву ампртизације и евентуалне губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти.
Ампртизација нематеријалних улагаоа се пбрачунава на набавну вреднпст, применпм
прпппрципналнпг метпда, применпм стппа пд 20% дп 25% за спфтвере и лиценце пд 20% дп
100%.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Некретнине и ппрема
Некретнине и ппрема се иницијалнп признају пп набавнпј вреднпсти, пднпснп пп цени
кпштаоа за средства израђена у сппственпј режији. Набавну вреднпст чини фактурна
вреднпст увећана за све трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу пвих
средстава у стаое функципналне приправнпсти.
Накпн ппчетнпг признаваоа некретнине се мере пп ревалпризпванпј (прпцеоенпј)
вреднпсти кпја представља оихпву фер вреднпст на дан ревалпризације (прпцене)
умаоену за кумулирану исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и за евентуалне
кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти, а ппрема пп набавнпј вреднпсти
умаоенпј за кумулирану исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и за евентуалне
кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти.
Прпцена фер вреднпсти некретнина је ппследои пут извршена са стаоем на дан 31. јануара
2018. гпдине oд стране Завпда за кпнсалтинг и вештачеое д.п.п Нпви Сад. Прпцена је
извршена применпм тржишнпг приступа.
Ампртизација некретнина и ппреме се израчунава применпм прпппрципналне метпде у
тпку прпцеоенпг кприснпг века упптребе средстава, уз примену следећих стппа:
Грађевински пбјекти
Опрема
Мптпрна впзила
Намештај
Остала ппрема

0,85 – 10,0%
10,0 – 25,0%
10%
5,0 – 20%
6,67 – 50,0%

Обрачун ампртизације ппчиое пд нареднпг месеца у пднпсу на месец у кпјем је средствп
стављенп у упптребу. Ампртизаципне стппе се ревидирају сваке гпдине ради пбрачуна
ампртизације кпја пдражава стварни утрпшак пвих средстава у тпку ппслпваоа и препстали
намеравани век оихпвпг кпришћеоа.
Средствп се искоижава из евиденције у мпменту птуђеоа или укпликп се не пчекују будуће
екпнпмске кпристи пд упптребе тпг средства. Дпбици или губици пп пснпву прпдаје или
птписа средства (кап разлика између нетп прпдајне вреднпсти и коигпвпдствене
вреднпсти) признају се у билансу успеха пдгпварајућег перипда.
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Инвестиципне некретнине
Инвестиципне некретнине пбухватају некретнине кпје Друштвп издаје у закуп или држи
ради увећаоа вреднпсти капитала.
Иницијалнп признаваое инвестиципних некретнина врши се пп оихпвпј набавнпј
вреднпсти или цени кпштаоа. Набавну вреднпст чини фактурна вреднпст увећана за све
трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу пвих средстава у стаое функципналне
приправнпсти.
Накпн ппчетнпг признаваоа инвестиципне некретнине се вреднују пп фер вреднпсти, кпју
утврђују екстерни прпценитељи. Фер вреднпст се заснива на ценама ппнуде на активнпм
тржишту кпригпваним, укпликп је неппхпднп, за специфичнпсти средства. Прпмене у фер
вреднпстима инвестиципних некретнина се евидентирају у билансу успеха кап деп псталих
прихпда, пднпснп псталих расхпда.
Прпцена фер вреднпсти инвестиципних некретнина је ппследои пут извршена са стаоем на
дан 31. јануара 2018. гпдине oд стране Завпда за вештачеое и кпнсалтинг дпп Нпви Сад.
Прпцена је извршена применпм тржишнпг приступа.
Залихе
Залихе се вреднују пп набавнпј вреднпсти, пднпснп цени кпштаоа, или нетп прпдајнпј
вреднпсти, у зависнпсти кпја је нижа. Набавна вреднпст укључује вреднпст пп фактури
дпбављача, увпзне дажбине, трансппртне трпшкпве и друге зависне трпшкпве набавке.
Друштвп је ппчевши пд 1. јануара 2016. гпдине у свпјим ппслпвним коигама ппчелп са
евидентираоем недпвршене прпизвпдое и гптпвих прпизвпда. На ппзицији недпвршене
прпизвпдое и гптпвих прпизвпда налази се вреднпст средстава НВО кпја су на дан биланса
и даље била у прпцесу прпизвпдое са различитим степенима дпвршенпсти.
Цена кпштаоа пбухвата трпшкпве директнпг материјала и прпизвпдних услуга. Трпшкпви се
укључују у цену кпштаоа на бази нпрмалнпг степена искпришћенпсти капацитета, не
укључујући трпшкпве камате.
Нетп прпдајна вреднпст представља вреднпст пп кпјпј залихе мпгу бити прпдате у
нпрмалним услпвима ппслпваоа, накпн умаоеоа за трпшкпве прпдаје.
Обрачун излаза залиха утврђује се метпдпм прпсечне ппндерисане цене.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Умаоеое вреднпсти импвине
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп преиспитује коигпвпдствену вреднпст свпје
материјалне и нематеријалне импвине да би утврдилп да ли ппстпје индикације да је
дпшлп дп губитка пп пснпву умаоеоа вреднпсти импвине. Укпликп такве индикације
ппстпје, прпцеоује се надпкнадиви изнпс средства да би се мпгап утврдити евентуални
губитак. Акп није мпгуће прпценити надпкнадиви изнпс ппјединпг средства, Друштвп
прпцеоује надпкнадиви изнпс јединице кпја генерише нпвац, а кпјпј тп средствп припада.
Надпкнадива вреднпст је нетп прпдајна цена или вреднпст у упптреби, зависнп пд тпга кпја
је виша. За пптребе прпцене вреднпсти у упптреби, прпцеоени будући нпвчани тпкпви
дискпнтују се дп садашое вреднпсти применпм дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја
пдражава садашоу тржишну прпцену временске вреднпсти нпвца за ризике специфичне за
тп средствп.
Акп је прпцеоен надпкнадиви изнпс средства (или јединице кпја генерише нпвац) маои пд
коигпвпдствене вреднпсти, пнда се коигпвпдствена вреднпст тпг средства умаоује дп
надпкнадивпг изнпса. Губици пд умаоеоа вреднпсти признају се пдмах кап расхпд, псим
акп средствп претхпднп није билп предмет ревалпризације. У тпм случају деп губитка, дп
изнпса ревалпризације, признаје се у пквиру прпмена на капиталу.
Учешћа у капиталу зависних друштава
Зависна друштва су правна лица кпја се налазе ппд кпнтрплпм Друштва. Кпнтрпла
ппдразумева мпћ управљаоа финансијским и ппслпвним пплитикама зависнпг друштва.
Сматра се да кпнтрпла ппстпји када Друштвп ппседује, директнп или индиректнп, више пд
пплпвине гласачких права у зависнпм друштву. Учешћа у капиталу зависних друштава
признају се пп набавнпј вреднпсти.
Учешћа у капиталу придружених друштава
Придружена друштва су правна лица у кпјима Друштвп има значајан утицај, а кпје није ни
зависнп друштвп нити учешће у заједничкпм ппдухвату. Значајан утицај ппдразумева мпћ
учествпваоа у дпнпшеоу пдлука п финансијскпј и ппслпвнпј пплитици придруженпг
друштва, али не и кпнтрплу над тим пплитикама. Сматра се да значајан утицај ппстпји када
Друштвп ппседује, директнп или индиректнп, 20 или више прпцената гласачких права у
друштву у кпје је инвестиранп. Учешћа у капиталу придружених друштава признају се пп
набавнпј вреднпсти.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Финансијски инструмeнти
Класификација финансијских инструмената
Финансијска средства укључују дугпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа,
краткпрпчне финансијске пласмане и гптпвину и гптпвинске еквиваленте. Друштвп
класификује финансијска средства у неку пд следећих категприја: средства пп фер
вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа, кредити (зајмпви) и
пптраживаоа и средства распплпжива за прпдају. Класификација зависи пд сврхе за кпју су
средства стечена. Рукпвпдствп Друштва утврђује класификацију финансијских средстава
приликпм иницијалнпг признаваоа.
Финансијске пбавезе укључују дугпрпчне финансијске пбавезе, краткпрпчне финансијске
пбавезе, пбавезе из ппслпваоа и пстале краткпрпчне пбавезе. Друштвп класификује
финансијске пбавезе у две категприје: пбавезе пп фер вреднпсти крпз биланс успеха и
пстале финансијске пбавезе.
Метпд ефективне камате
Метпд ефективне камате је метпд израчунаваоа ампртизпване вреднпсти финансијскпг
средства или финансијске пбавезе и расппделе прихпда пд камате и расхпда пд камате
тпкпм пдређенпг перипда. Ефективна каматна стппа је каматна стппа кпја тачнп дискпнтује
будуће гптпвинске исплате или примаоа тпкпм пчекиванпг рпка трајаоа финансијскпг
инструмента или где је прикладнп, тпкпм краћег перипда на нетп коигпвпдствену вреднпст
финансијскпг средства или финансијске пбавезе.
Гптпвина и гптпвински еквиваленти
Ппд гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима ппдразумевају се нпвац у благајни, средства
на текућим и девизним рачунима кап и краткпрпчни деппзити дп три месеца кпје је мпгуће
лакп кпнвертпвати у гптпвину и кпји су предмет безначајнпг ризика пд прпмене вреднпсти.
Кредити (зајмпви) и пптраживаоа
Пптраживаоа пд купаца, кредити (зајмпви) и пстала пптраживаоа са фиксним или
пдредивим плаћаоима кпја се не кптирају на активнпм тржишту класификују се кап
кредити (зајмпви) и пптраживаоа.
Кредити и пптраживаоа вреднују се пп ампртизпванпј вреднпсти, применпм метпде
ефективне камате, умаоенпј за умаоеое вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа. Прихпд пд
камате се признаје применпм метпда ефективне камате, псим у случају краткпрпчних
пптраживаоа, где признаваое прихпда пд камате не би билп материјалнп значајнп.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Финансијски инструменти (наставак)
Финансијска средства распплпжива за прпдају
Финансијска средства распплпжива за прпдају су недеривативна средства кпја су назначена
кап распплпжива за прпдају и нису класификпвана кап финансијска средства назначена пп
фер вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа и кредити
(зајмпви) и пптраживаоа.
Накпн ппчетнпг признаваоа, финансијска средства распплпжива за прпдају признају се пп
оихпвпј фер вреднпсти. Дпбици или губици настали пп пснпву прпмене фер вреднпсти
признају се у пквиру укупнпг псталпг резултата, на рачунима нереализпваних дпбитака и
губитака пп пснпву хартија пд вреднпсти. Умаоеоа за губитке пп пснпву пбезвређеоа
вреднпсти се признају директнп у билансу успеха. У случају прпдаје финансијскпг средства
распплпживпг за прпдају или трајнпг умаоеоа вреднпсти, кумулативни дпбитак или
губитак, претхпднп признат у пквиру капитала, пренпси се на прихпде и расхпде перипда.
Фер вреднпст финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишнпј вреднпсти
пстваренпј на Бепградскпј берзи на дан биланса стаоа. За средства за кпја не ппстпји
активнп тржиште, фер вреднпст се утврђује кпришћеоем техника прпцене. Технике
прпцене пбухватају кпришћеое ппследоих независних тржишних трансакција између
пбавештених, впљних страна, акп су дпступне, ппређеое са актуелнпм фер вреднпшћу
другпг инструмента кпји је у значајнпј мери исти и анализу дискпнтпванпг тпка гптпвине.
Средства за кпја не ппстпји активнп тржиште и за кпја није мпгуће реалнп утврдити фер
вреднпст вреднују се пп набавнпј вреднпсти, умаоенпј за евентуалне кумулиране губитке
пп пснпву умаоеоа вреднпсти.
Умаоеоа вреднпсти финансијских средстава
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп прпцеоује да ли ппстпје пбјективни дпкази да је
дпшлп дп умаоеоа вреднпсти финансијскпг средства или групе финансијских средстава
(псим средстава исказаних пп фер вреднпсти крпз биланс успеха). Обезвређеое
финансијских средстава се врши када ппстпје пбјективни дпкази да су, кап резултат једнпг
или више дпгађаја кпји су се десили накпн ппчетнпг признаваоа финансијскпг средства,
прпцеоени будући нпвчани тпкпви средстава измеоени.
Обезвређеое (исправка вреднпсти) пптраживаоа врши се индиректнп за изнпс дпспелих
пптраживаоа кпја нису наплаћена у пдређенпм перипду пд датума дпспећа за плаћаое, а
директнп акп је немпгућнпст наплате извесна и дпкументпвана. Прпмене на рачуну
исправке вреднпсти пптраживаоа евидентирају се у кприст или на терет биланса успеха.
Наплата птписаних пптраживаоа коижи се у билансу успеха кап пстали прихпд.
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Финансијски инструменти (наставак)
Умаоеоа вреднпсти финансијских средстава (наставак)
Обезвређеое акција, класификпваних кап финансијска средства распплпжива за прпдају,
кпје се не кптирају на Бепградскпј берзи врши се у случају значајнпг или дугптрајнпг пада
фер вреднпсти ппсматране акције исппд оене коигпвпдствене вреднпсти. Претхпднп
признати расхпди пбезвређеоа пп пвпм пснпву се не укидају крпз биланс успеха. Свакп
накнаднп ппвећаое фер вреднпсти се признаје директнп у пквиру укупнпг псталпг
резултата.
Остале финансијске пбавезе
Остале финансијске пбавезе, укључујући пбавезе пп кредитима, иницијалнп се признају пп
фер вреднпсти примљених средстава, умаоене за трпшкпве трансакције.
Накoн пoчeтнoг признаваоа, пстале финансијскe oбавeзe сe вреднују пп ампртизпванпј
вреднпсти кпришћеоем метпда ефективне камате. Трпшак пп пснпву камата се признаје у
билансу успеха пбрачунскпг перипда.
Резервисаоа
Резервисаоа се признају и врше када Друштвп има садашоу пбавезу (закпнску или
угпвпрену), кпја је резултат прпшлих дпгађаја, и када је верпватнп да ће пдлив ресурса кпји
стварају екпнпмске дпбити бити пптребан да се измири пбавеза и када се изнпс пбавезе
мпже ппузданп прпценити. Резервисаоа се признају за будуће ппслпвне губитке.
Резервисаоа се вреднују пп садашопј вреднпсти пчекиваних нпвчаних пдлива, уз примену
дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја пдражава ппстпјеће тржишне услпве и евентуалне
специфичне ризике ппвезане са пптенцијалнпм пбавезпм за кпје се признаје резервисаое.
Ппвећаое резервисаоа услед прптека времена се признаје кап расхпд пп пснпву камата.
Ппрез на дпбитак
Текући ппрез
Ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрачунава и плаћа у складу са прпписима п
пппрезиваоу Републике Србије. Кпначни изнпс пбавезе ппреза на дпбитак утврђује се
применпм ппреске стппе пд 15% на ппреску пснпвицу утврђену у ппрескпм билансу
Друштва. Ппреска пснпвица приказана у ппрескпм билансу укључује дпбитак приказан у
званичнпм билансу успеха кпји се кпригује за сталне разлике кпје су дефинисане прпписима
п пппрезиваоу Републике Србије.
Републички прпписи не предвиђају да се ппрески губици из текућег перипда мпгу кпристити
кап пснпва за ппвраћај ппреза плаћенпг у претхпдним перипдима. Међутим, губици из
текућег перипда мпгу се кпристити за умаоеое ппреске пснпвице будућих пбрачунских
перипда, али не дуже пд 5 гпдина.

8

ЈП ЈУГПИМППРТ – СДПР БЕПГРАД
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2019. гпдине

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Ппрез на дпбитак (наставак)
Одлпжени ппрез
Одлпжени ппрез на дпбитак се пбрачунава кпришћеоем метпде утврђиваоа пбавеза према
билансу стаоа, за привремене разлике прпизашле између коигпвпдствене вреднпсти
средства и пбавеза у финансијским извештајима и оихпве пдгпварајуће ппреске пснпвице
кпришћене у израчунаваоу пппрезивпг дпбитка. Одлпжене ппреске пбавезе се признају за
све пппрезиве привремене разлике, дпк се пдлпжена ппреска средства признају у мери у
кпјпј је верпватнп да ће пппрезиви дпбици бити распплпживи за кпришћеое пдбитних
привремених разлика.
Одлпжени ппрез се пбрачунава пп ппреским стппама за кпје се пчекује да ће се
примеоивати у перипду када се средствп реализује или пбавеза измирује. Одлпжени ппрез
се коижи на терет или у кприст биланса успеха, псим када се пднпси на ппзиције кпје се
коиже директнп у кприст или на терет псталпг свепбухватнпг резултата, и у тпм случају се
пдлпжени ппрез такпђе расппређује у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата.
Примаоа заппслених
Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада
У складу са прoписима кoји сe примeоују у Рeпублици Србији, Друштвп јe у oбавeзи да
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштвп јe,
такoђe, oбавeзнп да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт
запoслeнoг сe коижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.
Друштвп није укљученп у друге пблике пензијских планпва и нема никаквих пбавеза пп
пвим пснпвама.
Отпремнине
У складу са Закпнпм п раду и Кплективним угпвпрпм, Друштвп има пбавезу да заппсленпм
исплати птпремнину приликпм пдласка у пензију у изнпсу две прпсечне зараде пстварене у
Републици Србији у месецу кпји претхпди месецу пдласка у пензију. Друштвп је извршилп
актуарску прпцену садашое вреднпсти пве пбавезе и фпрмиралп резервисаое пп тпм
пснпву.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Прихпди и расхпди
Прихпди пд прпдаје рпбе и извршених услуга признају се у билансу успеха ппд услпвпм да
су сви ризици и кпристи прешли на купца. Прихпди пд прпдаје се евидентирају у мпменту
исппруке рпбе и прпизвпда или извршеоа услуге. Прихпди се исказују пп фактурнпј
вреднпсти, умаоенпј за пдпбрене пппусте и ппрез на дпдату вреднпст.
Расхпди се пбрачунавају пп начелу узрпчнпсти прихпда и расхпда.
Прерачунаваое стране валуте
Ппслпвне прпмене настале у странпј валути су прерачунате у динаре пп средоем курсу
утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза, кпји је важип на дан ппслпвне прпмене.
Средства и пбавезе исказане у странпј валути на дан биланса стаоа, прерачунати су у
динаре пп средоем курсу утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза за тај дан.
Нетп ппзитивне или негативне курсне разлике, настале приликпм ппслпвних трансакција у
странпј валути и приликпм прерачуна ппзиција биланса стаоа исказаних у странпј валути,
коижене су у кприст или на терет биланса успеха.
Немпнетарне ставке кпје се вреднују пп принципу истпријскпг трпшка израженпг у странпј
валути прерачунате су пп истпријскпм курсу важећем на дан иницијалне трансакције.
Трпшкпви ппзајмљиваоа
Трпшкпви ппзајмљиваоа се пднпсе на камате и друге трпшкпве кпји настају у вези са
ппзајмљиваоем средстава. Трпшкпви ппзајмљиваоа кпји се мпгу неппсреднп приписати
стицаоу, изградои или изради средства кпје се псппспбљава за упптребу, укључују се у
набавну вреднпст или цену кпштаоа тпг средства. Остали трпшкпви ппзајмљиваоа признају
се кап расхпд перипда у кпме су настали.
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4.

ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ
Састављаое финансијских извештаја захтева пд рукпвпдства Друштва да врши прпцене и
дпнпси претппставке кпје мпгу да имају ефекта на презентпване вреднпсти средстава и
пбавеза и пбелпдаоиваое пптенцијалних пптраживаоа и пбавеза на дан састављаоа
финансијских извештаја, кап и прихпда и расхпда у тпку извештајнпг перипда. Ове прпцене
и претппставке су заснпване на претхпднпм искуству, текућим и пчекиваним услпвима
ппслпваоа и псталим распплпживим инфпрмацијама на дан састављаоа финансијских
извештаја. Стварни резултати мпгу да се разликују пд прпцеоених изнпса.
Најзначајнија ппдручја кпја пд рукпвпдства захтевају вршеое прпцене и дпнпшеое
претппставки представљена су у даљем тексту:
Кприсни век некретнина и ппреме
Друштвп прпцеоује препстали кприсни век некретнина и ппреме на крају сваке ппслпвне
гпдине. Прпцена кприснпг века некретнина и ппреме је заснпвана на истпријскпм искуству
са сличним средствима, кап и предвиђеним технплпшким напреткпм и прпменама
екпнпмских и индустријских фактпра.
Укпликп се садашоа прпцена разликује пд претхпдних прпцена, прпмене у ппслпвним
коигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачунпвпдствене пплитике, прпмене
рачунпвпдствених прпцена и грешке“. Ове прпцене мпгу да имају материјалнп значајан
ефекат на коигпвпдствену вреднпст некретнина и ппреме кап и на изнпс ампртизације
текућег пбрачунскпг перипда.
Умаоеое вреднпсти импвине
На дан биланса стаоа, Друштвп врши преглед коигпвпдствене вреднпсти материјалне и
нематеријалне импвине и прпцеоује да ли ппстпје индикације за умаоеое вреднпсти некпг
средства. Приликпм прпцеоиваоа умаоеоа вреднпсти, средства кпја гптпвинске тпкпве не
генеришу независнп дпдељују се пдгпварајућпј јединици кпја генерише нпвац. Накнадне
прпмене у дпдељиваоу јединици кпја генерише нпвац или у времену нпвчаних тпкпва мпгу
да утичу на коигпвпдствену вреднпст пднпсне импвине.
Исправка вреднпсти пптраживаоа
Исправка вреднпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа је извршена на пснпву
прпцеоених губитака услед немпгућнпсти купаца да испуне свпје пбавезе. Прпцена
рукпвпдства је заснпвана на старпснпј анализи пптраживаоа пд купаца, истпријским
птписима, кредитнпј сппспбнпсти купаца и прпменама у ппстпјећим услпвима прпдаје. Овп
укључује и претппставке п будућем ппнашаоу купаца и пчекиванпј будућпј наплати.
Прпмене у услпвима ппслпваоа, делатнпсти или пкплнпстима везаним за пдређене купце
мпгу да имају за ппследицу кпрекцију исправке вреднпсти сумоивих и сппрних
пптраживаоа пбелпдаоене у прилпженим финансијским извештајима.

11

ЈП ЈУГПИМППРТ – СДПР БЕПГРАД
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2019. гпдине

4.

ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ (НАСТАВАК)
Судски сппрпви
Приликпм пдмераваоа и признаваоа резервисаоа и утврђиваоа нивпа излпженпсти
пптенцијалним пбавезама кпје се пднпсе на ппстпјеће судске сппрпве рукпвпдствп Друштва
дпнпси пдређене прпцене. Ове прпцене су неппхпдне за утврђиваое верпватнпће настанка
негативнпг исхпда и пдређиваоа изнпса неппхпднпг за кпначнп судскп пправнаое. Услед
инхерентне неизвеснпсти у ппступку прпцеоиваоа, стварни губици мпгу да се разликују пд
губитака иницијалнп утврђених прпценпм. Збпг тпга се прпцене кпригују када Друштвп дпђе
дп нпвих инфпрмација, углавнпм уз ппдршку интерних стручних служби или сппљних
саветника. Измене прпцена мпгу да у значајнпј мери утичу на будуће ппслпвне резултате.

5.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМПВИНА
у хиљадама РСД
Улагаое у
развпј и
спфтвер

Нематеријална импвина у
припреми

Аванси за
нематеријалну
импвину

Укупнп

Набавна вреднпст
1. јануар 2018. гпдине
Набавкe у тoку гoдинe
Пренпси
31. децембар 2018. гпдине

418.145
164.139
582.284

611.000
348.844
(271.988)
687.856

609.428
359.881
(378.982)
590.327

1.638.573
708.725
(486.831)
1.860.467

1. јануар 2019. гпдине
Набавкe у тoку гoдинe
Пренпси
Прпцена вреднпсти
31. децембар 2019. гпдине

582.284
11.752
606.000
1.200.036

687.856
873.506
(606.000)
669.304
1.624.666

590.327
117.926
(305.048)
403.205

1.860.467
1.003.184
(305.048)
669.304
3.227.907

Исправка врeднoсти
1. јануар 2018. гпдине
Ампртизација
31. децембар 2018. гпдине

169.845
164.630
334.475

-

-

169.845
164.630
334.475

1. јануар 2019. гпдине
Ампртизација
31. децембар 2019. гпдине

334.475
78.976
413.451

-

-

334.475
78.976
413.451

Садашоа врeднoст
31. децембар 2019. гпдине
31. децембар 2018. гпдине

786.585
247.809

1.624.666
687.856

403.205
590.327

2.814.456
1.525.992

Прпцена вреднпсти једнпг дела нематеријалне импвине у припреми се пднпсила на
развпјне прпјекте 8. фазе развпја.
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5.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМПВИНА (НАСТАВАК)
Иста је извршена са стаоем на дан 31. децембра 2018. гпдине oд стране независнпг
прпценитеља, привреднпг друштва Deloitte д.п.п. из Бепграда. Прпцена је извршена
кпришћеоем трпшкпвнпг приступа. Наведена прпцена је урађена схпднп преппруци
Државне ревизпрске институције кпја је у свпм извештају пд 30. децембра 2019. гпдине брпј
400-191/2019-06/15 навела да Друштвп у набавнпј вреднпсти нематеријалних улагаоа није
укључилп трпшкпве рада радника и пстале индиректне трпшкпве већ самп трпшкпве
материјала. Друштвп је приступилп ретрпактивнпј прпцени пвих трпшкпва и исте коижилп у
2019. гпдини.

6.

НЕКРЕТНИНЕ И ППРЕМА
Грађевински
пбјекти
Набавна вреднпст
1. јануар 2018. гпдине
Набавкe у тoку гoдинe
Пренпси
Прпцена
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2018. гпдине
1. јануар 2019. гпдине
Набавкe у тoку гoдинe
Пренпси
Пренпс на инвестиципне
некретнине
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2019. гпдине

Oпрeма

Пстала
средства

у хиљадама РСД
Укупнп

3.622.459
114.354
(170.136)
3.566.677

534.783
48.922
(11.931)
571.774

1.829.718
118.237
(34.115)
1.913.840

5.986.960
232.591
14.807
(170.136)
(11.931)
6.052.291

3.566.677
290.881

571.774
65.282
114.663

1.913.840
389.084
(405.544)
-

6.052.291
454.366
-

(411.422)
3.446.136

(54.520)
697.199

1.897.380

(411.422)
(54.520)
6.040.715

Исправка врeднoсти
1. јануар 2018. гпдине
Ампртизација
Прпцена
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2018. гпдине

422.115
34.910
(428.212)
28.813

310.836
62.543
(10.795)
362.584

23.735
3.082
26.817

756.686
100.535
(428.212)
(10.795)
418.214

1. јануар 2019. гпдине
Ампртизација
Отуђеоа и расхпдпваоа
Осталп
31. децембар 2019. гпдине

28.813
31.512
(2.873)
57.452

362.584
30.267
(38.149)
354.702

26.817
2.826
29.643

418.214
64.605
(38.149)
(2.873)
441.797

Садашоа врeднoст
31. децембар 2019. гпдине
31. децембар 2018. гпдине

3.388.684
3.537.864

342.497
209.190

1.867.737
1.887.023

5.598.918
5.634.077
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6.

НЕКРЕТНИНЕ И ППРЕМА (НАСТАВАК)
Остала пснпвна средства кпја на дан 31. децембра 2019. гпдине изнпсе 1.867.737 хиљада
РСД (2018. гпдине – 1.887.023 хиљаде РСД) пбухватају углавнпм некретнине, ппстпјеоа и
ппрему у припреми у изнпсу пд 1.867.614 хиљада РСД (2018. гпдине – 1.884.074 хиљаде
РСД).
Кап средствп пбезбеђеоа за враћаое дугпрпчних кредита Друштвп је далп у хипптеку
импвину у припреми чија садашоа вреднпст на дан 31. децембра 2019. гпдине изнпси
370.820 хиљада РСД.

7.

ИНВЕСТИЦИПНЕ НЕКРЕТНИНЕ
Инвестиципне некретнине исказане на дан 31. децембра 2019. гпдине изнпсе 1.581.071
хиљаду РСД (2018. гпдине – 1.169.649 хиљада РСД).
Изнпс
у хиљадама РСД
Набавна вреднпст
1. јануар 2018. гпдине
Прпцена

746.531
427.864

31. децембар 2018. гпдине

1.174.395

1. јануар 2019. гпдине
Пренпс са грађевинских пбјеката
Осталп

1.174.395
411.422
(4.746)

31. децембар 2019. Гпдине

1.581.071

Исправка вреднпсти
1. јануар 2018. гпдине
31. децембар 2018. гпдине

4.746
4.746

1. јануар 2019. гпдине
Осталп
31. децембар 2019. гпдине

4.746
(4.746)
-

Садашоа врeднoст
31. децембар 2019. гпдине
31. децембар 2018. Гпдине

1.581.071
1.169.649

Прпцена фер вреднпсти инвестиципних некретнина је извршена са стаоем на дан 31.
јануара 2018. гпдине oд стране Завпда за кпнсалтинг и вештачеое д.п.п Нпви Сад. Прпцена
је извршена применпм тржишнпг приступа.
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8.

ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Учешћа у капиталу зависних правних лица
Учешћа у капиталу придружених правних лица
Хартије пд вреднпсти распплпживе за прпдају:
- ппслпвне банке у земљи
- привредна друштва у земљи
Дугпрпчни пласмани:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Дугпрпчни стамбени кредити дати заппсленима

Mинус: исправка вреднпсти
- учешћа у капиталу зависних правних лица
- учешћа у капиталу придружених правних лица
- хартија пд вреднпсти распплпживих за прпдају

2019.

у хиљадама РСД
2018.

7.112.249
3.618.064
10.730.313

6.383.849
3.618.064
10.001.913

411.827
16.705
428.532

411.827
16.698
428.525

5.195.932
169.718
47.848
5.413.498

163.634
60.946
224.580

(21.899)
(2.954.606)
(344.949)
(3.321.454)

(7.368)
(2.954.606)
(307.866)
(3.269.840)

13.250.889

7.385.178

Учешће у %

2019.

у хиљадама РСД
2018.

100,00%
99,61%
100,00%
51,00%
87,43%
100,00%
100,00%
100,00%

5.016.185
1.256.323
394.191
160.653
167.875
90.241
4.439
443

5.016.185
650.062
394.191
160.653
58.425
92.083
4.439
443

7.090.350

6.376.481

Учешћа у капиталу зависних правних лица

Бпрбени слпжени системи д.п.п. Бепград
Утва - Авип индустрија д.п.п Панчевп
Атера д.п.п. Бепград
Кпвачки центар д.п.п. Ваљевп
Пптисје - Прецизни Лив а.д Ада
Југпимппрт- Ливнице д.п.п. Бепград
ПМЦ Инжеоеринг д.п.п. Бепград
Кипал-Експпрт д.п.п. Бепград

Тпкпм 2019. гпдине Друштвп је ппвећалп улпг у два свпја зависна Друштва:
- у зависнп Друштвп Утва – Авип индустрија д.п.п., Панчевп у изнпсу пд 618.951 хиљаду
РСД. На пснпви Одлуке п ппвећаоу улпга и Решеоем Владе п даваоу претхпдне
сагласнпсти на улагаое капитала кпје је пбјављенп у Службенпм Гласнике РС брпј пд 28.
децембра 2018. гпдине Друштвп је извршилп упис ппвећаоа улпга у Агенцији за
привредне регистре Републике Србије. Ппвећаоем улпга ппвећанп је учешће у
власничкпј структури друштва са 99,25% на 99,61%.
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8.

ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК)
Учешћа у капиталу зависних правних лица (наставак)
-

У зависнп Друштвп Пптисје – Прецизни Лив а.д. Ада уписпм и куппвинпм акција
акцијски капитал је ппвећан за изнпс пд 109.450 хиљада РСД. Куппвинпм акција
ппвећанп је учешће у власничкпј структури Друштва са 72,79% на 87,43%.

Учешћа у капиталу придружених правних лица
Учешћа у капиталу придружених правних лица исказана на дан 31. децембра 2019. гпдине у
изнпсу пд 663.458 хиљада РСД (2018. гпдине – 663.458 хиљада РСД) у пптпунпсти се пднпсе
на учешће у капиталу Српске банке а.д. Бепград.
Дугпрпчни пласмани
Дугпрпчни пласмани дати ппвезаним правним лицима исказани на дан 31. децембра 2019.
гпдине у изнпсу пд 5.195.932 хиљаде РСД (2018. гпдине – 163.634 хиљаде РСД) се пднпсе на
дугпрпчне кредите дате за инвестиције. Обавезе су већим делпм настале пренпспм са
краткпрпчних пбавеза склапаоем сппразума п прпдужеоу рпка враћаоа ппзајмица уз
пстале непрпмеоене услпве из пснпвнпг угпвпра. Каматне стппе на пдпбрена средства на
дан биланса стаоа крећу се у расппну пд 2,4% дп 6% гпдишое (2018. гпдине – 2,4% дп 6%
гпдишое).
Дугпрпчни пласмани дати псталим правним лицима исказани на дан 31. децембра 2019.
гпдине у изнпсу пд 169.718 хиљада РСД се пднпсе на краткпрпчнп пдпбрена средства чији је
рпк прпдужен за 18 месеци склапаоем сппразума уз пстале исте услпве кпји су првпбитнп
угпвпрени. Каматне стппе на пдпбрена средства на дан биланса стаоа 6% гпдишое.
Дугпрпчни стамбени кредити дати заппсленима исказани на дан 31. децембра 2019. гпдине
у изнпсу пд 47.848 хиљада РСД (2018. гпдине – 60.946 хиљаду РСД) пдпбравани су 2005.
гпдине на перипд пд 20 гпдина и уз каматну стппу пд 1% гпдишое (2018. гпдине – 1%
гпдишое).

9.

ЗАЛИХЕ
у хиљадама РСД
2019.
2018.
Плаћени аванси за залихe
Недпвршена прпизвпдоа
Рпба
Материјал
Алат и инвентар

4.679.868
3.746.402
3.196.219
2.544.752
40.588

Mинус: исправка вреднпсти

(1.047.133)
13.160.696

4.606.822
5.701.564
1.960.250
2.289.334
36.375
(718.528)
13.875.817
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10.

ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ

Купци у земљи:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Купци у инпстранству
Минус: исправка вреднпсти
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица

2019.

у хиљадама РСД
2018.

1.606.254
542.051
6.748.324
8.896.629

1.454.053
823.431
7.156.116
9.433.600

(159.481)
(3.082.371)
(3.241.852)

(159.481)
(3.398.984)
(3.558.465)

5.654.777

5.875.135

На дпспела пптраживаоа Друштвп не врши пбрачун затезне камате. Наплата пптраживаоа
пд купаца није пбезбеђена теретпм на импвину дужника или јемствпм трећег лица.
Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа за 2019. и 2018. гпдину су биле следеће:

2019.

11.

у хиљадама РСД
2018.

Стаое на ппчетку гпдине
Нпве исправке у тпку гпдине
Искоижаваое исправке вреднпсти
Курсне разлике (ппзитивне)/негативне
Наплата претхпднп исправљених пптраживаоа

3.558.465
54.775
(36)
(11.782)
(359.570)

3.756.148
185.892
(3.319)
5.123
(385.379)

Стаое на крају гпдине

3.241.852

3.558.465

2019.

у хиљадама РСД
2018.

260.516

264.189

425.167
26.742
37.025
1.354

334.320
17.103
63.183
2.905

750.804

681.700

ДРУГА ППТРАЖИВАОА

Пптраживаоа за више плаћен ппрез на дпбит
Пптраживаоа за камату и дивиденде:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Пптраживаоа пд заппслених
Остала пптраживаоа

17

ЈП ЈУГПИМППРТ – СДПР БЕПГРАД
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2019. гпдине

12.

КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткпрпчни финансијски пласмани:
- ппвезана правна лица
- у земљи
Краткпрпчни кредити дати заппсленима

2019.

у хиљадама РСД
2018.

190.598
79.000
11.424

4.304.015
165.891
6.240

281.022

4.476.146

Краткпрпчни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу пд
281.022 хиљаде РСД (2018. гпдине – 4.476.146 хиљадa РСД) у највећем изнпсу се пднпсе на
ппзајмице ппвезаним правним лицима пдпбрене уз каматну стппу пд 0,2% месечнп (2018.
гпдине – пд 2,4% дп 6% гпдишое).

13.

ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Гратнтни и прпчени деппзити
Девизни рачуни
Девизни акредитиви
Динарски рачуни
Издвпјена нпвчана средства и акредитиви
Остала нпвчана средства

2019.

у хиљадама РСД
2018.

2.477.596
149.030
752.679
218.473
18.614
8.627

2.791.654
1.330.545
675.013
224.222
21.003
6.295

3.625.019

5.048.732

Гптпвина и гптпвински еквиваленти исказани на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу пд
3.625.019 хиљада РСД (2018. гпдине – 5.048.732 хиљаде РСД) највећим делпм у изнпсу пд
2.477.596 хиљада РСД (2018. гпдине – 2.791.654 хиљаде РСД) се пднпсе на бескаматна
средства, чије је кпришћеое пграниченп, издвпјена у претхпднпм перипду за извршеое
пбавеза пп пснпву угпвпра п сппљнптргпвинскпм прпмету.
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14.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕОА

Укалкулисани прихпди
Унапред плаћени трпшкпви
Разграничени трпшкпви пп пснпву пбавеза
Остала активна временска разграничеоа

2019.

у хиљадама РСД
2018.

1.248.689
74.149
265.656
6.571

395.059
-

1.595.065

395.059

Активна временска разграничеоа су исказана у изнпсу пд 1.595.065 хиљада РСД највећим
делпм у изнпсу пд 1.248.689 хиљада РСД пднпсе на укалкулисане прихпде пп странпм ппслу
на пснпву делимичне реализације прпјекта услуге развпја средстава за ппсебне намене са
инп купцем.

15.

ПСНПВНИ КАПИТАЛ
Оснпвни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу пд 4.182.059
хиљадa РСД (2018. гпдине 4.182.059 хиљадa РСД) се састпји пд удела пснивача, Републике
Србије.
Оснпвни капитал Друштва исказан у ппслпвним коигама усаглашен je са стаоем пснпвнпг
капитала регистрпваним кпд Агенције за привредне регистре.

16.

ДУГПРПЧНА РЕЗЕРВИСАОА

Резервисаоа пп Угпвпру п дпнацији
Резервисаоа за накнаде и друге бенифиције
заппслених

2019.

у хиљадама РСД
2018.

-

1.047.777

32.313
32.313

34.054
1.081.831

Резервисаоа пп угпвпру п дпнацији су реализпвана тпкпм 2019. гпдине исппрукпм
угпвпрене впјне ппреме са Република Србије-Министарствп пдбране, Управa за
пдбрамбене технплпгије, Бепград. Реализацијпм ппсла тпкпм 2019. гпдине исказани су
прихпди пд укидаоа резервисаоа у изнпсу пд 46.466 хиљада РСД и умаоеое пптраживаоа
пд купца, Министарства пдбране, Управе за пдбрамбене технплпгије, Бепград.
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17.

ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ

2019.
Дугпрпчни кредити у земљи
Обавезе за уписан неуплаћени капитал
Остале дугпрпчне пбавезе:
- дугпрпчне пбавезе пп пснпву извпза
- пстале дугпрпчне пбавезе пп пснпву сппразума

Текућа дпспећа дугпрпчних кредита

у хиљадама РСД
2018.

3.527.784

3.545.838

592.933

-

1.527.237
265.657
1.792.894
5.913.611
(705.557)

2.774.451
2.774.451
6.320.289
-

5.208.054

6.320.289

Обавезе Друштва пп пснпву дугпрпчних кредита на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу
пд 3.527.784 хиљаде РСД (2018. гпдине – 3.545.838 хиљадa РСД) у целпсти се пднпсе на
кредите ппслпвних банака у земљи, и тп:
Дугпрпчни кредит пд Ппштанске Штедипнице а.д. Бепград пдпбрен је у 2019. гпдини у
изнпсу пд 30.000.000 ЕУР за рефинансираое пбавеза и финансираое дугпрпчних угпвпра на
перипд пд 72 месеца са грејс перипдпм пд дванаест месеци.
Каматна стппа на пдпбрена средства на дан биланса стаоа је 6М ЕУРИБОР+4,2% гпдишое
(2018. гпдине – 6М ЕУРИБОР+4,2% гпдишое).
Обавезе Друштва пп пснпву уписанпг неуплаћенпг капитала на дан 31. децембра 2019.
гпдине у изнпсу пд 592.933 хиљаде РСД пднпсе се на деп неплаћених средстава у капитал
зависнпг Друштвп Утва – Авип индустрија д.п.п. Панчевп. Крајои рпк за уплату није
прецизиран.
Остале дугпрпчне пбавезе пп пснпву извпза на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу пд
1.527.237 хиљада РСД (2018. гпдине – 2.774.451 хиљаду РСД) у целпсти се пднпсе на
дугпрпчне девизне пбавезе пп старим ппслпвима из перипда бивше Југпславије.
Остале дугпрпчне пбавезе пп пснпву сппразума на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу
пд 265.657 хиљада РСД у целпсти се пднпсе на пбавезе према Бепградскпј банци а.д.
Бепград у стечају пп пснпву Сппразума п намиреоу дуга без ппкретаоа извршнпг ппступка
принудне наплате а пп Делимичнпј пресуди.
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17.

ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ (НАСТАВАК)
Валутна структура дугпрпчних пбавеза на дан биланса стаоа је била следећа:
у хиљадама РСД
2019.
2018.
ЕУР
УСД
РСД
ГБП

3.527.784
1.527.237
592.934
265.656

3.570.647
2.749.642
-

5.913.611

6.320.289

Структура дпспећа дугпрпчних пбавеза на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине дата је у
следећпј табели:

Дп 1 гпдине
Од 1 дп 2 гпдине
Од 2 дп 5 гпдина
Прекп 5 гпдина

18.

2019.

у хиљадама РСД
2018.

705.557
809.941
2.277.942
2.120.171

709.168
2.836.670
2.774.451

5.913.611

6.320.289

ПДЛПЖЕНЕ ППРЕСКЕ ПБАВЕЗЕ, НЕТП
Одлпжене ппреске пбавезе на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине у нетп изнпсу, пднпсе
се на привремене разлике пп следећим ппзицијама:

Одлпжене ппреске пбавезе
Некретнине и ппрема
Одлпжена ппреска средства
Залихе
Дугпрпчна резервисаоа
Обавезе пп пснпву јавних прихпда
Осталп

2019.

у хиљадама РСД
2018.

525.948
525.948

522.652
522.652

42.464
4.847
2
5.137
52.450

42.464
5.108
2
5.128
52.702

473.498

469.950
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19.

КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ

Краткпрпчни кредити у земљи
Текуће дпспеће дугпрпчних кредита

2019.

у хиљадама РСД
2018.

5.878.895
705.557

2.840.627
-

6.584.452

2.840.627

Обавезе Друштва пп пснпву краткпрпчних кредита на дан 31. децембра 2019. гпдине у
изнпсу пд 5.878.895 хиљада РСД (2018. гпдине – 2.840.627 хиљада РСД) највећим делпм се
пднпсе на средства пдпбрена пд стране ппслпвних банака за пдржаваое ликвиднпсти.
Каматне стппе на пдпбрена средства пд ппслпвних банка на дан биланса стаоа крећу се у
расппну пд 2,75% дп 5,2% гпдишое(2018. гпдине - 2.75% дп 5%).
Валутна структура краткпрпчних финансијских пбавеза (псим текућих дпспећа) на дан
биланса стаоа је била следећа:

ЕУР
РСД

19.

2019.

у хиљадама РСД
2018.

3.233.895
2.645.000

1.595.627
1.245.000

5.878.895

2.840.627

2019.

у хиљадама РСД
2018.

578.237
2.663.622
2.022.209
15.840

458.571
2.725.749
1.872.242
15.119

5.279.908

5.071.681

ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА

Дпбављачи у земљи:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Дпбављачи у инпстранству
Остале пбавезе из ппслпваоа
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20.

ПБАВЕЗЕ ЗА ПСТАЛЕ ППРЕЗЕ, ДППРИНПСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
у хиљадама РСД
2019.
2018.
Обавезе за ппрезе пп пдбитку
Остале пбавезе за ппрезе, дппринпсе и друге дажбине

21.

105.519

91.907

105.519

2019.

у хиљадама РСД
2018.

ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ РПБЕ

Прихпди пд прпдаје рпбе у земљи матичним и
зависним правним лицима
Прихпди пд прпдаје рпбе у земљи
Прихпди пд прпдаје рпбе у инпстранству

22.

86.421
5.486

1.085.858
12.013.676

48.765
1.109.077
10.993.625

13.099.534

12.151.467

ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ ПРПИЗВПДА И УСЛУГА

Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у
земљи:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у
инпстранству

2019.

у хиљадама РСД
2018.

72.350
2.595.777

226.170
1.339.870

3.700.356

790.260

6.368.483

2.356.300
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23.

ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА

Трпшкпви пснпвнпг материјала
Трпшкпви материјала у рестпрану
Трпшкпви канцеларијскпг материјала
Трпшкпви птписа алата и ХТЗ ппреме
Трпшкпви псталпг материјала

24.

у хиљадама РСД
2018.

1.887.853
41.993
5.298
18.540
11.008

1.902.817
38.589
5.161
5.269
13.582

1.964.692

1.965.418

2019.

у хиљадама РСД
2018.

492.699
220.420

476.250
242.163

83.195

83.879

44.888
17.579
16.587
10.304

102.067
7.386
17.091
11.088

5.079
13.348

5.108
14.655

904.099

959.687

2019.

у хиљадама РСД
2018.

784.148
644.659
190.058
158.516
44.735
14.078
10.301
3.440
849.353

885.894
905.462
189.471
46.027
20.165
20.130
475
115.610
1.110.805

2.699.288

3.294.039

ТРПШКПВИ ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ

Трпшкпви брутп зарада
Трпшкпви службених путпваоа
Трпшкпви ппреза и дппринпса на зараде на терет
ппслпдавца
Трпшкпви накнада пп аутпрским угпвприма
Трпшкпви птпремнина
Трпшкпви наканада пп угпвприма п делу
Трпшкпви накнада за превпз радника
Трпшкпви накнада чланпвима управнпг и надзпрнпг
пдбпра
Остали лични расхпди

25.

2019.

ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА

Трпшкпви услуга на изради учинака
Трпшкпви трансппртних услуга
Трпшкпви сајмпва
Трпшкпви услуга пдржаваоа
Трпшкпви закупнина
Трпшкпви рекламе и прппаганде
Трпшкпви истраживаоа
Трпшкпви развпја кпји се не капитализују
Трпшкпви псталих услуга
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26.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ
у хиљадама РСД
2019.
2018.
Трпшкпви непрпизвпдних услуга
Трпшкпви ппреза и дппринпса
Трпшкпви платнпг прпмета
Трпшкпви репрезентације
Трпшкпви премије псигураоа
Трпшкпви прпфесипналних услуга
Трпшкпви судских и административних такси
Остали нематеријални трпшкпви

27.

860.159
166.092
145.795
48.410
33.795
9.822
2.310
74.330

1.038.594
233.706
181.377
59.796
53.183
23.195
3.653
63.693

1.340.713

1.657.197

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ
у хиљадама РСД
2019.
2018.
Прихпди пд камата:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Ппзитивне курсне разлике:
- пстала правна лица
Прихпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Остали финансијски прихпди
- придружена правна лица
- пстала правна лица

28.

153.157
11.620

174.760
6.192

403.295

627.913

15.429
52.135

48.975
88.495

35.322
77

-

671.035

946.335

2019.

у хиљадама РСД
2018.

294.584

246.714

7.927
434.856

724.355

20.702

16.230
29.056

758.069

1.016.355

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ

Расхпди камата
- пстала правна лица
Негативне курсне разлике:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Расхпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
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29.

ПРИХПДИ ПД УСКЛАЂИВАОА ВРЕДНПСТИ ПСТАЛЕ ИМПВИНЕ
Целпкупан изнпс прихпда пд усклађиваоа вреднпсти импвине на дан биланса стаоа у
изнпсу пд 359.570 хиљада РСД (2018. гпдине – 385.379 хиљада РСД) се пднпси на наплаћена
птписана пптраживаоа пд купаца у инпстранству старијих пд једне гпдине и пптраживаоа
пд купаца у земљи кпји су старији пд 60 дана (видети наппмену 10 уз финансијске
извештаје).

30.

ПСТАЛИ ПРИХПДИ

Прихпди пд ппклпна
Прихпди пд укидаоа дугпрпчних резервисаоа
Прихпди пд смаоеоа пбавеза
Прихпди пд накнаде штета
Дпбици пд прпдаје ппреме
Прпцена вреднпсти инвестиципних некретнина
(наппмена 7)
Вишкпви
Наплаћена птписана пптраживаоа
Остали неппменути прихпди

31.

2019.

у хиљадама РСД
2018.

120.555
45.466
19.501
2.969
1.787

296.610
9.148
2.170.801
1.675

634
57.329

427.864
68.421
111.725
233.799

248.241

3.320.043

2019.

у хиљадама РСД
2018.

768.299
58.969

220.912

96.274
9.548

65.304
26.790

933.090

313.006

ПСТАЛИ РАСХПДИ

Расхпди пп пснпву дпнација
Расхпди пп пснпву угпвпрених казни и пенала
Расхпди за хуманитарне, културне издравствене
намене
Остали неппменути расхпди

На дан 31. децембра 2019. гпдине расхпди пп пснпви дпнација су билансирани у изнпсу пд
768.299 хиљада РСД. Највећим делпм се пднпси на дпнацију пклппних бпрбених впзила
Републици Србији - Министарству пдбране и Впјсци Србије.
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32.

ППРЕЗ НА ДПБИТАК
Кпмппненте ппреза на дпбитак
2019.
Текући ппрески расхпд
Одлпжени ппрески расхпд

у хиљадама РСД
2018.

(415.778)
(3.127)

(491.335)
(63.374)

(418.905)

(554.709)

Усаглашаваое дпбитка пре пппрезиваоа и ппреске пснпвице
2019.

у хиљадама РСД
2018.

Дпбитак пре пппрезиваоа
Кпрекције за сталне разлике
Кпрекција за привремене разлике:
- пбезвређеое пптраживаоа
- пбезвређеое импвине
- рачунпвпдствена и ппреска ампртизација
- примаоа заппслених
- ппрези и дппринпси

2.200.836
576.869

3.170.452
81.971

5.441
478
(11.773)
-

8.898
11.330
2.900
16

Ппреска пснпвица

2.771.851

3.275.567

Обрачунати ппрез (пп стппи пд 15%)

415.778

491.335

Текући ппрез на дпбитак

415.778

491.335

27

ЈП ЈУГПИМППРТ – СДПР БЕПГРАД
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2019. гпдине

33.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
У пквиру свпјих редпвних ппслпвних активнпсти Друштвп пбавља трансакције са ппвезаним
лицима. У тпку 2019. и 2018. гпдине пбављене су следеће трансакције са ппвезаним
правним лицима:

ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ
Прихпди пд прпдаје рпбе у земљи
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у
земљи:
- зависна правна лица

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ
- зависна правна лица

НАБАВКЕ
- зависна правна лица

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ
- зависна правна лица

ППТРАЖИВАОА И ПЛАСМАНИ
Дугпрпчни кредити и пласмани:
- зависна правна лица
Пптраживаоа пд купаца:
- зависна правна лица
Пптраживаоа за камату
- зависна правна лица
Краткпрпчни финансијски пласмани:
- зависна правна лица

ПБАВЕЗЕ
Дугпрпчне пбавезе
- зависна правна лица
Пбавезе према дпбављачима:
- зависна правна лица

2019.

у хиљадама РСД
2018.

-

48.765

72.350

226.170

72.350

226.170

203.908

223.735

203.908

223.735

1.124.167

2.289.223

1.124.167

2.289.223

7.927

16.230

7.927

16.230

5.195.932

163.634

1.446.773

1.294.572

425.167

334.320

190.598

4.304.015

7.258.470

6.415.503

592.933

-

578.237

458.571

1.171.170

458.571
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34.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
Категприје финансијских средстава и пбавеза
у хиљадама РСД
2019.
2018.
Финансијска средства
Дугпрпчни финансијски пласмани
Пптраживаоа
Kреткпрпчни финансијски пласмани
Гптпвина и гптпвински еквиваленти

Финансијске пбавезе
Дугпрпчне финансијске пбавезе
Краткпрпчне финансијске пбавезе
Обавезе из ппслпваоа
Остале краткпрпчне пбавезе

5.413.498
6.145.215
281.022
3.625.019

224.580
6.570.455
4.476.146
5.048.732

15.464.754

16.319.913

5.208.054
6.584.452
5.279.908
336.865

6.320.289
2.840.627
5.071.681
1.526.822

17.409.279

15.759.419

Оснпвни финансијски инструменти Друштва су гптпвина и гптпвински еквиваленти,
пптраживаоа, финансијски пласмани кпји настају директнп из ппслпваоа, кап и дугпрпчни
и краткпрпчни кредити, пбавезе према дпбављачима и пстале пбавезе чија је пснпвна
намена финансираое текућег ппслпваоа Друштва. У нпрмалним услпвима ппслпваоа,
Друштвп је излпженп ниже наведеним ризицима.
Циљеви управљаоа финансијским ризицима
Ппслпваое Друштва је излпженп различитим финансијским ризицима: тржишнпм ризику,
кредитнпм ризику и ризику ликвиднпсти. Прпграм управљаоа финансијским ризицима
Друштва је усмерен на немпгућнпст предвиђаоа дпгађаја на финансијским тржиштима и
тежи минимизираоу мпгућих негативних ефеката на финансијске перфпрмансе Друштва.
Друштвп не кпристи никакве финансијске инструменте заштите пд ефеката финансијских
ризика на ппслпваое из разлпга штп такви инструменти нису у ширпкпј упптреби, нити
ппстпји прганизпванп тржиште таквих инструмената у Републици Србији.
Тржишни ризик
Тржишни ризик се пднпси на ризик да пдређене прпмене тржишних цена, кап штп су
прпмене курсева страних валута и прпмена каматних стппа, мпгу да утичу на висину
прихпда Друштва или вреднпст оегпвих финансијских инструмената. Задатак управљаоа
тржишним ризицима јесте да се управља и кпнтрплише излпженпст тржишним ризицима у
пквиру прихватљивих ппказатеља, уз пптимизацију принпса Друштва.
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34.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Тржишни ризик
Девизни ризик
Излпженпст Друштва девизнпм ризику првенственп се пднпси на пстале дугпрпчне
финансијске пласмане, краткпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, гптпвину и
гптпвинске еквиваленте, дугпрпчне кредите, пстале дугпрпчне пбавезе, краткпрпчне
финансијске пбавезе и пбавезе из ппслпваоа денпминиране у странпј валути.
Коигпвпдствена вреднпст мпнетарних средстава и пбавеза Друштва у страним валутама на
дан извештаваоа је следећа:
Импвина
2019.
ЕУР
УСД
ГБП
ЦХФ
ДЗД

2018.

у хиљадама РСД
Пбавезе
2019.
2018.

8.685.381
4.102.021
141
3.082

5.149.195
5.814.200
135
-

8.075.162
2.251.452
265.656
371

6.878.247
3.279.646
354

12.790.625

10.963.530

10.592.641

10.158.247

-

У следећпј табели приказана је псетљивпст Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за
10% у пднпсу на ппменуте стране валуте. Стппа псетљивпсти пд 10% представља прпцену
рукпвпдства Друштва у ппгледу мпгућих прпмена курса РСД у пднпсу на УСД, ЕУР, ЦХФ и
ГБП.
у хиљадама РСД
2019.
2018.
+10%
-10%
+10%
-10%
ЕУР
УСД
ГБП
ЦХФ
ДЗД

(61.022)
(185.057)
26.566
(14)
(271)

61.022
185.057
(26.566)
14
271

172.905
(253.455)
35
(14)

(172.905)
253.455
(35)
14

(219.798)

219.798

(80.528)

80.528
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34.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Тржишни ризик (наставак)
Каматни ризик
Структура мпнетарних средстава и пбавеза на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине са
станпвишта излпженпсти каматнпм ризику дата је у следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматпнпсна
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа)

Финансијске пбавезе
Некаматпнпсне
Каматпнпсне (фиксна каматна стппа)
Каматпнпсне (варијабилна каматна стппа)

2019.

у хиљадама РСД
2018.

9.770.234
5.694.520

11.619.187
4.700.726

15.464.754

16.319.913

9.417.600
4.463.895
3.527.784

9.372.954
2.840.627
3.545.838

17.409.279

15.759.419

Наредна табела приказује анализу псетљивпсти нетп дпбитка за текућу ппслпвну гпдину на
реалнп мпгуће прпмене у каматним стппама за 1% (2018. гпдине - 1%), ппчев пд 1. јануара.
Ппвећаое пднпснп смаоеое пд 1% представља реалнп мпгућу прпмену каматних стппа,
имајући у виду ппстпјеће тржишне услпве. Ова анализа примеоена је на финансијске
инструменте Друштва кпји су ппстпјали на дан биланса стаоа и претппставља да су све
пстале варијабле непрпмеоене.
2019.
+1%
Финансијске пбавезе

-1%

у хиљадама РСД
2018.
+1%
-1%

(35.278)

35.278

(35.458)

35.458

(35.278)

35.278

(35.458)

35.458

Кредитни ризик
Друштвп је излпженп кредитнпм ризику кпји представља ризик да дужници неће бити у
мпгућнпсти да дугпваоа према Друштву измире у пптпунпсти и на време, штп би ималп за
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик пбухвата дугпрпчне и краткпрпчне
финансијске пласмане, пптраживаоа и дате гаранције и јемства трећим лицима.
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34.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Кредитни ризик (наставак)
У Републици Србији не ппстпје специјализпване рејтинг агенције кпје врше независну
класификацију и рангираое привредних друштава. Услед тпга, Друштвп је принуђенп да
кпристи пстале јавнп дпступне финансијске инфпрмације (нпр. ппдатке п бпнитету кпје
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне истпријске ппдатке п сарадои са
пдређеним ппслпвним партнерпм у циљу пдређиваоа оегпвпг бпнитета.
На пснпву бпнитета купца, утврђује се изнпс оегпве максималне кредитне излпженпсти, у
складу са ппслпвнпм пплитикпм усвпјенпм пд стране рукпвпдства Друштва. Изнпс
максималне кредитне излпженпсти ревидира се најмаое једнпм гпдишое.
У случају ппвећаоа изнпса дпспелих пптраживаоа и схпднп тпме ппвећане излпженпсти
кредитнпм ризику Друштвп примеоује механизме предвиђене ппслпвнпм пплитикпм.
Друштвп нема значајнију кпнцентрацију кредитнпг ризика, јер се оегпва пптраживаоа и
пласмани пднпсе на велики брпј међуспбнп неппвезаних купаца са ппјединачнп малим
изнпсима дугпваоа.
Ризик ликвиднпсти
Рукпвпдствп Друштва управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да
Друштвп у свакпм тренутку испуоава све свпје пбавезе. Друштвп управља ризикпм
ликвиднпсти пдржавајући пдгпварајуће нпвчане резерве, праћеоем планираних и стварних
нпвчаних тпкпва и пдржаваоем адекватнпг пднпса дпспећа финансијских средстава и
пбавеза.
Рпчнпст дпспећа финансијских пбавеза Друштва дата је у следећпј табели:

2019. гпдина
Дугпрпчни кредити
Oстале дуг. Обавезе
Краткпрпчне фин.
пбавезе
Обавезе из ппслпваоа
Остале кратк. Обавезе
2018. гпдина
Дугпрпчни кредити
Oстале дуг. Обавезе
Краткпрпчне фин.
пбавезе
Обавезе из ппслпваоа
Остале кратк. Обавезе

у хиљадама РСД
прекп 5
гпдина
Укупнп

дп
1 гпдине

пд 1 дп 2
гпдине

пд 2 дп 5
гпдина

705.557
-

705.557
104.384

2.116.670
161.272

592.934
1.527.237

4.120.718
1.792.893

5.878.895
5.279.908
336.865

-

-

-

5.878.895
5.279.908
336.865

12.201.225

809.941

2.277.942

2.120.171

17.409.279

2.840.627

709.168
-

2.836.670
-

2.774.451

3.545.838
2.774.451
2.840.627

5.071.681
1.526.822

-

-

-

5.071.681
1.526.822

9.439.130

709.168

2.836.670

2.774.451

15.759.419
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34.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Ризик ликвиднпсти (наставак)
Приказани изнпси заснпвани су на недискпнтпваним нпвчаним тпкпвима на пснпву
најранијег датума на кпји ће Друштвп бити пбавезнп да такве пбавезе намири.

35.

УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ КАПИТАЛА
У ппступку управљаоа капиталним ризикпм, рукпвпдствп Друштва има за циљ пчуваое
мпгућнпсти да ппслује пп принципу сталнпсти ппслпваоа, истпвременп максимизирајући
принпсе власницима и другим интересним странама путем пптимизације пднпса дуга и
капитала. Рукпвпдствп Друштва прегледа структуру капитала на гпдишопј пснпви.
Друштвп анализира капитал крпз ппказатељ задуженпсти. Овај ппказатељ израчунава се кап
пднпс нетп задуженпсти и укупнпг капитала. Нетп задуженпст се пбрачунава такп штп се
укупне финансијске пбавезе (краткпрпчне и дугпрпчне) умаое за гптпвину и гптпвинске
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категприја капитала приказаних у
билансу стаоа и нетп задуженпсти.
Ппказатељи задуженпсти на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине су били следећи:

2019.

у хиљадама РСД
2018.

Укупна задуженпст
Гптпвина и гптпвински еквиваленти

11.792.506
3.625.019

9.160.916
5.048.732

Нетп задуженпст
Капитал

8.167.487
19.865.039

4.112.184
18.113.049

Укупан капитал

28.032.526

22.225.233

29,14%

18,50%

Ппказатељ задуженпсти

36.

ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
Финансијска средства кпја се накпн ппчетнпг признаваоа вреднују пп фер вреднпсти
пбухватају: финансијску импвину кпја се држи дп дпспећа, финансијска средства
распплпжива за прпдају и финансијска средства кпја се вреднују пп фер вреднпсти крпз
биланс успеха.
Фер вреднпст финансијских инструмената кпјима се тргује на активним тржиштима утврђује
се на пснпву берзанских цена тих средстава и пбавеза на дан биланса стаоа.
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36.

ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА (НАСТАВАК)
Вреднпваое финансијских инструмената кпјима се не тргује на активним тржиштима врши
се применпм неке пд техника прпцеоиваоа. Ове технике прпцене пбухватају кпришћеое
ппследоих независних тржишних трансакција између пбавештених, впљних страна, акп су
дпступне, ппређеое са актуелнпм фер вреднпшћу другпг инструмента кпји је у значајнпј
мери исти и анализу дискпнтпванпг тпка гптпвине.
Рукпвпдствп Друштва сматра да је коигпвпдствена вреднпст финансијских инструмената
кпја је пбелпдаоена у билансу стаоа Друштва, приближнп једнака оихпвим фер
вреднпстима.
Претппставке кпје су кпришћене за прпцену тренутне тржишне вреднпсти финансијских
средстава/пбавеза су следеће:


За краткпрпчне пласмане, ппзајмице и пбавезе, коигпвпдствена вреднпст је приближна
фер вреднпст збпг оихпвпг краткпг рпка дпспећа.



Фер вреднпст финансијских инструмената кпјима се тргује на активним тржиштима
утврђује се на пснпву берзанских цена тих средстава и пбавеза на дан биланса стаоа.

Наредна табела представља анализу финансијских инструмената кпји су вреднпвани накпн
ппчетнпг признаваоа пп фер вреднпсти груписане у нивпе пд 1 дп 3 у зависнпсти пд степена
мпгућнпсти прпцене фер вреднпсти.


Нивп 1 пдмераваоа фер вреднпсти прпизилази из кптиране тржишне вреднпсти
(некпригпване) на активним тржиштима за идентичну импвину и пбавезе.



Нивп 2 пдмераваоа фер вреднпсти прпизилази из улазних параметара, различитих пд
кптиране тржишне вреднпсти пбухваћене Нивппм 1, а кпје су видљиве из средстава или
пбавеза, директнп (на пример цена) или индиректнп (на пример, прпистеклп из цена).



Нивп 3 пдмераваоа фер вреднпсти прпизилази из техника прпцеоиваоа кпје укључују
улазне параметре за финансијска средства или пбавезе, а кпје представљају ппдатке
кпји се не мпгу наћи на тржишту (неистражени улазни параметри).

Финансијска средства:
ХпВ распплпживе за
прпдају - кптиране

у хиљадама РСД
2019.
Нивп 3
Укупнп

Нивп 1

Нивп 2

69.307

663.458

-

732.765

69.307

663.458

-

732.765
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36.

ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА (НАСТАВАК)

Финансијска средства:
ХпВ распплпживе за
прпдају - кптиране

у хиљадама РСД
2018.
Нивп 3
Укупнп

Нивп 1

Нивп 2

103.961

663.458

-

767.419

103.961

663.458

-

767.419

Губици пп пснпву ХпВ распплпживих за прпдају приказани су у извештају п псталпм
резултату.
37.

ППТЕНЦИЈАЛНЕ ПБАВЕЗЕ
Судски сппрпви
Прoцeоeна вреднпст судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2019. гпдине вoде
прoтив Друштва изнoси 807.602 хиљадe РСД (2018. гпдине - 757.479 хиљада РСД). Изнoси
кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих
затeзних камата дo датума oкoнчаоа спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo
спoрoвима. Рукoвoдствo Друштва сматра да нема ризика настанка пптенцијалних губитака и
да није пптребнп извршити рeзeрвисаоа за судске спoрoве кoји сe вoдe прoтив Друштва на
дан 31. децембра 2019. гпдине.
Дата јемства и гаранције
Пптенцијалне пбавезе Друштва на дан 31. децембра 2019. гпдине пп пснпву јемстава и
датих гаранција изнпсе 8.003.138 хиљада РСД (2018. гпдине – 10.056.274 хиљадe РСД).
Пстале ванбилансне пбавезе
Друштвп на дан 31. децембра 2019. гпдине има пстале ванбилансне пбавезе углавнпм пп
пснпву акредитива у изнпсу пд 17.643.209 хиљада РСД (2018. гпдине – 3.814.620 хиљада
РСД).

38.

ППРЕСКИ РИЗИЦИ
Ппрески прпписи Републике Србије се честп различитп тумаче и предмет су честих измена.
Тумачеое ппреских прпписа пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и
активнпсти Друштва мпгу се разликпвати пд тумачеоа рукпвпдства. Услед тпга, трансакције
мпгу бити псппрене пд стране ппреских власти и Друштву мпже бити пдређен дпдатни
изнпс ппреза, казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина, пднпснп
ппреске власти имају правп да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина
пд када је пбавеза настала.
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