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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 

2017. 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 2017. године, Друштво је исказало грађевинске 

објекте садашње вредности 17.952 хиљаде динара, док степен амортизованости истих 

износи 63,53%. 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 2017. године, исказало учешћа у 

капиталу у износу од 3.105 хиљада динара, респективно. 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 2017. године, као ни 

износ евентуалних корекција финансијских извештаја по наведеном основу. 

 

Такође, Друштво је, на дан 31. децембар 2017. године, у оквиру позиције осталих 

дугорочних финансијских пласмана евидентирало потраживања по основу одобрених 

стамбених кредита запосленима у износу до 3.094 хиљаде 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 2017. године.  

 

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

износе од 580 хиљада динара, 2.887 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 2017. године. Због природе евиденције коју Друштво води нисмо били 

у могућности да утврдимо износ корекција финансијских извештаја по наведеном основу 

на дан 31. децембар 2017. 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) 

 

У оквиру позиција краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања, Друштво је, 

на дан 31. децембар 2017. године, евидентирало износе од 52.736 хиљадa динара и 1.315 

хиљада динара, респективно, које највећим делом потичу из ранијих година и за које нам 

није у потпуности презентована документација на основу које су евидентиране. Услед 

недостатка релевантне документације, нисмо били у могућности да се уверимо у исказану 

вредност наведених обавеза на дан 31. децембар 2017. године. 

 

На дан 31. децембар 2017. 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 2017. 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.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ОДБОРУ ДИРЕКТОРА 

„INEX - RADULAŠKA” А.Д. БЕОГРАД 
 

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 2017. 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 у непрекидној блокади од 23.04.2015. 

године, па до дана ревизије. Укупан износ неизвршених налога блокаде, на дан 25.04.2017. 

године, износи 2.905 хиљада динара.Такође, краткорочне обавезе Друштва су, на дан        

31. децембар 2017. године, веће од обртне имовине за 297.749 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). Наша је одговорност да изразимо мишљење о усклађености 

Годишњег извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2017. 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, 26. април 2018. године 
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
za godinu završenu 31. decembra 2017. godine  
 
                          OSNIVANJE I DELATNOST 
 
INEX RADULAŠKA a.d., Beograd (U daljem tekstu: Društvo) je osnovano 
16.12.1946 godine na bazi Odluke Narodnog odbora i rešenja kao Mešovito 
deoničarsko društvo. Osnovna delatnost kojom se Društvo bavi je 3110 – 
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostora, a pored toga registrovano 
je i za obavljanjostalidelatnosti.Sedište Društva je u Beogradu, u Ulici Gučevska bb. 
 
Matični broj Društva je: 07025874, a PIB: 100209873. 
 
 

1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 

1.1. Izjava o usklađenosti 
 
Društvo vodi evidenciju i sastavlja redovne finansijske izveštaje u skladu sa 
važećim Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS broj 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 veliko pravno lice, u obavezi da primenjuje 
Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“) koji u smislu Zakona o 
računovodstvu podrazumevaju sledeće: Okvir za pripremanje i prikazivanje 
finansijskih izveštaja, Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“), 
Međunarodni standardi 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 koji utvrđuje i objavljuje Ministarstvo čine osnovni tekstovi MRS, 
odnosno MSFI, izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, kao 
i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda u obliku 
u kojem su izdati i koji ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, 
smernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere i drugi dopunski 
objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno 
tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je on sastavni deo standarda, 
odnosno tumačenja. 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 broj 35 od 27. marta 2014. 
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godine. Navedeni prevod MSFI primenjuje se od finansijskih izveštaja koji se 
sastavljaju na dan 31. decembra 2014. 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.  
S obzirom na napred navedeno i na to da pojedina zakonska i podzakonska 
regulativa propisuje računovodstvene postupke koji u pojedinim slučajevima 
odstupaju od zahteva MSFI, kao i to da je Zakonom o računovodstvu dinar utvrđen 
kao zvanična valuta izveštavanja, računovodstveni propisi Republike Srbije mogu 
odstupati od zahteva MSFI što može imati uticaj na realnost i objektivnost 
priloženih finansijskih izveštaja. Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji se ne 
mogu smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim u potpunoj saglasnosti sa 
MSFI  na način kako je to definisano odredbama MRS 1 „Prezentacija finansijskih 
izveštaja“. 
 
Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom istorijskog troška, 
osim ako drugačije nije navedeno u računovodstvenim politikama koje su 
navedene u daljem tekstu. 
 
 

1.2. Pravila procenjivanja 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne (istorijske) 
vrednosti, osim za sledeće pozicije: 
 
• Finansijski instrumenti po fer vrednosti kroz bilans uspeha se vrednuju po fer 
vrednosti, 
• Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se vrednuju po fer vrednosti, 
• Derivativni finansijski instrumenti se vrednuju po fer vrednosti, 
 

1.3. Zvanična valuta izveštavanja 
 
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara (RSD), koji je 
funkcionalna valuta Društva i zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski 
izveštaji u Republici Srbiji. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su 
navedeni u dinarima zaokruženi u hiljadama. 
 

1.4. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu primenjenim okvirom za izveštavanje 
zahteva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, kao 
i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su 
zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim informacijama raspoloživim na 
dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje deluju realno i razumno u datim 
okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrednosti 
sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih 
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informacija. Stvarna vrednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrednosti 
koja je procenjena na ovaj način. 
 
Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene, su predmet 
redovnih provera. Revidirane računovodstvene procene se prikazuju za period u 
kojem su revidirane, u slučaju da procena ima uticaj samo na dati period, ili za 
period u kojem su revidirane i za buduće periode, u slučaju da revidiranje utiče na 
tekući i na buduće periode. 
 
Informacije o oblastima kod kojih je stepen procene najveći i koje mogu imati 
najznačajniji efekat na iznose priznate u finansijskim izveštajima Društva, date su u 
okviru sledećih napomena: 
 
• Koristan vek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme, 
• Obezvređenje vrednosti nefinansijske imovine, 
• Obezvređenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja, 
• Rezervisanja po osnovu sudskih sporova, 
• Penzije i ostale naknade zaposleni 

 
 

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primenjuje u 
svim periodima prezentiranim u ovim pojedinačnim  finansijskim izveštajima. 
 

2.1. Načelo stalnosti poslovanja (“going concern“) 
 
Društvo je u toku 2017. godine iskazalo neto gubitak u iznosu od RSD 1,163 
hiljade, , a obaveze Društva na dan 31. decembra 2017. godine prevazilaze obrtnu 
imovinu. Bez obzira na navedeno, finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa 
načelom stalnosti poslovanja (“going concern” konceptom), koji podrazumeva da 
će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti. 
 

2.2. Poslovne promene u stranoj valuti 
 
Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu 
valute utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan 
poslovne promene. 
 
Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su 
u dinare prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, 
koji je važio na dan bilansa. Nemonetarne pozicije preračunate su u dinare prema 
srednjem kursu valute koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata 
u stranim sredstvima plaćanja u toku godine kao i kursne razlike nastale prilikom 
prevođenja sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane 
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su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u 
okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda. 
 
Potraživanja u koje je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po 
srednjem kursu valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti 
nastali po ovom osnovu iskazani su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi 
po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika u okviru kategorije ostalih 
prihoda/rashoda. 
Zvanični srednji kursevi značajnijih stranih valuta su: 
 
Valuta 2017. 2016. 
   
CHF 101,2847 114.8473 
USD 99,1155 117.1353 
EUR 118,4727 123.4723 
 

2.3. Finansijski instrumenti 
 
Klasifikacija 
 
Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sledeće kategorije: finansijska 
sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u 
bilansu uspeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i 
sredstva koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su 
finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih 
plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. 
 
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima 
iskazuju u bilansu uspeha  
 
Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju 
u bilansu uspeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko 
sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi 
prodaje u kratkom roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže 
radi trgovanja, osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u 
ovoj kategoriji su klasifikovana kao tekuća sredstva. 
 
Krediti i potraživanja 
 
Krediti i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili 
utvrdivim rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. 
Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od 12 
meseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna 
sredstva.  
 
Potraživanja se sastoje od potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i ostalih 
potraživanja.  
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Potraživanja od kupaca su iskazana po fakturnoj vrednosti umanjenoj za odobrene 
popuste, kao i za ispravku vrednosti koja je zasnovana na proceni naplativosti 
pojedinačnog potraživanja. Ispravka vrednosti se formira za ona potraživanja za 
koje postoji objektivan dokaz da su obezvređena, odnosno za koja rukovodstvo 
Društva procenjuje da se ne mogu naplatiti u punom iznosu, i ista se evidentira kao 
rashod u bilansu uspeha perioda kada je procena izvršena. 
 
Dugoročni krediti obuhvataju dugoročne stambene kredite date radnicima. 
Dugoročni krediti se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno u visini 
datih sredstava. Na dan bilansa stanja krediti su iskazani po amortizovanoj 
vrednosti korišćenjem indeksa rasta cena na malo, umanjenoj za eventualnu 
ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja. U slučaju kada se proceni da postoji 
objektivan dokaz da su krediti obezvređeni, Društvo vrši procenu nadoknadivog 
iznosa kredita, a iznos gubitka nastao po osnovu umanjenja vrednosti plasmana 
evidentira se u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. 
 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
U bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se 
podrazumevaju gotovina u blagajni, sredstva na računima kod banaka i ostala 
visoko likvidna finansijska aktiva sa dospećem do 3 meseca. 
 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
 
Finansijska sredstva raspoložive za prodaju su nederivatna finansijska sredstva 
koja su naznačena kao raspoloživa za prodaju i nisu klasifikovana kao krediti i 
potraživanja, finansijska sredstva koje se drže do dospeća ili finansijska sredstva 
po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha. 
Finansijska sredstva raspoložive za prodaju su plasmani za koje postoji namera 
držanja u neodređenom vremenskom periodu, koji mogu biti prodate zbog potrebe 
za likvidnošću ili usled promene kamatnih stopa, deviznih kurseva ili tržišnih cena. 
Ukoliko za finansijska sredstva raspoloživa za prodaju ne postoji aktivno tržište, 
ukoliko su sa fiksnim rokom dospeća, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 
se vrednuju po amortizovanoj vrednosti primenom metoda efektivne kamatne 
stope. 
 
Kod učešća u kapitalu postoji namera držanja u neodređenom periodu. Ova učešća 
mogu biti prodata u zavisnosti od potreba za likvidnošću ili u slučaju promene 
tržišnih cena.  
 
Društvo ima učešća u kapitalu pravnih lica koja obuhvataju ulaganja u akcije 
pravnih lica i banaka. Ova ulaganja su vrednovana po  fer vrednosti, kao hartije od 
vrednosti raspoložive za prodaju. Efekat promena vrednosti učešća u kapitalu, 
knjigovodstveno se obuhvata preko revalorizacionih rezervi Društva. Učešća u 
kapitalu za koje ne postoji aktivno tržište vrednovana su po nabavnoj vrednosti.  
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Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 
 
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa 
fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja 
rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do dospeća. U slučaju da Društvo 
odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela 
kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva 
koja se drže do dospeća klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi 
dospeća kraći od 12 meseci od datuma bilansa stanja, kada se klasifikuju kao 
kratkoročna sredstva.  
 
Priznavanje finansijskih sredstava 
 
Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva se evidentira korišćenjem 
računovodstvenog obuhvatanja na datum saldiranja transakcije. 
 
Vrednovanje finansijskih sredstava 
 
Finansijski instrumenti inicijalno se vrednuju po tržišnoj vrednosti koja uključuje 
transakcione troškove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza osim onih koja se 
vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Finansijska sredstva koja se vode po 
fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha 
inicijalno se priznaju po fer vrednosti, a transakcioni troškovi terete troškove 
poslovanja u bilansu uspeha. 
 
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i finansijska sredstva po fer vrednosti 
čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha se, nakon 
inicijalnog priznavanja, iskazuju po fer vrednosti.  
 
Krediti i potraživanja, kao i finansijska sredstva koje se drže do dospeća, vrednuju 
se po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 
 
Prestanak priznavanja finansijskih sredstava 
 
Društvo vrši isknjiženje finansijskog sredstva kada prava na priliv gotovine po 
osnovu tog sredstva isteknu ili kada ta prava prenese na drugoga. Svako pravo po 
prenetoj finansijskoj aktivi, kreirano ili zadržano od strane Društva, priznaje se kao 
posebno sredstvo ili obaveza. 
 
Vrednovanje po amortizovanim vrednostima 
 
Amortizovana vrednost finansijskog sredstva je iznos po kome se sredstva 
inicijalno vrednuju, umanjen za otplate glavnice, a uvećan ili umanjen za 
akumuliranu amortizaciju korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 
 
Vrednovanje po fer vrednosti 
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Fer vrednost finansijskih instrumenata je iznos za koji sredstvo može biti 
razmenjeno, ili obaveza izmirena, između obaveštenih, voljnih strana u okviru 
nezavisne transakcije. Fer vrednost se određuje primenom dostupnih tržišnih 
informacija na dan izveštavanja i ostalih modela vrednovanja koje Društvo koristi. 
 
Fer vrednost pojedinih finansijskih instrumenata iskazanih po nominalnoj 
vrednosti je približno jednaka njihovoj knjigovodstvenoj vrednosti. Ovi 
instrumenti obuhvataju gotovinu, kao i potraživanja i obaveze koje nemaju 
ugovoreno dospeće, ni ugovorenu fiksnu kamatnu stopu.  
 
Ostala potraživanja i obaveze se svode na sadašnju vrednost diskontovanjem 
budućih novčanih tokova uz korišćenje tekućih kamatnih stopa. Rukovodstvo je 
mišljenja da usled prirode poslovanja Društva i njegovih opštih politika, nema 
značajnih razlika između knjigovodstvene i fer vrednosti finansijskih sredstava i 
obaveza. 
 
Obezvređenje finansijskih sredstava 
 
Društvo obračunava obezvređenje sumnjivih potraživanja na osnovu procenjenih 
gubitaka koji nastaju, jer kupci 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. Stvarni nivo 
potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procenjenih nivoa naplate, 
što može pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja. 
 
Sva potraživanja koja su u kašnjenju, kao i za sva ostala potraživanja za koja se 
proceni da su nenaplativa, formira se ispravka vrednosti u punom iznosu dospelih, 
a nenaplaćenih potraživanja.  
 
Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti potraživanja od kupaca 
preko računa ispravke vrednosti donosi rukovodstvo Društva. 
 
Direktan otpis potraživanja od kupaca se vrši pod uslovom da su potraživanja 
prethodno bila uključena u prihode Društva, da je potraživanje u knjigama Društva 
otpisano kao nenaplativo i da Društvo nije moglo da naplati potraživanje sudskim 
putem. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca donosi rukovodstvo 
Društva. 
 
Finansijske obaveze 
 
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u visini nabavne vrednosti koja 
predstavlja poštenu vrednost primljene nadoknade. Nakon inicijalnog priznavanja, 
finansijske obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda 
efektivne kamatne stope, osim finansijskih obaveza po fer vrednosti kroz bilans 
uspeha. Amortizovana vrednost finansijske obaveze je iznos po kome se obaveze 
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inicijalno vrednuju, umanjen za otplate glavnice, a uvećan ili umanjen za 
akumuliranu amortizaciju korišćenjem metoda efektivne kamatne stope. 
 
Finansijske obaveze uključuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka u 
zemlji. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku 
poslovnog ciklusa Društva, odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon 
datuma bilansa stanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 
 
Primljeni krediti sa ugovorenom valutnom klauzulom se obračunavaju u dinarskoj 
protivvrednosti deviznog iznosa neotplaćenog dela kredita. Prihodi i rashodi 
nastali po osnovu primene valutne klauzule evidentiraju se u okviru bilansa 
uspeha kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, odnosno kao ostali 
prihodi i rashodi za efekte revalorizacije primenom stope rasta cena na malo. 
 
Društvo vrši isknjiženje obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je 
preneta na drugoga. 
 
Obaveze iz poslovanja 
 
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po 
nominalnoj vrednosti. 
 

2.4. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za 
akumuliranu ispravku vrednosti i gubitke usled obezvređenja. Početno merenje 
nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. 
Nabavna vrednost uključuje izdatke direktno pripisive nabavljenom sredstvu. 
 
Izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu se priznaju kao sredstvo ako i samo ako 
je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati 
u Društvo i ako se izdaci za to sredstvo mogu pouzdano meriti. Nabavke 
nekretnina, postrojenja i opreme tokom godine evidentirane su po nabavnoj 
vrednosti koju čini faktura dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i 
troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.  
 
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, na dan bilansa stanja, rukovodstvo 
Društva analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna 
imovina Društva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, 
nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. 
Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po 
kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do 
visine nadoknadive vrednosti, koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne 
vrednosti i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu 
razlike, na teret rashoda. 
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Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme se knjiže direktno u korist 
ostalih prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja 
i opreme terete ostale rashode. 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se po proporcionalnom 
metodu primenom amortizacionih stopa koje su određene tako da se nabavna 
vrednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim 
iznosima u toku veka upotrebe. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine 
se obračunava kada se sredstva stave u upotrebu, odnosno počev od narednog 
meseca od datuma nabavke na nabavnu vrednost. Primenjene stope amortizacije u 
tekućem i prethodnom obračunskom periodu su: 
 

Opis 
2017. 

%  

Procenjeni vek 
trajanja u 
godinama 

2016. 
% 

    
Građevinski objekti 3%  3% 
Kompjuterska oprema    
Motorna vozila    
Nameštaj i ostala oprema 6.25%-10%  6.25%-10% 
 
Određivanje korisnog veka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na 
prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom 
razvoju i promenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. 
Adekvatnost određenog korisnog veka trajanja se preispituje na godišnjem nivou 
ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promene faktora koji su 
predstavljali osnov za određivanje korisnog veka trajanja. 
 

2.5. Zalihe 
 
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od 
toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate 
u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.  
 
Nabavnu vrednost sirovina i trgovačke robe čini fakturna cena dobavljača uvećana 
za zavisne troškove nabavke. Cenu koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih 
proizvoda čine direktni troškovi materijala i zarada i pripadajući deo opštih 
troškova proizvodnje. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi koji se odnose na 
konzumna biološka sredstva i poljoprivredne proizvode su vrednovani po fer 
vrednosti. Obračun izlaza zaliha vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. 
 
Na dan 31. decembar 2017. godine, Društvo nema zalihe materijala, alata i 
rezervnih delova. Društvo nema zalihe gotovih proizvoda i nedovršene 
proizvodnje, kao ni zalihe sredstava namenjenih prodaji. 
 
 
 

2.6. Naknade zaposlenima 
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Kratkoročne beneficije zaposlenih - porezi i doprinosi za obavezno socijalno 
osiguranje 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da 
uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze 
uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se 
obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku 
obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da 
za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih 
državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na 
teret troškova u periodu na koji se odnose.  
 
Dugoročne beneficije zaposlenih  - obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih 
nagrada 
 
U skladu sa Zakonom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom 
odlaska u penziju u visini 2 bruto mesečne zarade koju je zaposleni ostvario u 
mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, a koje pri tom ne 
mogu biti manje od 2 prosečne mesečne bruto zarade isplaćene u Republici Srbiji u 
mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.  
 
Kratkoročna, plaćena odsustva 
 
Prema proceni rukovodstva Društva, iznos kratkoročnih plaćenih odsustava na 
dan 31. decembra 2017. godine nije materijalno značajan i shodno tome, Društvo 
nije izvršilo ukalkulisavanje navedenih obaveza na dan bilansa stanja.  
 

2.7. Rezervisanja  
 
Rezervisanje se priznaje u bilansu stanja u momentu kada Društvo ima pravnu ili 
stvarnu obavezu nastalu kao rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će 
podmirenje obaveze zahtevati odliv sredstava s ekonomskim koristima. 
 

2.8. Kapital 
 
Kapital Društva obuhvata osnovni kapital po osnovu udela osnivača, neuplaćeni 
upisani kapital, rezerve i akumulirani rezultat. 
 
Kapital Društva obrazovan je iz uloženih sredstava osnivača Društva u novčanom 
obliku. Osnivač ne može povlačiti sredstva uložena u osnovni kapital Društva. 
 
 
 
 
 
 



“INEX RADULAŠKA” A.D.  

BEOGRAD 

 
Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu 

11 

2.9. Prihodi 
 
Prihodi od prodaje i pružanja usluga 
 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se značajni rizici i 
koristi koji proizilaze iz vlasništva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrednosti umanjenoj 
za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost. 
 
Prihodi od pružanja usluga se priznaju u obračunskom periodu u kome je usluga 
pružena i iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez 
na dodatu vrednost. 
 
Prihodi od aktiviranja učinaka 
 
U okviru prihoda od aktiviranja učinaka i robe, iskazuju se prihodi po osnovu 
upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, 
za materijal, za prirast osnovnog stada i za sopstveni transport nabavke materijala 
i robe. 
 
Finansijski prihodi 
 
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, dividendi i 
ostali finansijski prihodi, ostvareni iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima.  
 
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha 
perioda na koji se odnose. 
 
Ostali prihodi 
 
U okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, 
postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobici od 
prodaje bioloških sredstava, dobici po osnovu prodaje dugoročnih hartija od 
vrednosti i učešća u kapitalu, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana 
potraživanja, viškovi, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, 
prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, 
prihodi od usklađivanja vrednosti imovine, pozitivni efekti promene poštene (fer) 
vrednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških 
sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu 
vrednosnog usklađivanja i ukidanja ispravki vrednosti po osnovu vrednosnog 
usklađivanja u skladu sa računovodstvenom politikom Društva. 
 

2.10. Rashodi 
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda 
odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.  



“INEX RADULAŠKA” A.D.  

BEOGRAD 

 
Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu 

12 

 
Poslovni rashodi 
 
Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i 
uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove materijala, goriva i energije, 
bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni 
rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, 
osiguranja, platnog prometa, poreza i ostali troškovi nastali u tekućem 
obračunskom periodu. 
 
Finansijski rashodi 
 
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale 
finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene 
kredite, koja se evidentira u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa 
načelom uzročnosti. 
 
Ostali rashodi 
 
U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu 
rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od 
vrednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, 
rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu 
direktnih otpisa potraživanja, rashodi po osnovu obezvređenja imovine, negativni 
efekti vrednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, 
opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, 
zaliha, hartija od vrednosti i potraživanja u skladu sa računovodstvenom politikom 
Društva. 
 

2.11. Porez na dobitak 
 
Tekući porez  
 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa 
odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije. Tekući porez 
na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 
15% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje 
u poreskom bilansu kao dobit pre oporezivanja iskazana u bilansu uspeha, nakon 
usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom 
Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se 
umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.  
 
Poresko zakonodavstvo Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz 
tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u 
prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom 
bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti 
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za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali 
ne duže od pet godina. 
Odloženi porez  
 
Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske 
osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu 
sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan 
bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se 
za utvrđivanje odloženog poreza. Skupština Republike Srbije je dana 15. decembra 
2012. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 
pravnih lica koji, između ostalog, predviđa povećanje poreske stope sa 10% na 
15% počev od 1. januara 2013. godine. Odložene poreske obaveze priznaju se u 
celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se 
za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih 
kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je 
izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i 
poreski krediti mogu iskoristiti. 
 
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto 
dobitak perioda, izuzev iznosa odloženih poreza koji je nastao po osnovu 
revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, kao ulaganja u akcije pravnih lica i 
banaka, a koji se evidentira preko revalorizacionih rezervi. 
 

2.12. Zarada po akciji 
 
Društvo izračunava i obelodanjuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po 
akciji obračunava se deljenjem neto dobitka koji pripada akcionarima, imaocima 
običnih akcija Društva, ponderisanim prosečnim brojem izdatih običnih akcija u 
toku perioda.  
 
 

3.  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim 
finansijskim rizicima i to:  
 
• Tržišnim rizicima,  
• Riziku likvidnosti, 
• Kreditnom riziku. 
 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih 
negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji 
nepredvidivosti finansijskih tržišta.  
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3.1. Tržišni rizik 
 
(a) Rizik od promene kursa stranih valuta 

 
Društvo nije izloženo riziku od promene kursa stranih valuta zato što ne poseduje 
ni sredstva ni obaveze izražene u stranoj valuti, tj. poslovanje je bazirano na 
domaćoj valuti. 
 
(b) Rizik od promene kamatnih stopa 

S obzirom da Društvo nema kamatonosna sredstva i obaveze, prihod Društva i 
tokovi gotovine u velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. 
 

3.2. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva 
odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik 
nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajućem 
vremenskom okviru.  
 
Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu 
raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno 
procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima 
finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa 
poslovnom strategijom Društva.  
 
Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava, prema preostalom roku 
dospeća, na dan 31. decembra 2017. godine: 
 
 
 
 
U hiljadama RSD 

 
 

Do 3 
meseca 

Od 3 
meseca 

do 1 
godine 

 
 

Preko 5 
godina 

 
 
 

Ukupno 
     
Dugoročni finansijski 
plasmani 

- -                  
3.094  

3.094                     

Potrazivanja po osnovu 
prodaje 

3062 - - - 

Potrazivanja iz specifičnih 
poslova 

                    
104  

 
 ----- 

 
 - 

                       
104  

Ukupno 3.166 - 3.094 3.198 
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Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća obaveza, prema preostalom roku 
dospeća, na dan 31. decembra 2017. godine: 
 
 
3.2.2. 
 
 

 
 
U hiljadama RSD 

  
Do 3 

meseca 

 Od 3 
meseca 

do 1 
godine 

  
Od 1 do 5 

godina 

  
Preko 5 
godina 

 
 

Ukupno 

 
Obaveze iz poslovanja 1.278 - - - 1.278 
Druge obaveze 37 - - - 37 

Ukupno 1,315 - - - 1.315 
 

3.3. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja 
klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju 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 od vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. 
 
Potraživanja od kupaca 
 
Najznačajnija bruto potraživanja od kupaca predstavljena su u sledećoj tabeli: 
 

U hiljadama RSD 2017  2016 

Stolarium invest d.o.o., Beograd 2.940 2.027 
Nika Gruppa o.o.o., Moskva, Rusija 71 70 
Telenor doo, Beograd 0 56 
Nika Group d.o.o., Beograd 11 11 
Radulaška Plus d.o.o., Beograd 40 40 
Ukupno: 3.062  2.134 

 
Promene na ispravci vrednosti potraživanja od kupaca date su u narednoj tabeli: 
 

U hiljadama RSD   2017 

   
Stanje 1. januara  57 
Tekuća ispravka  - 
Naplaćena ranije ispravljena potraživanja  - 
Direktan otpis    - 

   
Stanje 31. decembar    57 
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Racio obrta potraživanja od kupaca u 2017. godini iznosi 1.86. Prosečno vreme 
naplate potraživanja u 2017. godini iznosi 197 dana. 
 
Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2017. godine iskazane su u 
iznosu od RSD 1.278  (31. decembra 2016. godine 1,231 RSD hiljada). 
 Racio obrta dobavljača u 2017. godini iznosi 0.33. Prosečno vreme izmirenja 
obaveza prema dobavljačima u toku 2016. godine iznosi 1,101 dana. 
  

3.4. 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 predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo 
optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a akcionarima 
obezbedilo dividende. Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, 
Društvo može da razmotri sledeće opcije: korekcija isplata dividendi akcionarima, 
vraćanje kapitala akcionarima, izdavanje novih akcija ili prodaja sredstava kako bi 
se smanjila dugovanja.  
 
Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao 
odnos neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. 
 
Na dan 31. decembra 2017. i 2016. godine, koeficijent zaduženosti Društva bio je 
kao što sledi: 

  2017 2016 

   
Ukupne obaveze (bez kapitala) 301.993   392,296 

Minus: Gotovinski ekvivalenti i gotovina   -  

Neto dugovanje 301.993 392,296 

     

   

Ukupan kapital 77.743 77.848  

   

Koeficijent zaduženosti 3.88 5.46 

 
*Neto dugovanje se dobija kada se ukupne obaveze bez kapitala umanje za 
gotovinske ekvivalente i gotovinu. 
** Ukupan kapital predstavlja kapital iskazan u bilansu stanja. 
*** Koeficijent zaduženosti se računa kao odnos neto dugovanja i ukupnog kapitala. 
 

3.5. Pravična (fer) vrednost 
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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.  
Fer vrednost finansijskih sredstava koja su iskazana po amortizovanoj vrednosti 
procenjuje se diskontovanjem novčanih tokova korišćenjem kamatne stope po 
kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj 
kamatnoj stopi. Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrednost 
potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja, kao 
i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu 
vrednost. Fer vrednost obaveza po kreditima procenjuje se diskontovanjem 
budućih ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja 
je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata. Ovako 
utvrđena fer vrednost ne odstupa značajnije od vrednosti po kojoj su iskazane 
obaveze po kreditima u poslovnim knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra 
da iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u 
datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja. 
 
 

4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i 
zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu 917  2.027 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem 
tržištu 655  55 
    
Ukupno 1572  2082 

 
 

5. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Prihodi od zakupnina 0  610 
    
Ukupno 0                  610 

 
 

6. TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE 
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U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Troškovi goriva i energije 0  10 
    
Ukupno 0  10 

 
 
 

7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 1.646                1668 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca            298  287 
Ostali lični rashodi i naknade   0 
    
Ukupno 1.994  1.955 

 
 

8. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Troškovi transportnih usluga 83  67 
Troškovi ostalih usluga   17 
    
Ukupno 83  84 

 
 

9. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Troškovi amortizacije 744  744 
    
Ukupno  744   744 

 
 
 
 
 
 
 
Struktura troškova amortizacije   
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U hiljadama RSD 2017 2016 
   
Troškovi amortizacije:   

- nematerijalna ulaganja 0 0 
- nekretnine, postrojenja i oprema  744 744 

   
Ukupno  744  744 

 
 

  
 
 
 

10. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Troškovi neproizvodnih usluga 237  332 
Troškovi poreza 879  841 
Ostali nematerijalni troškovi 6  90 
    
Ukupno 1.122  1.263 

  
 

11. FINANSIJSKI PRIHODI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima) 0  28 
    
Ukupno 0  28 

 
 

12. FINANSIJSKI RASHODI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Rashodi kamata (prema trećim licima)   2 
    
Ukupno 0  2 

 
 

13. OSTALI PRIHODI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 
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Prihodi od smanjenja obaveza 1.301  0 
Ostali nepomenuti prihodi   6 
    
Ukupno 1.301  6 

 
14. OSTALI RASHODI 

 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 0  0 
Ostali nepomenuti rashodi 0  0 
    
Ukupno    

 
 
 

15.  NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

U hiljadama RSD 

 
 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja 
i oprema Ukupno 

Nabavna vrednost    
Stanje na dan 1. januara 2017. 49,223 52,977 102,200 
Stanje na 31. decembra 2017. 49,223 52,977 102,200 
    
Akumulirana ispravka vrednosti    
Stanje 1. januara 2017. 30.527 52,977 83.504 
Amortizacija za tekuću godinu 744  744 
Stanje na 31. decembra 2017. 31.271 52,977 84.248 
    
Sadašnja vrednost na dan 
31. decembra 2016. godine 18.696 0         18.696 
Sadašnja vrednost na dan  
31. decembra 2017. godine 17.952 0 17.952 
 
 

16. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 357.540  442.899 
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 3.105  3,105 
Ostali dugoročni finansijski plasmani              3.094  2.116 
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Ukupno 357.540  448.120 

 
 

17. ZALIHE 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Plaćeni avansi za zalihe i usluge 580  580 
    
Ukupno  580   580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. POTRAŽIVANJA OD KUPACA 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica 2.887  1.970 
Kupci u zemlji 104  106 
Kupci u inostranstvu 71  71 
    
Ukupno 3.062   2.147 

 
 

19. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova 105  105 
    
Ukupno  105   105 

 
20. DRUGA POTRAŽIVANJA  

 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza 
i doprinosa 497  496 
    
Ukupno 497  496 
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21. KAPITAL I REZERVE 
 

 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    

Akcijski kapital   27,462   27,462  

Statutarne i druge rezerve  14,400   14,400  

Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti 

raspoloživih za prodaju  (6,302)   (6,302)  

Neraspoređeni dobitak ranijih godina  43,620                43.620 

Neraspoređeni dobitak tekuće godine  0   0 

Gubitak tekuće godine   (1.163)   (1332)  

    

Ukupno 77.743  77848 

Osnovni kapital Društva se u celini odnosi na obične akcije. Na dan 31. decembra 
2017. godine, akcijski kapital se sastoji od 23,053 običnih akcija, pojedinačne 
nominalne vrednosti od 1,191.25 RSD. Sve emitovane akcije su u potpunosti 
uplaćene. 
 
Većinski vlasnik Društva je „RADULAŠKA PLUS“ d.o.o. sa 76.53% akcija i prava 
glasa. 
 
Struktura akcijskog kapitala na dan 31. decembra 2016. godine i 2017. godine bila  
je sledeća: 
 

Akcionar 
Broj 

akcija U hiljadama RSD 
Pravo 
glasa 

RADULAŠKA PLUS DOO 17,642 20,465 76,53% 
UMA AKCIJE DOO, Beograd 3,617 4,196 15.69% 
Oljačić Mirjana 350 406 1.52% 
Srećković Antonija 248 288 1.08% 
3D CONSTRUCTION DOO, Beograd 155 180 0,67% 
Spasić Sreten 86 100 0,37% 
Jeličić Dragana 74 86 0.32% 
Kovačević Slavica 66 77 0.29% 
Jelovac Milan 58 67 0,25% 
Tasić Miodrag 58 67 0.25% 
Ostali 699 807 3.03% 
Ukupno 22,354 25,932 96.97% 
 

 
22. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
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U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih i zavisnih 
pravnih lica 9.470  9,470 
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 275  275 
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 42.991  42.224 
    
Ukupno 52.736  51.969 

 
 

23. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 339  440 
    
Ukupno 339  440 

 
24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji 37  37 
Dobavljači u zemlji 1.278  1.231 
    
Ukupno 1.315  1.268 

 
 

25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim 
naknada zarada koje se refundiraju 1.517  1.410 
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 0  0 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret zaposlenog 0  0 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 
zarada na teret poslodavca 0  0 
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada 
na teret zaposlenog koje se refundiraju 0  0 
Ostale obaveze                 188  93 
    
Ukupno 1.705  1.503 
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26. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz 
nabavke ili na teret troškova 930  590 
    
Ukupno 930  590 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
U hiljadama RSD 2017  2016 

    
Ostala pasivna vremenska razgraničenja 244.968  336.526 
    
Ukupno 244.968  336.526 

 
 

28. ZARADA PO AKCIJI 
 
U hiljadama RSD 2017 2016 
   
Neto gubitak                       1.163 1.332                  
Prosečan ponderisani broj akcija                  23,052              23,052 
   
Zarada po akciji (u RSD)                         -                0,023 
 
 

29. NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE 
 
U skladu sa članom 18. Zakona o računovodstvu, Društvo je izvršilo usaglašavanje 
potraživanja i obaveza sa dužnicima i poveriocima. Usaglašavanje potraživanja i 
obaveza izvršeno je sa stanjem na dan 31.12.2016 godine. Društvo nema 
materijalno značajne neusaglašene obaveze i potraživanja. 
 
 

30. POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA SREDSTVA 
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