
 
 

 

 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ INEX-RADULAŠKA AD BEOGRAD 

 za 2018. godinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beograd, April 2019 



Godišnji izveštaj za 2018. godinu, sastavljen je u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala 
(„Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu 
objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, 
br.14/2012).  

 

 

 SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

 I Finansijski izveštaji za 2018. godinu sa napomenama  

II Izveštaj o reviziji za 2018. godinu 

 III Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva u 2018. godini  

IV Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja  

V Odluka o usvajanju Godišnjeg  izveštaja za 2018. godinu*  

VI Odluka o  raspodeli dobiti ili pokriću gubitka* 

  

 





















































































 

Београд, 2019. године 
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ПРИЛОГ  

 

БИЛАНС СТАЊА 

БИЛАНС УСПЕХА 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 



 
 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 
 

Извештај о финансијским извештајима 
 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја „INEX - RADULAŠKA” 

акционарско друштво за производњу опреме за трговину, складишта и туризам, 

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

2018. 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. 

 

Одговорност руководства за финансијске извештаје 

 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових 

финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског 

извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у 

припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 

настале услед криминалне радње и грешке.  

 

Одговорност ревизора 

 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на 

основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима 

ревизије и рачуноводственим прописима Републике Србије. Ови стандарди налажу да се 

придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на 

начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже 

материјално значајне погрешне исказе. 

 

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 

износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани 

поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално 

значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, насталих услед криминалне 

радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле 

које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извештаја, у 

циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања 

мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође 

укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процена 

које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.   
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

 

Одговорност ревизора (наставак) 
 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да 

обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 

 

Основе за изражавање мишљења са резервом 

 

У оквиру АОП-а 0012, на дан 31. децембар 2018. године, Друштво је исказало грађевинске 

објекте садашње вредности 17.332 хиљаде динара, док степен амортизованости истих 

износи 64,79%. Такође, набавна вредност опреме која је у потпуности амортизована, на 

исти дан, износи 52.977 хиљада динара. Друштво није, у складу са МРС 16 - Некретнине, 

постројења и опрема, проценило нови корисни век трајања за грађевинске објекте и опрему 

и доделило им нове вредности. Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција 

финансијских извештаја по основу процене корисног века трајања грађевинских објеката и 

опреме.       

 

У оквиру АОП-а 0027, Друштво је, на дан 31. децембар 2018. године, исказало осталих 

дугорочне финансијске пласмане у износу од 3.105 хиљада динара. Друштво није, на дан 

биланса, утврдило надокнадиву вредност наведених дугорочних финансијских пласмана 

како то захтева МРС  39 - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање. Нисмо 

били у могућности да алтернативним ревизорским поступцима утврдимо надокнадиву 

вредност осталих дугорочних финансијских пласмана на дан 31. децембар 2018. године, 

као ни износ евентуалних корекција финансијских извештаја по наведеном основу. 

 

Такође, Друштво је, на дан 31. децембар 2018. године, у оквиру позиције осталих 

дугорочних финансијских пласмана евидентирало потраживања по основу одобрених 

стамбених кредита запосленима у износу до 2.779 хиљадa динара. Наведена потраживања 

укључују и  потраживања од запослених која су доспела или доспевају у периоду до једне 

године, а која нису рекласификована у књигама Друштва као краткорочна потраживања. 

Нисмо били у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по 

наведеном основу на дан 31. децембар 2018. године.  

 

У оквиру АОП-а 0050, АОП-а 0052, АОП-а 0059 и АОП-а 0060 Друштво је евидентирало 

износе од 580 хиљада динара, 2.944 хиљада динара, 105 хиљада динара и 497 хиљада 

динара. У оквиру наведених позиција, Друштво је евидентирало и потраживања која 

потичу из ранијих година, односно потраживања чија је наплативост угрожена. Друштво 

није, у складу са начелом опрезности, формирало исправку вредности по наведеном основу 

на дан 31. децембар 2018. године. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били 

у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по наведеном основу 

на дан 31. децембар 2018. године. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

Извештај о финансијским извештајима (наставак) 

  

Основе за изражавање мишљења са резервом (наставак) 

 

На дан 31. децембар 2018. године Друштво није на адекватан начин обрачунало, нити 

приказало одложена пореска средства/обавезе у складу са захтевима МРС 12 - Порези на 

добитак. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били у могућности да 

утврдимо ефекте на финансијске извештаје који могу настати по овом основу.  

 

Мишљење са резервом 
 

По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте које на финансијске извештаје могу имати 

чињенице наведене у оквиру пасуса „Основе за изражавање мишљења са резервом”, 

финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним 

питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2018. 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.  

 

Скретање пажње  

 

Kњиговодствена вредност основног капитала Друштва не одговара вредности основног 

капитала којa представља производ броја акција и номиналне вредности акција, односно 

вредности капитала уписаној у Централни регистар ХОВ и Регистар привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.   

 

Против Друштва су покренути судски спорови и њихова укупна вредност, тамо где је 

прецизирана, без процењених ефеката затезних камата, износи око 630 хиљада динара.  

 

Током 2018. године Друштво је имало одређених проблема у генерисању новчаних 

средстава и остваривању нето новчаних прилива довољних да текуће обавезе измирује у 

року доспећа. Такође, текући рачун Друштва је био у непрекидној блокади од 19.04.2016-

18.03.2019. године. Такође, краткорочне обавезе Друштва су, на дан 31. децембар 2018. 

године, веће од обртне имовине за 300.028 хиљада динара. На крају, Друштво није 

остварило приходе из регистроване делатности. Наведене чињенице указују на постојање 

материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност Друштва да 

послује у складу са начелом сталности правног лица.  

 

Наше мишљење не садржи резерву по наведеним питањима. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 

Друштво је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са 

захтевом Закона о рачуноводству Републике Србије (,,Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2013 и 30/2018). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2018. годину. 

У вези са тим, наши поступци се спроводе у складу са Међународним стандардом ревизије 

720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже 

финансијске извештаје који су били предмет ревизије, и ограничени смо на оцену 

усаглашености Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима. 

 

По нашем мишљењу, Годишњи извештај о пословању је у складу са финансијским 

извештајима који су били предмет ревизије. 

 

 

Београд, 18. април 2019. године 

 

 

 

 

 





















































































 
 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 
 
Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица: 

 
Друштво нема значајнијих пословних активности у последњих неколико година. Извршило је пренос 
непокретности добијених по Уговору о суиинвестирању и заједничкој градњи на општини Палилула, бави се 
надзором над својим зависним правним лицима и регулисањем уговора закључених за откуп станова 
солидарности.  
Управљање друштвом је једнодомно – Одбор директора. . Друштво има два запослена.  
Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме 
се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва: 
 

Билансне позиције биланса стања:       у хиљадама динара 
Актива 2016. 2017. 2018. 
Стална имовина 466.816 375.492 374.556 
Обртна имовина 3.328 4.244 4.437 
Укупна актива 470.144 379.736 378.993 

            у хиљадама динара 
Пасива 2016. 2017. 2018. 
Капитал 77.848 77.743 73.987 
Дугорочна резервисања и обавезе / / 541 
Одложена пореске обавезе / / / 
Краткорочне обавезе 392.296 301.993 304.465 
Укупна пасива 470.140 379.736 378.993 

 
Билансне позиције биланса успеха:            
Приходи, расходи, резултат         у хиљадама динара 

Резултат пословања 2016. 2017. 2018. 
Пословни приход 2.693 1.572 639 
Финансијски приход 1.363 / / 
Остали приход 6 1.301 976 
Укупни приход 4.062 2.873 1.615 

            у хиљадама динара 
Резултат пословања 2016. 2017. 2018. 

Пословни расход 4.056 3.943 5.136 
Финансијски расход 2 / / 
Остали расход / 93 / 
Укупни расход 4.058 4.036 5.136 

 
            у хиљадама динара 

Резултат пословања 2016. 2017. 2018. 

Пословни добитак/(губитак) 1.363 2.371 4.497 
Финансијски добитак/(губитак) 26 / / 
Остали добитак/(губитак) 6 1.208 976 
Добит/(Губитак) 1.331 1.163 3.521 
Нето добитак/(Нето губитак) 1.331 1.163 3.521 

   
 



  Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност,  
ликвидност,  економичност, рентабилност друштва 

Резултат пословања 2016. 2017. 2018. 
• принос на укупни капитал  
    (бруто добит/укупан капитал) 

   

• нето принос на сопствени капитал  
    (нето  добит/капитал) 

   

• степен задужености  
    (укупне обавезе/укупан капитал) 

   

• I степен ликвидности  
    (готовина/крат.обавезе) 
    II  степен ликвидности  
    (обртна средстава - залихе/крат.обавезе) 

 

 

 

• нето обртни капитал  
   (обрта имовина - краткорочне обавезе)  
    у хиљадама динара 

 
 

 

• цена акција - највиша и најнижа у извештајном   
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и 
приоритетне) 

6.500,00 
17.000,00 

18.000,00 
18.000,00 

18.000,00 
18.000,00 

• тржишна капитализација - - - 
• добитак по акцији  
    (нето добитак/број издатих акција) 

- 
- 

- 

• исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње 3 године, 
појединачно по годинама 

- 
- 

- 
 

  Земљиште  

Назив и врста 
земљишта Намена земљишта Локација 

Површина 
земљишта (ha) 

Вредност имовине 
(садашња у 000 динара) 

Зем.под објектом Град.грађ.земљ Гучевска бб 0,16 0 
 
 Објекти 

Назив и врста 
објекта Намена објекта Локација 

Површина 
објекта (m2) 

Вредност имовине 
(садашња у 000 динара) 

Управна зграда Посл.објекат Савски венац, Б 1200 17.311 
 

 
  Учешће у капиталу других лица 

Пословно име и седиште правног лица 
Учешће издаваоца у 

капиталу правног лица 
Право гласа издаваоца у правном 

лицу у % 

Stolarium Invest doo                          
Advatec Solutions doo                             
UMA Stanovi doo  

100%                                   
100%                                    
100% 

100%                                                            
100%                                                           
100% 

 
  Залоге 

Врста залоге 

Садашња вредност 
заложног 

добра у хиљадама 
динара 

Вредност заложног 
потраживања у 

хиљадама динара 
Трајање залоге Назив заложног 

повериоца 

харт.од вреднос 4.788.630,00 5.894.788,91 2011.god MBC Capital doo 



 
 
Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва: 
  
Друштво нема планова за развој.  
 
Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим 
претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове 
ефикасности: 
 
(Треба уписати) 
 
Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке 
значајније трансакције: 
- 
 
Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену 
финансијског положаја и успешност пословања: 
- 
 
Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протека пословне 
године за коју се извештај припрема: 
 
Након завршетка пословне године, није било важнијих пословних догађаја. 
 
Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима: 
 
Нема значајнијих послова са повезаним лицима.  
 
Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја: 
 
Друштво нема активности на пољу истраживања и развоја.  
 
Информације о улагањима у циљу заштите животне средине: 
 
Друштво нема улагања у циљу заштите животне средине, јер јер нема активности које је угрожавају. 
 
Информације о огранцима: 
 
Друштво нема регистроване огранке.  
 
Преглед правила корпоративног управљања: 
  
- 
Информације о сопственим  акцијама:  
 
Друштво током претходне пословне године, није стицало сопствене акције.  
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