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SUTIAHC CTAI.bA
Ha AaH 3L.72.2079. roAilHe

l'lonyruaBa npaBHo nilqe - npe4y3erHrK

"":"i AKcroNARsxo onuswo POLET INDUSTRTJA GMDEVINSKE KERAMIKE, Novr secrr
:,.:,r, : HoBh 6erej / Xene3HHcKa 13

- y xl4rbaAaMa AilHapa

fpyna pacyHa, paqyH no3hr.ll,DA AOn Hanoxexa 6poj

h3Boc

Texyha rogrxa

npeiloA!ra roAtrHa

Kpajlse cralbe _
20_.

JlocerHo crabe
01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

AKThBA

00
A. YN14CAH]4 A HEYN,IIANEHT
KANUTA.,I c001

6, CTATHA I4MOB]4HA (0003 + 0010 +
0019+0024+0034) 0002

5C16540 372647A, li;40901

01
1. HE|'IATEPhJMHA hMOBI4HA (0004 +
0005 + 0006 + 00iJ7 + 0008 + 0009)

0003
1337 1085 125e,

010 r Aeo 019 1. Ynaraba y pa3Boj 0004

011, 012 il Aeo 019
2. KoHLlecrje, nareHTh, nffLleHue, po6He H

ycnyxHe HapKe/ coQreep r offana npaBa
0005

1337 1085 125{j

013 il Aeo 019 3. fyDBV1 0006

014 tr Aeo 019 4. Ocrana HeMarep[janHa nMoBIHa 0007

015 , Aeo 019 5. HeMarepxjarria HMoB/Ha y nptrnpeMx 0008

r:i16 tr Aeo 019 ABatscx 3a HeMareprjanHy IMoBflHy 0009

a2
. 1I, I]EKPETI-]I,1HE, NOCTPO]EIbA I,1

.OllPEl'lA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +.

0015+00i6+0017+0018)
0010 1ll 4279547 29867{34 t069c4E

020, 021 tr Aeo 029 1. 3emrnure 001 1 tlt6iti lTbi/7 r5Ll58

022 r seo 029 2. Tpabe8flHcKI o6jeKrtr 0012
1605446 .l 2ti!r069 12911j4

023 n Aeo 029 3, nocrpojeBa tr oFpeMa 0013
2101885 152794',I 1.J 1!]103

024 r Aeo 029 4, 14HBecrfiLliloHe HeKperHff He 0014

025 tr Aeo 029
5, Ocrane HeKperHrHe, nocrpojeBa tr

oFpeMa
0015

026 r 4eo 029
6. HeKpeTHrHe, nocrpojeba il onpeMa y
npilnpeMr 0016

53910 lr52'r ?.ti)1.5.J

027 n peo 029
7, Ynara,Dd ha JDly te(pertsrpaya,
nocTpolebilMa ff otrpeMI

0017

028 r Aeo 029
B. AaaHc[ ia HeKperHlHer nocrpojeba r
oFpeMy

0018

03
II. Et4O,'lOtllKA CPEACTBA (0020 + 0021
r. 0022 r. 0023)

0019 it l0

0:i0, 03i r Aeo 039 . lllyMe I B[ueroAfiubr 3acaAr 0020
.a,t) 3l) ]J0

032 il Aeo 039 2. OcHoBHo craAo 0021

f,(

f4aftcHtr 6poj 0a019916 l.lxopa AenarHortr 2332 lnus :ruzztts



n03htlHJA AOn HanoMeHa 6poj

h3Hoc

pytra paqyHa/ paqyH

TeKyha roAilHa

nperxoAHa roAnHa

Kpajbecrabe_ i noqernomaroe
2o_. ] or.or.zo_.

1 2 3 4 5 6 7

037 n Aea 039 3. 6[o/lou]Ka cpeAqBa y nprfpeM/ o022

038 | Aeo 039 4. ABaHctr 3a 6roloura cpe4craa c023

04. ocrM 047

IV. AyTOPOLIH t4 Ot4HAHCI4JCKh
n/lACNlAHt4 (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024
19 735326 738257 57A567

040 r Aeo 049
1, yceuha y KanilTafly 3aBhcHrx npaBHflx
nilqa 0025

7:100iB 7;9990

041 tr Aeo 049 2. Yqeuha y Karxraly npilApyxeHtrx
npaBHilx nilLla [ 3ajeAHilqKrM noAyxBaTffMa

0026

042 tr Aeo 049
3. yqeuha y Kanrrany ocrarxx npaBHUx
ntrua tr Apyre xaprHje oA BpeAHocrl
pacnoroxxBe 3a npoAajy

0027
16

qeo 043, Aeo 0,i4 il Aeo
049

.+. AyroposHfl trnacMaHil MarrqHrM h
3a8XCH/M npaBHfr M nhu[Ma 0028

qeo 043, Aeo 044 | Aeo
0.19

5. AyropolHx nnacMaH[ ocranilM
noBe3aHhM npaBHilM nililrMa 0029

:;5t)).$)

Aeo 045 / Aeo 049 6. llyroporru nnacMaHr y 3eMD[ c030

neo 045 x Aeo 049 7. AyropoqHr nnacMafr y hHocTpaHqBy 1031

046 il Aeo 0.+9
B, Xapril.je oA BpeAHofrtr Koje ce Apxe Ao
Aocneha r032

048 n Aeo 049
9. Offatff AyropocHh OhHaHCtrjcKh
N'ACMAHfr )033

5,a.1.) 8245 1?_283

05

v. AyropoqHA norpAxt4BAt-bA (0035 + a

0016 -00J7 r00JB- 00i9+0040- O0l4
0041) il a r:

050 il Aeo 059
1. Tlorpdx{Baba oA Mar[cHor q 3aBkcHVx
npaBhrx rhua 0035

051 | Aeo 059
2. norpaxilBaba oA ocTan[x noBe3aHhx
nIqa 0036

052 tr Aeo 059
J. |orpaxhBaba no ocHoBy npoAaje Ha
po6rrr xpeAxr 0037

053 r Aeo 059
4. llorpaxilBabe 3a npoAajy no yroBopflMa
o OxHaHCHJCKoM nx3lHry c03B

054 x Aeo 059 5. norpaxtrtsaba no ocHoBy jeMCrBa 0039

055 r Aeo 059 6, Cnop8a I cyMB[Ba norpaxfiBaba 0040

056 tr Aeo 059 7. Ofrana AyropoqHa norpaxfBaba 0041

288 B. OAJIO)KEHA NOPECKA CPEACTBA 0042

r. oEPTHA l4MOBltHA (0044 + OOst +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043
958591 B4{:l}/.1, BiVr752

loraca 1
L 3MI4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044

2{) 8t9113 544l.tt 2. 454\a5

10
1. lvlareptrjan, pe3epBHI AenoBx, anar r
C/TAH ilHBEHTAP 0045

15741i; 1b2361 2$n3C1

11
2. HeaogpueHa npoil3Boaba ! HeaogpueHe
ycnyre 0046

1825E t44t:{ 315)4

r2 3, foroBr npof3BoAx 0047
3?-1272 298314 14:l.ti,E{"}

P
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fpyna paqyfla, pacyH no3Hql4JA AOn Hanouexa 6poj

,lsHoc

nperxoAHa roAtrHa

Kpaibecrabe_ I llorerxocraroe2o_. I or.or.zo_.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Po6a 0048
i.2632 'ii.229

14 5, CTanHa cpeACTBa HaMebeHa npoAajil 0049

15 6, FfaheH[ aBaHCx 3a 3anrxe il ycnyre 0050
109855 47533 :tcn/J

20

IL nOTpAXt4BAI-t A nO OClloBy npoAAlE
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

005
)-1 1.72.413 \1.46't3 :3L'i4

200 tr Aeo 209
1, Kynqtr y 3eMft/ - Mar[qHa ff 3aBrcHa
npaEHa nIqa 0052

48

201 r Aeo 209
2. Kynllt y [BocrpaHfrBy - Mar[qHa I
3aBrcHa npaBHa nILla

0053

242 n Aea 109
3. l(ynun y 3eMfttr - ocrdna no8e3aHa
npaBHa tIqa , oo54

L'I:::]U 417b

203 h ,rieo 209
4. Kynllfi y hHocrpaHffBy - ocrafla
noBe3aHa npaBHa nlLla

0055
77i

204 / ACo 209 5. KynUr y 3eMD/ 0056
32.170 31j{):i lt)rt'3

205 r Aeo

209

Kynllil y flHocrpaHffBy 0057
75693 73 r.91. 95)02.

206 r Aeo 209 I 7. Ofrara norpaxlBaba no ocHoBy

I npoaaje
00sB

2t IIL nOTPAX,1BAtbA rl3 CnEUrlOrlLlHt4X
NOCJIOBA

0059

22 IV. APyrA nOTPAXI4 BAt-bA 0060
241.1 2-i1:E

';tt;t)il

236
V. OL]HAHCI4.]CKA CPEACTBA KO]A CE

BPEAIlyjy nO OEP BPEAHOCTT1 KPO3
E14,IIAHC YCNEXA

0061

23 acnn 236 n 237

VI. KPAII(OPOT]H14 OI,lHAHC'1]CK14

nlAC,\'tAH14 (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 j.2 86792 7 3i62 23848

230 r 4eo 239
1. Kpar(opoqHr KpeAVrv y flnacMaHfl -

MaTilqHa il 3aBrcHa npaBHa nrLla $0041;

231 / Aeo 239
2. KpaTKopocHil KpeAffrf h nracMaHff -
oclara noBe3aHa npaBHa nrlqa

0064
4261rj

232 r 4eo 239
3. KparKopoqHtr KpeArrr x 3alMoBtr y
3eM/bI

0065

233 n aeo 239
4, KparKopoqHx KpeAhrh H 3ajMoBfl y
ilHOCrpaHCTBy

0066

234,235,238 y Aea
239

5. Oraru KparKopoqHil QruaHcnjcxu
NNACMAHil

0067
5346 (r&51

24
VII. TOTOEL1HCKI4 EKB',]BMEHTI4'1
TOTOB14HA

0068
2.i L)693.1 /29i0

27 VTII, NOPLJ IIA AOAAry BPEAHOCT 0069
2.1041 2iEZi

28 ocrM 2BB IX. AKThBHA BPE[4EHCKA PA3TPAH14qEFbA 0070
957 J i.77C+

A. YKYflHA AKThBA = flOCIOBHA
HMOBhHA (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071
5r15137 452si53

6. BAH6}TNAHCHA AKT]4BA 0012
7121 11 :J

N

TeKyha roAxHa



I pyfa pa!yHa, pacyH n03rlu14JA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roailHa

nperxoAr 1a foahHa

Kpajbe crabe _ 20_. nolerHo crabe 01.01.20_

1 2 3 4 5 6 7

NACt4BA

a, KAnHTAfl (0402 + 0411 - 0412 +
o4L3 + O4L4 + 0415 - 0416 + O4L7 +
O42O - O42L) > a = (Q071 - 0424 -
044! - 0442)

i78$445 2_53h625 )4{i'}493

l0
I. OCHOBHh KAnl4TM (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 r
0410)

0402 2li 556:55 55ii255

300 1, AKL{[jcK[ Kantrran
5rr*l,lli 5 5t;625:i :;5625:i

301
2. YAerr ApyuraBa c orpaH[eeHoM

302 3. Yno3h I 0405

303 4, ApxaBHil Kanxran 0406

304 5. ApyurBetsr Kanrran 0407

305 6.3a4py>xrr y4err 0408

306 . EMilc[oha npeMhja 0409

309 8. Orarr ocHosH[ Kanrraf 0410

31 II. YNI1CAHI4 A HEYNIIANEH'I KANTTM 041 1

447 v 237 It_ oTKyn,.bEHE COnCtBEHE AKUl4lE 0412
?16a'B 21!68

32 IV. PE3EPBE 0413

330

V. PEBMOPh3AU'lOHE PE3EPBE NO

ocHoBy PEBMOPh3AUTIIE
HEMATEPi4JM H E 14 I.4OB'1 H E,

HEKPETH']HA, NOCTPO]EI-bA i,l ONPEI'IE

04!4
1528541 504076

13 ochM 330

vt. HEPEMI,13OBAH14 A06l,1Ur1 nO
OCHOBY XAPTI,IJA OA BPEAHOCII4 14

APyrilx KorvnoHEHTl4 ocTMor
CBEOByXBATHOT PE3yIITATA (norpaxHa
canAa paqyHa rpyne 33 octrM 330)

0415

33 oc/M 330

vrr. HEPEMn3OBAH'I ry6t1ut4 nO
OCHOI]Y XAPT'1JA OA BPEAHOCT',] 14

APyn4X KO[lnOHEHTt4 OCTMOT-
CBEOEyXBATHOT PE3yITATA (AyroBHa

carAa paeyHa rpyne 33 ocrM 330)

0416
7U1?

34
VIIL HEPACnOPEEEI-It4 AOEI4TAK (0418 +
0419)

0417
1.774/5q 1 5t)7392 143'i$t3

340 1. HepacnopebeHtr Ao6xraK paHxjilx roArHa 0418 i532488 141.1003 r93099

341 . HepacropebeHfl Ao6rrax rexyhe roguue 0419
192271. 743e'9 73,$A4

X. YL]EI]]TE 6E3 NPABA KOHTPO'IE 0420

35 X, ryEhTAK (0422 + AA23) 0427
(.1 o i)

350 1. fy6trraK paHrjrx roAtrHa o422

351 . [y6rrax rexyhe ro6nue 0423

E. nyroPortHA PE3EP814CAt-bA h
osABE3E (0425 + 0437) 0424

9U6135 9t)5t17 2

il,1
I



I pyfa palyHa, paeyH n03ilurllA AOII HanoMeHa 6poj

1,13 Hoc

Texyha rogrra
nperxoAt

Kpajbe frabe _ 20

la foAilHa

Tlo!erHo crabe 01.01.20*,

I 2 3 4 5 6 7

40
1. AyroPorlHA pE3EpBrCAt-bA (0426 +
0421 + o42B + 0429 + 0430 + 0431)

0425
73426 7255t

400
1. Pe3epBilcatla la rpouKoBe y TapairrHor{
poKy 0426

401
2, Pe3epBtrcaba 3a rpouKoEe 06HaBftaba
ilptrpoAHilx 60tarcraBa

042
49?60

403
3. Pe3epBffcaba 3a rpouKoBe
peffpyrTypilpaba 0428

404
4, Pe3epsffcalra 3a HaKHaAe tr Apyre
6eHeOrLltrje 3anoc^eHhx :0429

21 68? 2?ii18 i9805

405
5. Pe:epaucarua 3a rpouKoBe cyACKIx
cnopoBa

,0434
I 65ll ir5!

402 il 449 6, Oraaa gyropovra p$epBrcaBa 0431

41,

II. AyTOPOqHE O6ABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

o432 ).i 9125A' 8329'LE ]5i1.tt).

410
1. OOaBere Koje ce Mory KoHBeproBarr y
KanilTan

0433

281404
4t1.

2. O6aBe3e npeMa Mar[gHhM / iaBxcHlM
npaBHilM nrLlfrMa

0434
5t)7451

4t2 3. OOaBe3e trpeMa ocranrM noBe3aHtril
npaBHrlM lilrlhMa

0435
459721. 1751

413
4. O6aBe3e no eMtrroBaH[M xaprtrjaMa oA
BpeaHocTil y nepiloAy ayxeM oa roarFy
AaHa

0436

414 5. AyropocHfi KpeAhTr h 3ajMoBil y 3eMDil o437 ,]l37850 31570.\

415 6. AyropoqHtr KpeA[Tr tr 3ajMoBff y
IfoqpaHcTBy 0438

46,;t38

416
7, O6aBe3e no ocHoBy 0rHaHCrjcKor
n[3[HTa 0439

4L9 . Ooane AyropocHe o6aBe3e 0440
14928

498 B. OAnOXEHE nOPECKE OsABE3E 0441
1494.it) 't5iii24

42 4o 49 (ocrv 498)
r. KPATKOPOqHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442
98119i5 i086960

42

I, KPATKOPOL]HE O'1HAHCl/]JCKE OEABE3E
(0444 + 0445 + 0446 + 0147 + A44B +
0449)

0443
168745 2:;44t],j 152?2'

420
1, KparKopoqHil KpeAilTh oA MarflqHffx il
laExcHfx fpdBHfrx nIqa 0444

427
2. KparKopoqHfi KpeA[rff oA ocranilx
noBe3aHrx npaBHilx nIua

422
KparKopoqHil Kpeghrv A 3ajMoBff y

a, Koor"opoqnr <pea/t/ ff 3dJHoBil )
hHoffpaHCTEy

't

It't,,L
u""



Tpyila paqyHa, paqyH no3rlut4-lA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roArHa

FperxoAr la roArHa

KpajEe frase _ 20_. nocerHo crabe 01.01.20

1 2 3 4 5 6 7

427
5. O6aBe3e no ocHoBy crafHhx cpeAcraBd tr

cpeacraBa o6yflaBBeHor fl octoBasa
HaMebeHtrx rpoAajil

0448

424, 425, 426 u 429
6. Ofrane KparKopocHe Sruarcrjcxe
o6ase:e 0449

t$8745 i5418i: 15272"9

430
II. IIPI4IVIIbEHI4 ABAfrCA, AEl:ro3]yfi|4 A
KAyUTIJE

0450
).) 1975ti nDa5

43 ocilM 430
III. O6ABE3E il3 nOCIIOBAI-bA (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

3451
29 486410 481451

431
1. AoOatsDagH - MarrcHa y 3aBilcHa npaBHa
nilqa y feMDil

0452

432
2. Ao6aBftacx - Mar[qHa tr 3aB/cBa npaBFa
nilLla y rHocrpaHcTBy

0453
32"A702" 321316 3iiii51

3, Ao6atsftaqtr - offana floBe3aHa flpaBHa

nfiua y 3eMtur
0454

46 '216

434
4, AobaBftaqil - ooana noBe3aHa npaBHa

nfua y rHocTpaHClBy
0455

2:1049 I 6040

435 5. Ao6aB/bacr y 3eM/b[ 0456 6$41' 1.?62fE P,841)4

436 6. [o6aaroavn y IHocrpaHcrBy 4457 lt'it( 22*.1 5()97.b

439 7. Offane o6aBBe [: nocnoBaba 0458

44, 45 v 46 IV, OCTAIE KPATKOPOgHE O6ABE3E 0459 30 38507 3r7i8 l/)t_t

47
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAAIY BPEAHOCI
0460

4B
VI. O6ABE3E 34 OCTME NOPE3E,

AOnP[HOCE 
'1 

APyrE AAX6hHE
0461

3.1

49 ocrM 498
VII. NAC14BHA BPEIVEHCKA

PA3IPAH14I,] EI-1,A
0462

laa4 366

A. ryEhTAK 1,13HM BHCHHE
xAnuTA.rIA (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - o4L7 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) > 0 = (0441 + 0424 +
0442-0071)>0

0463

E. yKynHA nAChBA (0424 + 0442 +
0441+0401-0463)>O 0464

tri:t137 4572447 4525553

B9 E. BAHEl4flAHCHA NAC}IBA 0465
/1.21 1.) 11

v /lcr'i,4 /7 r i e-/L/L

,o ,-22 )u _zo )-O roqv1e k;x
li' .1

O6palJIl rponilcaH npaB[/lHilKoM o caADxrhr r doour o6oa:aua dtHancurcrur

. Srlrflt[Irfi
t HovtBEeEi i
b h-ezr*6rx +l

Q,- *lxil?* *7

ttt 
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SIANAHC YCNEXA
3a nepiloA oA 01.01.2019. ao 37.72.2019, roAilHe

flonyruaBa npaBHo nhue - npe4y3erHrK

i.:/3 AKCIONARSXO OnUSWO pOLET INDUSTRIIA GRADEVINSKE KERAMIKE, nOVr Aeir:
-:-1,'--e HoBx Seqej / Xene3HtrqKa 13

- y xrJbaAaMa AilHapa

fpyna paqyHar pacyH n03nqlrJA HanoMeHa 6poj
,l 3Hoc

TeKyha roAHHa nperxoAHa roAtrHa

1 2 3 4 5 6

nPuxoAr4 h3 PEAOBHOT nOCnOBATbA

60 Ao 65, ocnN 62 r 63
A, noc,loBHl4 nPUXOAH

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

1.7:a7't31+

60
. nPtlxoAh oA nPoAAlE PO6E

1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002

6110 , )1:) I

600
1. l-lprxoAtr oA fpoAaje po6e MaTilqH[M / 3aBhcHtrM
ilpaBHlM nIqhMa Ha AoMaheM Tpxhury

1003

501
2. npfixoAtr oA npoEaje po6e MarrrHtM r 3aBxcHilM
npaBHfM nilLlilMa Ha rHocTpaHOM TpXfrOTy

1004

602
3. tlpnxoqr oA npoAale po6e oranrm noBe3aHffM

flpaBBxM /rhll/Ma Ha AoMaheM rpxrury 1005

603
4. np/xoAr oA npoAaje po6e ofranilM noBe3aHilM
npaBHilM nhLlfMa Ha rHocTpaHoM Tpxtrury

1006

604 5. I lprxoAx oA npoAaje po6e ra govahem rpNrury 1007
611C 5i7ii

605
6. nprxoAx oA opoAaje po6e ra rnocrpalou
rpxfruTy 1008

1:i

6l rr. nPfixoAr oA npoApJE npoil3BoAA t4 ycIyTA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
1927A2-1

610

1. nptrxoAfl oA FpoAaje npor3soAa ff yoyra
MarilcHfrM tr 3aBilcHyM npaBHilM nIL]hMa Ha AoMaheM
TpxLlUt y

1010

611

2. np4xa}q oA npoAaje itpox3BoAa r ycnyra
MaT[gHfM X 3aBfrCHhM npatsHrM ttrLlflMa Ha

rHocTpaHoM rpxIury
101 1

61,2
3. nprxo.qh oA npoAaje npoil3BoAa il ycnyra ocranilM
noae3aHHM npaBHrM nilqhMa Ha AoMaheM Tpxffury

1012
?-41.66 31r.{t5

613

4, nprxoAff oA FpoAaje npo/3BoAa I ycnyra ofranhM
noBe3aHilM npaBHilM nfrurMa Ha /HoffpaHoM
rpxhury

1013
J07

614
5, npilxoAfl oa npoaaje npoil3Boaa u yuyra Ha

AoMaheM rpxxury 1014
74)..184

615
6, llpilxoAff oA upoAaje roroBtrx trpo[3tsoAa r ycnyra
rra rHoGparroM rpxhLUTy

1015
\t07tj14 95i1ZOi)

64
1ll. nPrxoA14 oA npE[4t4JA, Cy6BEHUtl]A,

AOrAUl.lJA, AOHAUilJA fi Cr.
1016

65 iv. APyTt,l nocJroBHl,,l nPl4xoAt4 1,017
396

t



fpyna pacyHa/ pacyH no314tl14JA AOn HanoHeHa 6poj
143Hoc

TeKyha roAtrHa nperxoABa roatEa

1 2 3 4 5 6

PACXOAT4 143 pEAOBHOT nOCIOBAt-bA

50 Ao 55, 62 h 63

E. noc/loBHh PAcxoAl4

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + LO27 + 1028 + 1029) > 0

1018
1.6981.08 15+r 628

50 I. HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019 qa7

62 II. nPrlXOAr OA AKTt4Bt4pAt-bA yq[HAKA 14 pO6E 1020

630

III, TIOBEIAIbE BPEAHOCTI4 3M'1XA
HEAOBPUTEHtlX t4 TOTOB|IX npOrl3t3OAA t4

HEAOBPU]EH14X YCIIYTA

1021
1tlt1.}b

63r
IV. CIV]AIbEI-bE BPEAHOCTfi 3M14XA
HEAOBPI_]EH|4X t4 TOTOB],1X npOr3BOAA t1

HEIIOBPLIEH14X ycr']yTA
7A22

51 ocrM 513 V, TPOI].]KOB'4 IqATEPI,IJMA 1,023

513 VI, TPOtl]KOBI4 TOPIIBA 14 EHEP[I4]E 7024 I {i?!945 t3'i 2.543

52
VN. TPOU]KOBI4 3APMA, HAKHMA 3APMA 

',1ocTMt4 lt4qHil PACXOAI4
1025 ) tt24l)94 ii94l i

53 vIII. TPOUtKOBTl npOtl3BOAHl,lX yCnyTA 1026 t0 993).3 9171.6

540 IX. TPOtltKOBrl At4OPTrl3AUt4lE 1027
244641 22-it8$

541 ao 549 x. TPOLUKOB14 AytOpoLtHt4X pE3EpBl,lCAt bA 1028
:i555

55 XI, HEN1ATEPI4.]MHI,1 TPOTT]KOBI,4 1029 Li ta7 1.1 1 1 5t?_92

B. noc,loBHh AoEI4TAK (1001 - 1018) > 0 1030
235419 f.ia2a6

r. nocnoBHM ryEhrAK (1018 - 1001) > 0 1031

bb A. Ol4HAHCr4lCKh npnxoAlr (1033 + 1038 +
1O39)

1032
12 6l 60r 5r!,9t)

66, ocrln 662, 663 u 564
4,IIHAHCI,I]CK'1 NPI,lXOA'I OA NOBE3AHTX NilUA
OCTM14 O,lHAHCrllCKl,l nPt4XOArl (1034 + 1035
1036 + 1037)

1033
58245 !h;52.

660
1. OtrHaHC/lcKtr ophxoAr oA MarrqHtrx il 3aBtcHflx
trpaEHhx nxua

1034
21.92 1 4,lt)

661
2. OrHaHCtrjcKtr npxxoAr oA ocranrx noBe3aHilx
npaBHIx nrLla

1035
4i5 ,t..14 1',3

665
3. nprxoAff oA yceuha y Ao6rrKy nptrApyxeHffx
npaBflrx nhrla x 3ajeAHil9Kilx fioAyxBara

1036

669 4. OcTan[ q]rHaHciljcKil nptrxoAx 7037
5561i1 ?.1;7*Q

662 rr. nPr4xoAr4 oA KAI{ATA (OA TpEhrlX rr4qA) 1038

663 tr 664

II1, NO3NThBHE KYPCHE PA3,']I4KE il NO3VTfiBfrI,4
EAEKT'1 BMyTHE MAy3yIlE (npEiVA TpE6t4[4
nLlLl14[1A)

1039
1i5\)

5b
E, OI4HAHCI4JC|(]4 PACXOAT4 (1041 + 1046 +
LO47) 1040 l, 4li1 0E 545ti).

56, octrM 562, 563 r 56,1

I. OrltlAHCrl]CKt1 pACXOlltl t43 OAHOCA CA
noBE3AHr,111 nPABHtjN1 .'tfi Uilr'1A t4 OCrAJttl
otlllAHCtlJCKl4 PACXOAI4 (1042 + 1043 + 1044 +
104s)

1041
*i7b ).t 171

560
1, OlHaHCrJcKil pacxoAx tr3 oAHoca ca MarrqH/M h
3aBICHrM IpaBHfr M fl ilUfr Ma

r042
7885 22b77

r



7

fpyna pacyHar pacyH no314q]tJA AOn HanoMeHa 6poj
,l 3Hoc

TeKyha roA[Ha nperxoAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

561
2. OxnaHcillcKx pacxoAh q3 oAHoca ca ofranxM
noBe3aHilM npaBHilM nfl UrMa

1043
a,91 2|q7

555
3. PacxoA[ oa yqeuha y ry6rrKy npflApyxeHhx
npaEHIx nhLla il 3ajeAHxsKIx noayxBaTa

1044

566 n 569 4. Ocrarr 0flHaHCffjcKx pacxoAU 1045

s62 II. PACXOAI4 KAIYATA (NPEMA TPETI4M N'1UI,lMA) 1046
375i?" 27,+57

563 n 564

III. HETAT'1BHE KYPCHE PA3,rII,1KE N NETATWBF,III
EOEKTil BMyTHE KItAy3yIE (npEIvA TpFht4tl
n,1u14f4A)

7047
;]00(i 1tr21

E. AOEI4TAK 143 OltHAHCltpAlba (1032 -
1040) 1048

1 j:1_t)3

x, ryEITAK 143 OXHAHCI4PA]bA (1040 -
1032) 1049

2.1J1 !.

683 il 685

3. nphxoArl oA ycKnAEhBArbA BPEAHOCTI.,I
OCTME ]4MOBHHE KO]A CE !4CKA3Y]E NO
OEP BPEAHOCTH KPO3 EH'IAHC YCNEXA

1050

583 tr 585

h. PACXOA]4 OA yCKnAEt4SAlbA BPEAHOCTI4
OCTA,rIE HMOBHHE KO]A CE hCKA3YJE NO
oEP BPEAHOCTT4 KPO3 EHnAHC yCnEXA

1051
?.761

67 tr 68, octrM 683 tr 685 J. OCTATh nPUXOAH 1052 1{ r1lo, 12351t

57 x 58, ocfM 583 n 585 K. OCTAII| PACXOAh 1053
42854 ilqS?i;

Il. AOSI4TAK H3 PEAOBHOT nOCIOBAIbA npE
onoPE3I4BAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050-1051+1052-1053)

1054
r i _1901

rb. TEhTAK 143 PEAOBHOT nOCIOBAbA npE
onoPE3r.lBAlbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051-1050+1053-1052)

1055

69-59

M, HETO AO6!4TAK nOCflOBAtbA KOJE CE
OEYCTAB'bA/ EOEKTh NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nO,l14Tl4KE,t 14CnpABKA
TPEUAKA H3 PAHhJI.IX NEPTOAA

1056

59-69

H. HETO TEhTAK NOCJIOBA}bA KOJE CE
oEycTABrbA/ PACXOAH nPOMEHE
PAr{yHOBOACTBEHE nOrIhT}tKE n hcnpABKA
TPEUAKA h3 PAHl4Jt4X nEPnOAA

1057
59ti4

tb. AoEhTAK npE OnopE3l4BAlbA (1054 -
1055+1056-1057) 1058

?.'i2969 1i)t937

o. ryEHTAK npE OnOpE3t4BAlbA (loss - 1Os4
+ 1057 - 1056) 1059

n. noPE3 HA AOEhTAK

727 I'IOPECK14 PACXOA NEPIOAA 1060
,.. |;

-c2b:15 ,:rAiA9

Eeo 722 r. oAnoxEHrl nopECKrl PACXOATI nEptlOAA 1061

aeo 122 III. OAJ]O)KEIil,l nOpECKtl npt4xoAt4 nEpr4oAA 1062
L6 \t97t 7(161

723
P, TCNIAEEHA fl1,IqHA NP14MATbA
nocnoAABqA 1063

14rt//.
lL,

u



ll 3Hoc

c. HETO AOEHTAT(

(10s8 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)

L HErO llOErlTAK KOJil npilnMA rlAtbtlHcKr[,1

II. HETO llO6t4TAK KOJh npilnAAA BEIT1HCKOM

IIt. HEIO Ty6t4TAK KOJr npilnMA t'4Al-b[lHCKhM

1. ocroera:JapaAa no aKu[jtr

2. yMaseHa (pa3BoA6eHa) 3apaAa no aKuiljff

Oirpa3aLt nponHCaH llpaB[nHtrKoM o caApxIH[ il OopMil 06pa3aqa Sruancrjcxrx r npeAy3erHtrKe ("fuyx6eHn rnacHrK PC", 6p. 95/2014 v 1a412014)

tt.

HETO TyEI4TAK KOJrl nPl4nAlllA BfFilHCKOf4



I
IlI

IA3BELUTAJ O OCTAAOM PE3YflTAry
3a nepiloA oA 01.01.2019. ao 37.72.2019. roAnHe

llonyruaBa npaBHo nilue - npefly3erHhK

::..: AKCIONARSXO OnUsryO pOLET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE, t{OVr eecr:

- y xl4rbaAaMa AfiHapa

A. HETO PE3Y'ITAT H3 NOCIIOBATbA

r. HETO AO6T4TAK (AOn 1064)

rr. HETO ry6L1TAK (AOn 1065)

a) Craexe Koje Hehe 6trTh pemacrQrxooaxe y
ExnaHcy ycnexa y 6yAyhnM nephoAtrMa

1, npoMefe peBaropfi3aLlrje HeMarepffjaffe
xMoBrHe, HeKperHIHa, nocrpojesa ff onpeMe

a) .rotsehabe peBanopr3aqroH[x pe3epBh

6, ' ua-e-e peoanoplf,Jur'oerr pelepBr

2. Arryapcrn Ao6n)n qnn ry6rL1r no ocHoay nnaHoBa

3. Ao6truil nnn:y6n)n no ocHoBy ynaraba y

a|acH[9Ke fr HopyMeHTe KanilTana

Ao6hl1tr ffnr ry6ilqtr no ocHoBy yAena y offafloM
trou 9o6rrxy vnn ry6utry npnApyxeHffx

CraBKe roje HaKHagxo uory 6nrr

1. Ao6xLl/ vrv tj6frqv no ocHoBy npepaeyHa

/.

HoB{ Xen$HHcKa 13

tpyna pacyHa, pacyH n03t4qHlA \orl HanoHeHa brcj
h3Hoc

TeKyha roAhHa IIpexoAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

1001 'l46tls

E. OCTAII4 CBEOEyXBATHt4 AOEhTAK HIt4
TYEhTAK

330

r 13059$

q5l 43

331
l) ao6rqr

,) ry6h11tr
,'7.b

33)
r) A06xLlx

i) ry6uqn

133

tpyuraBa

r) ao6rqr

5) ry6rl1n

314

r) A06rur z01l

i) ry6xqil



fpyna pacyHar pacyH

O6pa3au nporLicaB npaB[nHrKoM o caapxffHff tr OopMil oOpa3aqa $rnancrlcrnx il npeAy3erHffKe ("Cnyx6eHtr macrrx PC",6p. 9512014 v 14412014)

2. AootrLtf rnv ry6m)v oA hHcrpyMeHara 3aurxre

3. 406rutr vnv ty6Aw no ocHoBy ffHfrpyMeHara
3aur[Te p[3qKa (xeuuHra) BoBcaHor roKa

,1. Ao6trutr nnv ry6vqn no ocHoBy xaprxja oA

Bpe/lHoct il pacnonoxlBilx 3a npoaaly

I. OCTMI4 6PyTO CBEOEyXBATHl,4 AOEhTAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

IL OCTMT4 6PyTO CBEO6vXBATH'1 ry6hTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

1rr. nopE3 HA oclMrl CBEOEyXBATHI.1 AO6|.1TAK
vrtr' ry6t4rAtK nEPtloAA

lV. HETO OCTMT1 CBEOEyXBATHI4 AO6'1TAK (2019
- 2020 - 2021) > o

v. HETO OCTMt,l CBEOEyXBATHI4 rvEnTAK (2020 -

2019-r 2021) > 0

I. YKYNAH HETO CBEO6YXBATH'1 AOEIITAK (2001 -

2002+2022-2023)>O

rr. vKvTtAH HETO CBEOByXBATH|I Tv6l4TAK (2002 -

2001 r- 2023 - 2022) > 0

r, YKYNAH HETO CBEOEYXBATHh AOEhTAK
unn rvEhTAK (2027 + 2O2a) = AOtl 2024 > 0
,rtr Aon 2025 > O

1. llp/nucaH BehffHCKilM BnacHtrqffMa KantrTana

2. nptrntrcaH BnacHhqrMa Ko.jr HeMajy KoHrpony

€HTI$^

v



llonyruaBa npaBHo nHLle - npe[y3erHilK
:l.r. rr,rir 5ir0.l 08019916 ,lllilOpa AerarHofrx 2332 101432149

r'ra3113 AKcToNARSXO OAUSWO pOLET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE, NOVr eeCel

-::.,r*-. HoBh 6eqej / Xene3HtrqKa 13

IA3BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANilTAflY
3a nephoA oA 01.01.2019. Ao 37.72.2079. roAhHe

- y xr4lbaAaMa AilHapa

PeAHx

onuc

a) pyroeun canAo paqyra

5) norpaxrr canAo palyHa

i l4cnpaBKa marepujaano anacajHnx rpeuaKa tr

I npomera pacyHoBoAcrBeHHx nonHThKa
i

i a) ffcflpaBKe Ha AyroBHoj frpaHri paqyHa
I

I 6) l4cnpaere Ha norpaxHoj cTpaHil paqyHa

KoptrrcBaHo nocerHo cTalbe nperxoAHe roAlHe
Ha AaH 01.01. _

a) xoprroaaur Ayroerrx canAo paryra (1a + 2a - 26)
r>0

6) roprroearr ilorpaxHfi canAo paqyBa (16 - 2a r-
26)>0

npoMeHe y nperxoAHoj _ roAhHx

a) npoMer tsa ayroBHoj crpaHr palyHa

b) rpoMer Ha norpaxHoj crpaH[ pacyHa

Crabe Ha Kpajy nperxoAHe roAtrHe 31.12._

i 
a) gyrorun cango paqyHa

i(3a+4a-46)>0

i. --.-..-. - -". " ^-..,,.**"..-"*"
I 6; norpaNHr canao pacyHa

(36-4a+46)>0

't,lcnpaB(a uarepnjanxo sxacajHtrx rpeuaxa H

n poMeHa paqyHoBoAcTBeHHx nonHTxKa

b
a) ilcrpaBKe fa AyroEHoj GpaHu paqyHa

6) trcnpaBKe Ha forpaxHoj crpaHil pacyHa

KopHroBaHo noqerHo crase reKyhe roAnHa Ha

AaH 01.01. _

a) KoprroBaEx AyroBHfi canAo palyHa (5a + 6a - 66)

1,_o

,6) xopurouaur norpaxHx cafAo paqyHa (56

.66) > 0

.:

lt^)
tl

6a+

cTabe npeTxoaHe roatrHe Ha aaH



PeAHtr

6poj
onllc

KoMnoHeHTe Kanxrara

AOn

30

AOn

31

AOn

32

OcHoEtrx KantrTan YnhcaHh a HeynnaheHh KantrTan Pe3epBe

I 2 3 4 5

I

flpouene y reryhoj _ roAhHx

a) npomer Ha AyroBlroj crparr pacyHa 4015 4033 1051

6) npoMer Ha norpaxloj crpa8fl paqyHa 1016 4034 1052

9

Crabe Ha Kpajy rekyhe roAtrHe
31.12. _

a) gyroeur canAo palyHa
(7a+Ba 86)>0 +011 4035 1053

6) norpaxnr carAo palyHa
(76-3a+BO)>0 +018 4036 4054

i,r.

r



PeAHh

Epoj
onhc

KoMnoHeHTe Kanhrana

AOn

35

AOn

O47 A237
AOn

34

fy6HraK OTKynfteHe concrBeHe aKqhje HepacnopeDenr Ao6nrax

1 2 6 7 I

1

IloeerHo crahe nperxoAHe roAtrHe Ha AaH
01.o1._

a) nyroBHh canAo paeyHa +055 1073 21r;68 {091

) norpdxHil canAo paqyHa +056 4074 4092 1t()911

2

l,'lcnpaBKa MareprjanHo 3HacajHHx rpeuaKa H

npoMeHa pacyHoEoAcTEeHtrx notrrTHKa

a) trcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa 4057 1075 4093

5) ilcnpaBKe Ha norpaxHol crpaHr pacyHa 4058 1076 4494 29908

3

KoptrroBaHo noqerHo 6abe nperxoAHe roAhHe
Ha AaH 01.O1, _

a) KopffroBaHff AyroBH,l canAo paqyHa (1a + 2a - 26)
>0 4059 1077

21668
1095

6) xoprroeanr norpaxHil canAo paeyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 1078 1096

t4'13{ia3

4

npoMeHe y nperxoAHoj _ roAhHtr

a) rpoMCr Ha AytoBHoj cTpaHtr paqyHa 4061 +079 4097

5) npomer lra forpaxHoj cTpaHff paqyHa 4062 +080 4098
743rJ..i

Crabe Ha Kpajy nperxoAHe roAtrHe 31.12._

r) Ayl oBHI canAo pacyHa

l3a+4a-46)>0
4063 +081

21iiii8
4099

5) norpaNnr canAo paqyHa

136-4a+46)>0
4064 +082 4100

1\A139?"

6

l,lcnpaEKa MarephjanHo 3HaqajHhx rpeuaxa tr
npoHeHa pacyHoBoAcTBeHhx nonhTHKa

r) rcnpaexe Ba AyroBHoj crptsHf pacyHa 4065 4083 4101

5) rcnpaare Ha norpaxHol crpaHh palyra 4066 +084 41AZ

7

KopxroBaHo noqerHo crabe reKyhe roAhHe Ha

AaH 0r..01. _

a) Kop[roBafn AyroBHI canAo pavyua (5a + 6a - 66)
>0 4467 +085

21568
4103

b) Kop[roBaHrl ForpaxHrl ca/]Ao paeytsa (56 - 6a + 66)
>0 4068 1086 4ta4 '15i1 392

{.



PeAHtr

EPoj
onhc

KoHnoHeHTe KantrTara

AOn

35

AOn

O47 h 237

AOn

34

fy6HraK OTxynftene confiaexe axqrje HepacnopeDeHtr Ao6trraK

I 2 6 7 I

8

flpouere y reryhoj _ roAhHtr

a) npoMer Ha AyroBHoj opaHf pacyila 4069 4A87 4105

6) rpouer Ha forpaxHoj crpaHfi paeyHa 4070 4OBB 4106
2-1 l3i.t/

9

crabe Ha xpajy reryhe ro4rxe
31.12. _

a) AyroBHff ca^Ao paqyHa

(7a+Ba-86)>0 4077 4089
2r6t)* 1107

6) norpaxnr ca/rgo paqyHa

(76-Ba+86)>0 1412 4090 4108
1724759

It,t



PeAHI

6poj
onhc

KoMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

Ao6nu'[ unn ry6xqtr no ocHoBy yraraba y
BnacHtrqxe hHfr pyMeHTe xanHTana

PeBa^oph3auroHe pe3epBe Amyapcxr go6rqr nrr
ry6]lUrl

1 2 9 10 11

noqerHo fraBe nperxoAHe roAtrHe Ha IaH
o1.01._

a) 4yroaHn canAo paqyHa 4109 4127 4145

6) norpaxru ca/rao pa!yHa 411.
5n1026 4128 41,46

2

l,lcnpaBKa mareprjanro axasajrrx
rPeuaKa I npoMeHa pacyHoBoAcTBeHtrX
nonhTrKa

a) ucrrpaere Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa 4111 4129 4147

6) ucnpaaxe Ha ForpaxHoj crpaHh paqyHa 4117 130 4148

KopnroBaHo nocerHo crabe nperxoAHe
roAnHe Ha AaH 01.01, _

3
a) xoprroaarn ayroBHil carAo paqyEa (1a + 2a -
;16) > 0

4113 413
6131

4149

6) xoprroeanr norpa)KHff canAo paqyHa (16 - 2a
+26)>0 4714

54442(t
4132 4150

npoMeHe y npeiloAHoj _ roAtrHtr

a) npouer Ha AyroBrroj crpailf pacyHa 115 t2\ 4133 f2$ 151

6) npouer Ha norpaxuoj crpaHil paqyHd 116 4134 152

Crabe Ha Kpajy f,perxoAHe roAtrHe
31,12,_

5
r) ayroBHtr canao pacyHa

3a+4a-46)20 4l17 135 4153

6) norpaxur canAo paqyha
(16-4a+46)>0 4118

501505
136 4154

6

,lcnpaBka MarepujatrHo 3HacajHtrx
rpeuaKa h npoMeHa pacyHoBoafrBeHhx
nontrTtrKa

a) ficrp;tsKe tsa AyrotsHoj crpaHil paqyHa 4119 250!6 137 4155

6) rcnpaaxe tia norpaxffoj crpaBx paqyHa 4t2A 4138 4156

KophroBaHo noverxo crase rexyhe
roAxHe na AaH 01.01. _

7
a) Kopffro8artr flyroBHtr caffAo pacyHa (5a + 6a -

66)>0 4121 4139
86s9

157

6) xoprroaann noTpaxflh cdnAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0 4122

478441)
4140 4i58

P

i



onhc

KoMtroHehre ocranor pe3ynrara

6poj AOn

330

AOn

33r

AOn

332

PeBatroph3aqtroHe pe3epBe AKryapcKH qo6xqtr trntr

ry6nqu
po6nqu nnn ry6rqu no ocxooy ynaraba y

BnacHl,lqKe trHfr pyMeHTe KanxTana

1 2 9 10 11

I

npoMeHe y rekyhoj _ roAtrHx

a) npouer Ha Ayro8Hoj crpaHr paqyHa 41,23 4141 4159

6) npouer Ha norpaxHoj crpaHr paqyHa 4124
105r)1.J:l 1t42

1.A1.7
4160

9

cralbe Ha Kpaiy rekyhe roAxHe
31,12. _

a) gyrosnr carAo palyHa
(7ai8a 86)>0 4725 4143 'i*42. 4161

6) norpaxHr canAo pacyHa

(76-8a+86)>0 4126
1528541

4144 4162

v



PEAHtr,

onIc
6poj

Ao6nw nnu ry6rqn no ocxoay
xeutrHra HoBcaHor ToKa

Po6nqn nnn ry6hqtr no ocHoBy
yAena y ofranoM Ao6nrKy Ann

ry6nrKy npHApyxeHhx ApyuraBa

noceTHo crabe nperxoAHe rcArHe
Ha AaH 01,01.

'lcnpaBKa 
marepnjanxo aNarajxnx

rpeuaxa tr npoMeHa
paqyHoBoa€TBeHxx non{rtrKa

a) trctrpdtsKe Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa

6) xoprr oaarr norpaxHh canAo pacyHa
(16-2a+26)>0

KopnroBaHo nocerHo craEe
trperxoAHe noAhHe Ha AaH O1.01.

a) xopurooalr AyroeHr carAo paqyHa

(1a+2a-26)>0

npoMeHe y npeiloAHoj _
rOAtrHtr

a) npoMer Ha AyroeHoj ctpaHr paqyHa

6) npouer Ha norpaxHoj crpaH/ pacyHa

hcnpaaKa uareprjanno enarajxrx
rpeuaKa tr npoMeHa
paqyHoBoafrBeHtrx nonhTtrKa

:6) ilctrpaBKe Ha norpa)KHoj crpaHr

crabe Ha Kpajy nperxoAHe roArHe
31.12._

a) 4yr oerr canAo paeyHa

(3a+4a-46)>0

6) norpaxHr canAo paryHa
(36-4a+46)>0

flcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa

KopHroBaHo noqerHo trabe reKyhe
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(56-5aI66)>0

P"

KoMnoHeHTe ofranor pe3ynrara

333 334 tr 335 336

IIo6uuu ru6r"u
n

npepacyHa OnHaHcnickux
tr3BeUTaja

1 2 L2 13 L4

1
a) gyroern carAo pa!yHa

5) norpaxrr carAo paeyHa

2

+201

.6) rcnpaoxe Ha norpa)KHoj flpaHI
pa!yHa 120i

3
t161

116€ 4204

4
lrqi

5

6
+174 1191 1209

1174 11.92 121C

1 127"

t-



PCAH tr

6poj
on,1c

l(or'tnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn

333

AOn

334 x 335

AOn

336

flo6uqu rnl ry6xqr no ocxoey
yAua y ocranoH Ao6nrKy vnn

ry6rrxy npr4pyxeHhx ApyuraBa

Ao6nun nnn ry6hqh no ocHoBy
xHofipaHor nocnoBaba tr
npepaqyHa OtrHaHctrjc(trx

tr3aeuraja

flo6ngu nnn ry6rqr no ocxoay
xeuxHra HoEcaHor To(a

1 2 12 13 L4

Ilpomexe y rexyhoj _ roArHtr

B a) npouer Ha gyroeroj crpaHr paqyHa 177 4195

6) npomer ua norpaxHoj crpaHil pa!yHa 178 4196 1214

Crabe Ha kpajy reKyhe roArHe
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IA3BETUTAJ O TOKOBIAMA TOTOHAHE
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј  
 
Мишљење са резервом 
 
Извршили смо ревизију неконсолидованих финансијских извештаја (стране 5 до 65) привредног друштва 
Полет ИГК а.д. Нови Бечеј (даље у тексту: „Друштво“), који обухватају неконсолидовани биланс стања на 
дан 31. децембар 2019. године и одговарајући неконсолидовани биланс успеха, неконсолидовани извештај 
о осталом резултату, неконсолидовани извештај о променама на капиталу и неконсолидовани извештај о 
токовима готовине за годину која се завршила на тај дан и напомене уз неконсолидоване финансијске 
извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.  
 
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на неконсолидоване финансијске извештаје имају питања 
наведена у Основама за мишљење са резервом, приложени неконсолидовани финансијски извештаји дају 
истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на 
дан 31. децембар 2019. године и његове финансијске успешности и неконсолидоване токова готовине за 
годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.  
 
Основа за мишљење са резервом 
 
Као што је обелодањено у напомени 19 уз неконсолидоване финансијске извештаје, Друштво је, на дан 31. 
децембра 2019. године, исказало учешћа у капиталу зависног правног лица Полет Керамика д.о.о. Нови 
Бечеј, у укупном износу од 730,018 хиљада динара. Зависно правно лице, Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј, 
је у претходним периодима остваривало пословне губитке, што указује на постојање интерних индикатора 
који указују на могућност умањења вредности средстава. На дан 31. децембра 2019. године, Друштво није 
утврдило да ли постоји основа за евентуално свођење књиговодствене вредности учешћа у капиталу 
зависног правног лица на његову надокнадиву вредност. Нису биле расположиве информације на основу 
којих би се квантификовали ефекти одступања од захтева МРС 36 – Умањење вредности имовине, на 
приложене неконсолидоване финансијске извештаје. 
 
Ревизију смо извршили у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о 
ревизији Републике Србије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у 
одељку извештаја који је насловљен Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо 
независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за 
међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за 
нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке 
одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо 
прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом.   
 
Скретање пажње 
 
Скрећемо пажњу на следећа питања: 
 

a) Као што је обелодањено у напоменама 2.2, 5 и 37 уз неконсолидоване финансијске извештаје, 
руководство Друштва је спровело корекције упоредних података са стањем на дан 31. децембра 
2018. године и за период који се завршава на тај дан, по основу корективних догађаја насталих 
након датума биланса сагласно захтевима МРС 10 – „Догађаји после извештајног периода“, као и 
по основу грешака из претходног периода у складу са захтевима МРС 8 - Рачуноводствене 
политике, промене рачуноводствених процена и грешке. 

 

б) Као што је обелодањено напомени 2.1 уз неконсолидоване финансијске извештаје, Друштво је ове 
неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима закона и прописа 
Републике Србије, где су улагања у зависна друштва исказана по набавној вредности. Детаљнији 
приказ финансијског положаја Друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске 
извештаје, које је у складу са Законом о рачуноводству, Друштво обавезно да састави и да исте 
достави Агенцији за привредне регистре до 31. јула 2020. године. 

 
Наше мишљење није модификовано у вези са наведеним питањима. 
 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј 
(наставак) 

 
Кључна питања ревизије годишњих неконсолидованих финансијских извештаја 
 
Кључна питања ревизије су она питања која су, према нашем професионалном расуђивању, била од 
највеће важности за ревизију неконсолидованих финансијских извештаја за пословну годину која се 
завршила 31. децембра 2019. године. Ова питања су обрађена у контексту наше ревизије 
неконсолидованих финансијских извештаја у целини и формирања нашег мишљења о њима и при том не 
дајемо засебно мишљење о тим питањима. Поред материје која је описана у одељку Основе за мишљење 
са резервом, утврдили смо да је доле описано питање кључно ревизијско питање које треба саопштити у 
нашем извештају. 
 
Кључна ревизијска питања Одговарајућа ревизијска процедура 
Процена резервисања за потребе обнављања 
природних ресурса и заштите животне средине  

Извршили смо критичку оцену извештаја 
руководства о исказаним резервисањима.  

Наше процедуре ревизије су обухватиле 
разумевање законских и изведених обавеза у 
погледу обнављања природних ресурса, а у 
складу са одредбама Закона о рударству и 
геолошким истраживањима, према којем је 
Друштво дужно да у току и по завршетку извођења 
радова на експлоатацији минералних сировина 
изврши рекултивацију земљишта у свему према 
пројекту рекултивације земљишта, односно да 
предузме мере заштите земљишта на коме су се 
изводили радови и мере заштите и санације 
животне средине и вода, ради заштите живота и 
здравља људи и имовине. 

Такође, спровели смо следеће процедуре 
ревизије: 

• Сагледали смо комплетност пројеката 
рекултивације упоређивањем са другим 
нефинансијским информацијама 
везаним за некретнине које Друштво 
поседује; 

• Утврдили смо и проверили претпоставке 
коришћене у обрачуну, а које се односе 
на трошкове; 

• Утврдили смо стручност о објективност 
лица која су вршила процену 
резервисања, која су обухватила оцену 
оправданости примењене дисконтне 
стопе, као најрелевантније претпоставке 
коришћене у обрачуну; 

• Извршили смо проверу математичке 
тачности обрачуна, као и потпуности 
података. 

Информације о примењеним рачуноводственим  
политикама резервисања за потребе обнављања 
природних ресурса и заштите животне средине, 
обелодањене су у напомени 3.10. уз неконсолидоване 
финансијске извештаје. Додатне информације о 
позицијама у неконсолидованим финансијским 
извештајима су обелодањене у напомени 26 уз 
неконсолидоване финансијске извештаје. 
 
Обрачун резервисања за потребе обнављања 
природних ресурса и заштиту животне средине 
захтева значајно просуђивање руководства због 
сложености поступка процене будућих трошкова, 
дисконтне стопе и рочности обавеза. 
 
Обнављање природних ресурса је континуирана 
активност, па стога постоје ограничени историјски 
подаци који би служили у компаративне сврхе за 
потребе процене будућих трошкова. 
 
Руководство врши преглед резервисања на годишњем 
нивоу, на основу пројекта рекултивације која су 
извршена од стране стручних и независних лица, 
ангажованих од стране руководства Друштва.  
 
 
 
 

 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима  
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима 
Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених неконсолидованих 
финансијских извештаја. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да 
изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са 
неконсолидованим финансијским извештајима за ту пословну годину. Према нашем мишљењу, 
финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2019. годину усаглашене 
су са ревидираним неконсолидованим финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 
2019. године. 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј 
(наставак) 
 
Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за неконсолидоване финансијске 
извештаје  
 
Руководство Друштва одговорно је за припрему и фер презентацију ових неконсолидованих финансијских 
извештаја у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди 
да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, 
настале услед криминалне радње или грешке. 
 
При састављању неконсолидованих финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену 
способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 
потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као 
рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да обустави 
пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.  
 
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Друштва.  
 
Одговорност ревизора за ревизију неконсолидованих финансијских извештаја  
 
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да неконсолидовани финансијски извештаји, узети 
у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; 
и издавање ревизоровог извештаја који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава 
висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са стандардима 
ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије увек открити 
материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне 
радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно 
или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових неконсолидованих финансијских 
извештаја.  
 
Као део ревизије у складу са стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији 
Републике Србије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални 
скептицизам током ревизије. Исто тако, ми: 
 

• Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 
неконсолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; 
осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање 
довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да 
материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње неће бити 
идентификовани већи је него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална 
радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање 
или заобилажење интерне контроле. 

 
• Стичемо разумевање о функционисању интерних контрола које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу 
изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Друштва. 

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

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 
 

Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности пословања од стране руководства 
као рачуноводствене основе и, на основу прикупљених ревизијских доказа, о томе да ли постоји 
материјално значајна неизвесност у вези са догађајима или околностима који могу да изазову 
значајну сумњу у погледу способности Друштва да настави да послује у складу са начелом 
сталности пословања. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом 
извештају скренемо пажњу на обелодањивања у вези са наведеним, у неконсолидованим 
финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје 
мишљење. Наши закључци заснивају се на ревизијским доказима прикупљеним до датума 
извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или околности могу довести до престанка 
пословања Друштва у складу са начелом сталности пословања. 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј 
(наставак) 
 
Одговорност ревизора за ревизију неконсолидованих финансијских извештаја (наставак) 
 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја неконсолидованих финансијских 
извештаја, укључујући обелодањивања, као и да ли су у неконсолидованим финансијским 
извештајима основне трансакције и догађаји приказани на начин којим се постиже фер 
презентација. 

 
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и временски распоред 
ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући евентуалне значајне недостатке у систему интерних 
контрола које смо идентификовали током ревизије. 
 
Ми такође дајемо изјаву онима који су задужени за управљање да смо поступили у складу са релевантним 
етичким захтевима у вези са независношћу и да ћемо комуницирати са њима о свим односима и другим 
питањима за која се може разумно сматрати да утичу на нашу независност, као и, где је примењиво, о 
повезаним мерама заштите. 
 
Између питања о којима се комуницира са онима који су задужени за управљање, ми одређујемо она 
питања која су од највеће важности у ревизији финансијских извештаја текућег периода и стога су кључна 
ревизијска питања. Ми описујемо та питања у нашем извештају независног ревизора, осим ако закон или 
регулатива спречава јавно објављивање питања или када одлучимо, у изузетно ретким околностима, да 
питање не треба саопштити у нашем извештају независног ревизора јер се разумно може очекивати да би 
негативне последице саопштења надмашиле добробити јавног интереса од таквог извештавања. 
 
Линценцирани овлашћени ревизор који је ангажован као кључни ревизорски партнер на пројекту ревизије, 
након које ревизор издаје Извештај независног ревизора, је господин Александар Ђурђевић.  
 
 
 
 
 
 
Александар Ђурђевић 
Овлашћени ревизор  
 
 
Теразије 8, 11000 Београд  
29. мај 2020. године 
 

Aleksandar Đurđević 
363088-0412976772039

Digitally signed by Aleksandar 
Đurđević 363088-0412976772039 
Date: 2020.05.29 11:10:17 +02'00'
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SIANAHC YCNEXA
3a nepiloA oA 01.01.2019. ao 37.72.2019, roAilHe

flonyruaBa npaBHo nhue - npe4y3erHrK

i.:/3 AKCIONARSXO OnUSWO pOLET INDUSTRIIA GRADEVINSKE KERAMIKE, nOVr Aeir:
-:-1,'--e HoBx Seqej / Xene3HtrqKa 13

- y xrJbaAaMa AilHapa

fpyna paqyHar pacyH n03nqlrJA HanoMeHa 6poj
,l 3Hoc

TeKyha roAHHa nperxoAHa roAtrHa

1 2 3 4 5 6

nPuxoAr4 h3 PEAOBHOT nOCnOBATbA

60 Ao 65, ocnN 62 r 63
A, noc,loBHl4 nPUXOAH

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

1.7:a7't31+

60
. nPtlxoAh oA nPoAAlE PO6E

1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002

6110 , )1:) I

600
1. l-lprxoAtr oA fpoAaje po6e MaTilqH[M / 3aBhcHtrM
ilpaBHlM nIqhMa Ha AoMaheM Tpxhury

1003

501
2. npfixoAtr oA npoEaje po6e MarrrHtM r 3aBxcHilM
npaBHfM nilLlilMa Ha rHocTpaHOM TpXfrOTy

1004

602
3. tlpnxoqr oA npoAale po6e oranrm noBe3aHffM

flpaBBxM /rhll/Ma Ha AoMaheM rpxrury 1005

603
4. np/xoAr oA npoAaje po6e ofranilM noBe3aHilM
npaBHilM nhLlfMa Ha rHocTpaHoM Tpxtrury

1006

604 5. I lprxoAx oA npoAaje po6e ra govahem rpNrury 1007
611C 5i7ii

605
6. nprxoAx oA opoAaje po6e ra rnocrpalou
rpxfruTy 1008

1:i

6l rr. nPfixoAr oA npoApJE npoil3BoAA t4 ycIyTA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

1009
1927A2-1

610

1. nptrxoAfl oA FpoAaje npor3soAa ff yoyra
MarilcHfrM tr 3aBilcHyM npaBHilM nIL]hMa Ha AoMaheM
TpxLlUt y

1010

611

2. np4xa}q oA npoAaje itpox3BoAa r ycnyra
MaT[gHfM X 3aBfrCHhM npatsHrM ttrLlflMa Ha

rHocTpaHoM rpxIury
101 1

61,2
3. nprxo.qh oA npoAaje npoil3BoAa il ycnyra ocranilM
noae3aHHM npaBHrM nilqhMa Ha AoMaheM Tpxffury

1012
?-41.66 31r.{t5

613

4, nprxoAff oA FpoAaje npo/3BoAa I ycnyra ofranhM
noBe3aHilM npaBHilM nfrurMa Ha /HoffpaHoM
rpxhury

1013
J07

614
5, npilxoAfl oa npoaaje npoil3Boaa u yuyra Ha

AoMaheM rpxxury 1014
74)..184

615
6, llpilxoAff oA upoAaje roroBtrx trpo[3tsoAa r ycnyra
rra rHoGparroM rpxhLUTy

1015
\t07tj14 95i1ZOi)

64
1ll. nPrxoA14 oA npE[4t4JA, Cy6BEHUtl]A,

AOrAUl.lJA, AOHAUilJA fi Cr.
1016

65 iv. APyTt,l nocJroBHl,,l nPl4xoAt4 1,017
396

t



fpyna pacyHa/ pacyH no314tl14JA AOn HanoHeHa 6poj
143Hoc

TeKyha roAtrHa nperxoABa roatEa

1 2 3 4 5 6

PACXOAT4 143 pEAOBHOT nOCIOBAt-bA

50 Ao 55, 62 h 63

E. noc/loBHh PAcxoAl4

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + LO27 + 1028 + 1029) > 0

1018
1.6981.08 15+r 628

50 I. HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019 qa7

62 II. nPrlXOAr OA AKTt4Bt4pAt-bA yq[HAKA 14 pO6E 1020

630

III, TIOBEIAIbE BPEAHOCTI4 3M'1XA
HEAOBPUTEHtlX t4 TOTOB|IX npOrl3t3OAA t4

HEAOBPU]EH14X YCIIYTA

1021
1tlt1.}b

63r
IV. CIV]AIbEI-bE BPEAHOCTfi 3M14XA
HEAOBPI_]EH|4X t4 TOTOB],1X npOr3BOAA t1

HEIIOBPLIEH14X ycr']yTA
7A22

51 ocrM 513 V, TPOI].]KOB'4 IqATEPI,IJMA 1,023

513 VI, TPOtl]KOBI4 TOPIIBA 14 EHEP[I4]E 7024 I {i?!945 t3'i 2.543

52
VN. TPOU]KOBI4 3APMA, HAKHMA 3APMA 

',1ocTMt4 lt4qHil PACXOAI4
1025 ) tt24l)94 ii94l i

53 vIII. TPOUtKOBTl npOtl3BOAHl,lX yCnyTA 1026 t0 993).3 9171.6

540 IX. TPOtltKOBrl At4OPTrl3AUt4lE 1027
244641 22-it8$

541 ao 549 x. TPOLUKOB14 AytOpoLtHt4X pE3EpBl,lCAt bA 1028
:i555

55 XI, HEN1ATEPI4.]MHI,1 TPOTT]KOBI,4 1029 Li ta7 1.1 1 1 5t?_92

B. noc,loBHh AoEI4TAK (1001 - 1018) > 0 1030
235419 f.ia2a6

r. nocnoBHM ryEhrAK (1018 - 1001) > 0 1031

bb A. Ol4HAHCr4lCKh npnxoAlr (1033 + 1038 +
1O39)

1032
12 6l 60r 5r!,9t)

66, ocrln 662, 663 u 564
4,IIHAHCI,I]CK'1 NPI,lXOA'I OA NOBE3AHTX NilUA
OCTM14 O,lHAHCrllCKl,l nPt4XOArl (1034 + 1035
1036 + 1037)

1033
58245 !h;52.

660
1. OtrHaHC/lcKtr ophxoAr oA MarrqHtrx il 3aBtcHflx
trpaEHhx nxua

1034
21.92 1 4,lt)

661
2. OrHaHCtrjcKtr npxxoAr oA ocranrx noBe3aHilx
npaBHIx nrLla

1035
4i5 ,t..14 1',3

665
3. nprxoAff oA yceuha y Ao6rrKy nptrApyxeHffx
npaBflrx nhrla x 3ajeAHil9Kilx fioAyxBara

1036

669 4. OcTan[ q]rHaHciljcKil nptrxoAx 7037
5561i1 ?.1;7*Q

662 rr. nPr4xoAr4 oA KAI{ATA (OA TpEhrlX rr4qA) 1038

663 tr 664

II1, NO3NThBHE KYPCHE PA3,']I4KE il NO3VTfiBfrI,4
EAEKT'1 BMyTHE MAy3yIlE (npEiVA TpE6t4[4
nLlLl14[1A)

1039
1i5\)

5b
E, OI4HAHCI4JC|(]4 PACXOAT4 (1041 + 1046 +
LO47) 1040 l, 4li1 0E 545ti).

56, octrM 562, 563 r 56,1

I. OrltlAHCrl]CKt1 pACXOlltl t43 OAHOCA CA
noBE3AHr,111 nPABHtjN1 .'tfi Uilr'1A t4 OCrAJttl
otlllAHCtlJCKl4 PACXOAI4 (1042 + 1043 + 1044 +
104s)

1041
*i7b ).t 171

560
1, OlHaHCrJcKil pacxoAx tr3 oAHoca ca MarrqH/M h
3aBICHrM IpaBHfr M fl ilUfr Ma

r042
7885 22b77

r
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fpyna pacyHar pacyH no314q]tJA AOn HanoMeHa 6poj
,l 3Hoc

TeKyha roA[Ha nperxoAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

561
2. OxnaHcillcKx pacxoAh q3 oAHoca ca ofranxM
noBe3aHilM npaBHilM nfl UrMa

1043
a,91 2|q7

555
3. PacxoA[ oa yqeuha y ry6rrKy npflApyxeHhx
npaEHIx nhLla il 3ajeAHxsKIx noayxBaTa

1044

566 n 569 4. Ocrarr 0flHaHCffjcKx pacxoAU 1045

s62 II. PACXOAI4 KAIYATA (NPEMA TPETI4M N'1UI,lMA) 1046
375i?" 27,+57

563 n 564

III. HETAT'1BHE KYPCHE PA3,rII,1KE N NETATWBF,III
EOEKTil BMyTHE KItAy3yIE (npEIvA TpFht4tl
n,1u14f4A)

7047
;]00(i 1tr21

E. AOEI4TAK 143 OltHAHCltpAlba (1032 -
1040) 1048

1 j:1_t)3

x, ryEITAK 143 OXHAHCI4PA]bA (1040 -
1032) 1049

2.1J1 !.

683 il 685

3. nphxoArl oA ycKnAEhBArbA BPEAHOCTI.,I
OCTME ]4MOBHHE KO]A CE !4CKA3Y]E NO
OEP BPEAHOCTH KPO3 EH'IAHC YCNEXA

1050

583 tr 585

h. PACXOA]4 OA yCKnAEt4SAlbA BPEAHOCTI4
OCTA,rIE HMOBHHE KO]A CE hCKA3YJE NO
oEP BPEAHOCTT4 KPO3 EHnAHC yCnEXA

1051
?.761

67 tr 68, octrM 683 tr 685 J. OCTATh nPUXOAH 1052 1{ r1lo, 12351t

57 x 58, ocfM 583 n 585 K. OCTAII| PACXOAh 1053
42854 ilqS?i;

Il. AOSI4TAK H3 PEAOBHOT nOCIOBAIbA npE
onoPE3I4BAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050-1051+1052-1053)

1054
r i _1901

rb. TEhTAK 143 PEAOBHOT nOCIOBAbA npE
onoPE3r.lBAlbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051-1050+1053-1052)

1055

69-59

M, HETO AO6!4TAK nOCflOBAtbA KOJE CE
OEYCTAB'bA/ EOEKTh NPOMEHE
PAqyHOBOACTBEHE nO,l14Tl4KE,t 14CnpABKA
TPEUAKA H3 PAHhJI.IX NEPTOAA

1056

59-69

H. HETO TEhTAK NOCJIOBA}bA KOJE CE
oEycTABrbA/ PACXOAH nPOMEHE
PAr{yHOBOACTBEHE nOrIhT}tKE n hcnpABKA
TPEUAKA h3 PAHl4Jt4X nEPnOAA

1057
59ti4

tb. AoEhTAK npE OnopE3l4BAlbA (1054 -
1055+1056-1057) 1058

?.'i2969 1i)t937

o. ryEHTAK npE OnOpE3t4BAlbA (loss - 1Os4
+ 1057 - 1056) 1059

n. noPE3 HA AOEhTAK

727 I'IOPECK14 PACXOA NEPIOAA 1060
,.. |;

-c2b:15 ,:rAiA9

Eeo 722 r. oAnoxEHrl nopECKrl PACXOATI nEptlOAA 1061

aeo 122 III. OAJ]O)KEIil,l nOpECKtl npt4xoAt4 nEpr4oAA 1062
L6 \t97t 7(161

723
P, TCNIAEEHA fl1,IqHA NP14MATbA
nocnoAABqA 1063

14rt//.
lL,

u



ll 3Hoc

c. HETO AOEHTAT(

(10s8 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)

L HErO llOErlTAK KOJil npilnMA rlAtbtlHcKr[,1

II. HETO llO6t4TAK KOJh npilnAAA BEIT1HCKOM

IIt. HEIO Ty6t4TAK KOJr npilnMA t'4Al-b[lHCKhM

1. ocroera:JapaAa no aKu[jtr

2. yMaseHa (pa3BoA6eHa) 3apaAa no aKuiljff

Oirpa3aLt nponHCaH llpaB[nHtrKoM o caApxIH[ il OopMil 06pa3aqa Sruancrjcxrx r npeAy3erHtrKe ("fuyx6eHn rnacHrK PC", 6p. 95/2014 v 1a412014)

tt.

HETO TyEI4TAK KOJrl nPl4nAlllA BfFilHCKOf4



I
IlI

IA3BELUTAJ O OCTAAOM PE3YflTAry
3a nepiloA oA 01.01.2019. ao 37.72.2019. roAnHe

llonyruaBa npaBHo nilue - npefly3erHhK

::..: AKCIONARSXO OnUsryO pOLET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE, t{OVr eecr:

- y xl4rbaAaMa AfiHapa

A. HETO PE3Y'ITAT H3 NOCIIOBATbA

r. HETO AO6T4TAK (AOn 1064)

rr. HETO ry6L1TAK (AOn 1065)

a) Craexe Koje Hehe 6trTh pemacrQrxooaxe y
ExnaHcy ycnexa y 6yAyhnM nephoAtrMa

1, npoMefe peBaropfi3aLlrje HeMarepffjaffe
xMoBrHe, HeKperHIHa, nocrpojesa ff onpeMe

a) .rotsehabe peBanopr3aqroH[x pe3epBh

6, ' ua-e-e peoanoplf,Jur'oerr pelepBr

2. Arryapcrn Ao6n)n qnn ry6rL1r no ocHoay nnaHoBa

3. Ao6truil nnn:y6n)n no ocHoBy ynaraba y

a|acH[9Ke fr HopyMeHTe KanilTana

Ao6hl1tr ffnr ry6ilqtr no ocHoBy yAena y offafloM
trou 9o6rrxy vnn ry6utry npnApyxeHffx

CraBKe roje HaKHagxo uory 6nrr

1. Ao6xLl/ vrv tj6frqv no ocHoBy npepaeyHa

/.

HoB{ Xen$HHcKa 13

tpyna pacyHa, pacyH n03t4qHlA \orl HanoHeHa brcj
h3Hoc

TeKyha roAhHa IIpexoAHa roAtrHa

I 2 3 4 5 6

1001 'l46tls

E. OCTAII4 CBEOEyXBATHt4 AOEhTAK HIt4
TYEhTAK

330

r 13059$

q5l 43

331
l) ao6rqr

,) ry6h11tr
,'7.b

33)
r) A06xLlx

i) ry6uqn

133

tpyuraBa

r) ao6rqr

5) ry6rl1n

314

r) A06rur z01l

i) ry6xqil



fpyna pacyHar pacyH

O6pa3au nporLicaB npaB[nHrKoM o caapxffHff tr OopMil oOpa3aqa $rnancrlcrnx il npeAy3erHffKe ("Cnyx6eHtr macrrx PC",6p. 9512014 v 14412014)

2. AootrLtf rnv ry6m)v oA hHcrpyMeHara 3aurxre

3. 406rutr vnv ty6Aw no ocHoBy ffHfrpyMeHara
3aur[Te p[3qKa (xeuuHra) BoBcaHor roKa

,1. Ao6trutr nnv ry6vqn no ocHoBy xaprxja oA

Bpe/lHoct il pacnonoxlBilx 3a npoaaly

I. OCTMI4 6PyTO CBEOEyXBATHl,4 AOEhTAK (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

IL OCTMT4 6PyTO CBEO6vXBATH'1 ry6hTAK (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

1rr. nopE3 HA oclMrl CBEOEyXBATHI.1 AO6|.1TAK
vrtr' ry6t4rAtK nEPtloAA

lV. HETO OCTMT1 CBEOEyXBATHI4 AO6'1TAK (2019
- 2020 - 2021) > o

v. HETO OCTMt,l CBEOEyXBATHI4 rvEnTAK (2020 -

2019-r 2021) > 0

I. YKYNAH HETO CBEO6YXBATH'1 AOEIITAK (2001 -

2002+2022-2023)>O

rr. vKvTtAH HETO CBEOByXBATH|I Tv6l4TAK (2002 -

2001 r- 2023 - 2022) > 0

r, YKYNAH HETO CBEOEYXBATHh AOEhTAK
unn rvEhTAK (2027 + 2O2a) = AOtl 2024 > 0
,rtr Aon 2025 > O

1. llp/nucaH BehffHCKilM BnacHtrqffMa KantrTana

2. nptrntrcaH BnacHhqrMa Ko.jr HeMajy KoHrpony

€HTI$^

v



f

SUTIAHC CTAI.bA
Ha AaH 3L.72.2079. roAilHe

l'lonyruaBa npaBHo nilqe - npe4y3erHrK

"":"i AKcroNARsxo onuswo POLET INDUSTRTJA GMDEVINSKE KERAMIKE, Novr secrr
:,.:,r, : HoBh 6erej / Xene3HHcKa 13

- y xl4rbaAaMa AilHapa

fpyna pacyHa, paqyH no3hr.ll,DA AOn Hanoxexa 6poj

h3Boc

Texyha rogrxa

npeiloA!ra roAtrHa

Kpajlse cralbe _
20_.

JlocerHo crabe
01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

AKThBA

00
A. YN14CAH]4 A HEYN,IIANEHT
KANUTA.,I c001

6, CTATHA I4MOB]4HA (0003 + 0010 +
0019+0024+0034) 0002

5C16540 372647A, li;40901

01
1. HE|'IATEPhJMHA hMOBI4HA (0004 +
0005 + 0006 + 00iJ7 + 0008 + 0009)

0003
1337 1085 125e,

010 r Aeo 019 1. Ynaraba y pa3Boj 0004

011, 012 il Aeo 019
2. KoHLlecrje, nareHTh, nffLleHue, po6He H

ycnyxHe HapKe/ coQreep r offana npaBa
0005

1337 1085 125{j

013 il Aeo 019 3. fyDBV1 0006

014 tr Aeo 019 4. Ocrana HeMarep[janHa nMoBIHa 0007

015 , Aeo 019 5. HeMarepxjarria HMoB/Ha y nptrnpeMx 0008

r:i16 tr Aeo 019 ABatscx 3a HeMareprjanHy IMoBflHy 0009

a2
. 1I, I]EKPETI-]I,1HE, NOCTPO]EIbA I,1

.OllPEl'lA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +.

0015+00i6+0017+0018)
0010 1ll 4279547 29867{34 t069c4E

020, 021 tr Aeo 029 1. 3emrnure 001 1 tlt6iti lTbi/7 r5Ll58

022 r seo 029 2. Tpabe8flHcKI o6jeKrtr 0012
1605446 .l 2ti!r069 12911j4

023 n Aeo 029 3, nocrpojeBa tr oFpeMa 0013
2101885 152794',I 1.J 1!]103

024 r Aeo 029 4, 14HBecrfiLliloHe HeKperHff He 0014

025 tr Aeo 029
5, Ocrane HeKperHrHe, nocrpojeBa tr

oFpeMa
0015

026 r 4eo 029
6. HeKpeTHrHe, nocrpojeba il onpeMa y
npilnpeMr 0016

53910 lr52'r ?.ti)1.5.J

027 n peo 029
7, Ynara,Dd ha JDly te(pertsrpaya,
nocTpolebilMa ff otrpeMI

0017

028 r Aeo 029
B. AaaHc[ ia HeKperHlHer nocrpojeba r
oFpeMy

0018

03
II. Et4O,'lOtllKA CPEACTBA (0020 + 0021
r. 0022 r. 0023)

0019 it l0

0:i0, 03i r Aeo 039 . lllyMe I B[ueroAfiubr 3acaAr 0020
.a,t) 3l) ]J0

032 il Aeo 039 2. OcHoBHo craAo 0021

f,(

f4aftcHtr 6poj 0a019916 l.lxopa AenarHortr 2332 lnus :ruzztts



n03htlHJA AOn HanoMeHa 6poj

h3Hoc

pytra paqyHa/ paqyH

TeKyha roAilHa

nperxoAHa roAnHa

Kpajbecrabe_ i noqernomaroe
2o_. ] or.or.zo_.

1 2 3 4 5 6 7

037 n Aea 039 3. 6[o/lou]Ka cpeAqBa y nprfpeM/ o022

038 | Aeo 039 4. ABaHctr 3a 6roloura cpe4craa c023

04. ocrM 047

IV. AyTOPOLIH t4 Ot4HAHCI4JCKh
n/lACNlAHt4 (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024
19 735326 738257 57A567

040 r Aeo 049
1, yceuha y KanilTafly 3aBhcHrx npaBHflx
nilqa 0025

7:100iB 7;9990

041 tr Aeo 049 2. Yqeuha y Karxraly npilApyxeHtrx
npaBHilx nilLla [ 3ajeAHilqKrM noAyxBaTffMa

0026

042 tr Aeo 049
3. yqeuha y Kanrrany ocrarxx npaBHUx
ntrua tr Apyre xaprHje oA BpeAHocrl
pacnoroxxBe 3a npoAajy

0027
16

qeo 043, Aeo 0,i4 il Aeo
049

.+. AyroposHfl trnacMaHil MarrqHrM h
3a8XCH/M npaBHfr M nhu[Ma 0028

qeo 043, Aeo 044 | Aeo
0.19

5. AyropolHx nnacMaH[ ocranilM
noBe3aHhM npaBHilM nililrMa 0029

:;5t)).$)

Aeo 045 / Aeo 049 6. llyroporru nnacMaHr y 3eMD[ c030

neo 045 x Aeo 049 7. AyropoqHr nnacMafr y hHocTpaHqBy 1031

046 il Aeo 0.+9
B, Xapril.je oA BpeAHofrtr Koje ce Apxe Ao
Aocneha r032

048 n Aeo 049
9. Offatff AyropocHh OhHaHCtrjcKh
N'ACMAHfr )033

5,a.1.) 8245 1?_283

05

v. AyropoqHA norpAxt4BAt-bA (0035 + a

0016 -00J7 r00JB- 00i9+0040- O0l4
0041) il a r:

050 il Aeo 059
1. Tlorpdx{Baba oA Mar[cHor q 3aBkcHVx
npaBhrx rhua 0035

051 | Aeo 059
2. norpaxilBaba oA ocTan[x noBe3aHhx
nIqa 0036

052 tr Aeo 059
J. |orpaxhBaba no ocHoBy npoAaje Ha
po6rrr xpeAxr 0037

053 r Aeo 059
4. llorpaxilBabe 3a npoAajy no yroBopflMa
o OxHaHCHJCKoM nx3lHry c03B

054 x Aeo 059 5. norpaxtrtsaba no ocHoBy jeMCrBa 0039

055 r Aeo 059 6, Cnop8a I cyMB[Ba norpaxfiBaba 0040

056 tr Aeo 059 7. Ofrana AyropoqHa norpaxfBaba 0041

288 B. OAJIO)KEHA NOPECKA CPEACTBA 0042

r. oEPTHA l4MOBltHA (0044 + OOst +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043
958591 B4{:l}/.1, BiVr752

loraca 1
L 3MI4XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044

2{) 8t9113 544l.tt 2. 454\a5

10
1. lvlareptrjan, pe3epBHI AenoBx, anar r
C/TAH ilHBEHTAP 0045

15741i; 1b2361 2$n3C1

11
2. HeaogpueHa npoil3Boaba ! HeaogpueHe
ycnyre 0046

1825E t44t:{ 315)4

r2 3, foroBr npof3BoAx 0047
3?-1272 298314 14:l.ti,E{"}

P

l.



fpyna paqyfla, pacyH no3Hql4JA AOn Hanouexa 6poj

,lsHoc

nperxoAHa roAtrHa

Kpaibecrabe_ I llorerxocraroe2o_. I or.or.zo_.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Po6a 0048
i.2632 'ii.229

14 5, CTanHa cpeACTBa HaMebeHa npoAajil 0049

15 6, FfaheH[ aBaHCx 3a 3anrxe il ycnyre 0050
109855 47533 :tcn/J

20

IL nOTpAXt4BAI-t A nO OClloBy npoAAlE
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

005
)-1 1.72.413 \1.46't3 :3L'i4

200 tr Aeo 209
1, Kynqtr y 3eMft/ - Mar[qHa ff 3aBrcHa
npaEHa nIqa 0052

48

201 r Aeo 209
2. Kynllt y [BocrpaHfrBy - Mar[qHa I
3aBrcHa npaBHa nILla

0053

242 n Aea 109
3. l(ynun y 3eMfttr - ocrdna no8e3aHa
npaBHa tIqa , oo54

L'I:::]U 417b

203 h ,rieo 209
4. Kynllfi y hHocrpaHffBy - ocrafla
noBe3aHa npaBHa nlLla

0055
77i

204 / ACo 209 5. KynUr y 3eMD/ 0056
32.170 31j{):i lt)rt'3

205 r Aeo

209

Kynllil y flHocrpaHffBy 0057
75693 73 r.91. 95)02.

206 r Aeo 209 I 7. Ofrara norpaxlBaba no ocHoBy

I npoaaje
00sB

2t IIL nOTPAX,1BAtbA rl3 CnEUrlOrlLlHt4X
NOCJIOBA

0059

22 IV. APyrA nOTPAXI4 BAt-bA 0060
241.1 2-i1:E

';tt;t)il

236
V. OL]HAHCI4.]CKA CPEACTBA KO]A CE

BPEAIlyjy nO OEP BPEAHOCTT1 KPO3
E14,IIAHC YCNEXA

0061

23 acnn 236 n 237

VI. KPAII(OPOT]H14 OI,lHAHC'1]CK14

nlAC,\'tAH14 (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 j.2 86792 7 3i62 23848

230 r 4eo 239
1. Kpar(opoqHr KpeAVrv y flnacMaHfl -

MaTilqHa il 3aBrcHa npaBHa nrLla $0041;

231 / Aeo 239
2. KpaTKopocHil KpeAffrf h nracMaHff -
oclara noBe3aHa npaBHa nrlqa

0064
4261rj

232 r 4eo 239
3. KparKopoqHtr KpeArrr x 3alMoBtr y
3eM/bI

0065

233 n aeo 239
4, KparKopoqHx KpeAhrh H 3ajMoBfl y
ilHOCrpaHCTBy

0066

234,235,238 y Aea
239

5. Oraru KparKopoqHil QruaHcnjcxu
NNACMAHil

0067
5346 (r&51

24
VII. TOTOEL1HCKI4 EKB',]BMEHTI4'1
TOTOB14HA

0068
2.i L)693.1 /29i0

27 VTII, NOPLJ IIA AOAAry BPEAHOCT 0069
2.1041 2iEZi

28 ocrM 2BB IX. AKThBHA BPE[4EHCKA PA3TPAH14qEFbA 0070
957 J i.77C+

A. YKYflHA AKThBA = flOCIOBHA
HMOBhHA (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071
5r15137 452si53

6. BAH6}TNAHCHA AKT]4BA 0012
7121 11 :J

N

TeKyha roAxHa



I pyfa pa!yHa, pacyH n03rlu14JA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roailHa

nperxoAr 1a foahHa

Kpajbe crabe _ 20_. nolerHo crabe 01.01.20_

1 2 3 4 5 6 7

NACt4BA

a, KAnHTAfl (0402 + 0411 - 0412 +
o4L3 + O4L4 + 0415 - 0416 + O4L7 +
O42O - O42L) > a = (Q071 - 0424 -
044! - 0442)

i78$445 2_53h625 )4{i'}493

l0
I. OCHOBHh KAnl4TM (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 r
0410)

0402 2li 556:55 55ii255

300 1, AKL{[jcK[ Kantrran
5rr*l,lli 5 5t;625:i :;5625:i

301
2. YAerr ApyuraBa c orpaH[eeHoM

302 3. Yno3h I 0405

303 4, ApxaBHil Kanxran 0406

304 5. ApyurBetsr Kanrran 0407

305 6.3a4py>xrr y4err 0408

306 . EMilc[oha npeMhja 0409

309 8. Orarr ocHosH[ Kanrraf 0410

31 II. YNI1CAHI4 A HEYNIIANEH'I KANTTM 041 1

447 v 237 It_ oTKyn,.bEHE COnCtBEHE AKUl4lE 0412
?16a'B 21!68

32 IV. PE3EPBE 0413

330

V. PEBMOPh3AU'lOHE PE3EPBE NO

ocHoBy PEBMOPh3AUTIIE
HEMATEPi4JM H E 14 I.4OB'1 H E,

HEKPETH']HA, NOCTPO]EI-bA i,l ONPEI'IE

04!4
1528541 504076

13 ochM 330

vt. HEPEMI,13OBAH14 A06l,1Ur1 nO
OCHOBY XAPTI,IJA OA BPEAHOCII4 14

APyrilx KorvnoHEHTl4 ocTMor
CBEOByXBATHOT PE3yIITATA (norpaxHa
canAa paqyHa rpyne 33 octrM 330)

0415

33 oc/M 330

vrr. HEPEMn3OBAH'I ry6t1ut4 nO
OCHOI]Y XAPT'1JA OA BPEAHOCT',] 14

APyn4X KO[lnOHEHTt4 OCTMOT-
CBEOEyXBATHOT PE3yITATA (AyroBHa

carAa paeyHa rpyne 33 ocrM 330)

0416
7U1?

34
VIIL HEPACnOPEEEI-It4 AOEI4TAK (0418 +
0419)

0417
1.774/5q 1 5t)7392 143'i$t3

340 1. HepacnopebeHtr Ao6xraK paHxjilx roArHa 0418 i532488 141.1003 r93099

341 . HepacropebeHfl Ao6rrax rexyhe roguue 0419
192271. 743e'9 73,$A4

X. YL]EI]]TE 6E3 NPABA KOHTPO'IE 0420

35 X, ryEhTAK (0422 + AA23) 0427
(.1 o i)

350 1. fy6trraK paHrjrx roAtrHa o422

351 . [y6rrax rexyhe ro6nue 0423

E. nyroPortHA PE3EP814CAt-bA h
osABE3E (0425 + 0437) 0424

9U6135 9t)5t17 2

il,1
I



I pyfa palyHa, paeyH n03ilurllA AOII HanoMeHa 6poj

1,13 Hoc

Texyha rogrra
nperxoAt

Kpajbe frabe _ 20

la foAilHa

Tlo!erHo crabe 01.01.20*,

I 2 3 4 5 6 7

40
1. AyroPorlHA pE3EpBrCAt-bA (0426 +
0421 + o42B + 0429 + 0430 + 0431)

0425
73426 7255t

400
1. Pe3epBilcatla la rpouKoBe y TapairrHor{
poKy 0426

401
2, Pe3epBtrcaba 3a rpouKoEe 06HaBftaba
ilptrpoAHilx 60tarcraBa

042
49?60

403
3. Pe3epBffcaba 3a rpouKoBe
peffpyrTypilpaba 0428

404
4, Pe3epsffcalra 3a HaKHaAe tr Apyre
6eHeOrLltrje 3anoc^eHhx :0429

21 68? 2?ii18 i9805

405
5. Pe:epaucarua 3a rpouKoBe cyACKIx
cnopoBa

,0434
I 65ll ir5!

402 il 449 6, Oraaa gyropovra p$epBrcaBa 0431

41,

II. AyTOPOqHE O6ABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

o432 ).i 9125A' 8329'LE ]5i1.tt).

410
1. OOaBere Koje ce Mory KoHBeproBarr y
KanilTan

0433

281404
4t1.

2. O6aBe3e npeMa Mar[gHhM / iaBxcHlM
npaBHilM nrLlfrMa

0434
5t)7451

4t2 3. OOaBe3e trpeMa ocranrM noBe3aHtril
npaBHrlM lilrlhMa

0435
459721. 1751

413
4. O6aBe3e no eMtrroBaH[M xaprtrjaMa oA
BpeaHocTil y nepiloAy ayxeM oa roarFy
AaHa

0436

414 5. AyropocHfi KpeAhTr h 3ajMoBil y 3eMDil o437 ,]l37850 31570.\

415 6. AyropoqHtr KpeA[Tr tr 3ajMoBff y
IfoqpaHcTBy 0438

46,;t38

416
7, O6aBe3e no ocHoBy 0rHaHCrjcKor
n[3[HTa 0439

4L9 . Ooane AyropocHe o6aBe3e 0440
14928

498 B. OAnOXEHE nOPECKE OsABE3E 0441
1494.it) 't5iii24

42 4o 49 (ocrv 498)
r. KPATKOPOqHE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442
98119i5 i086960

42

I, KPATKOPOL]HE O'1HAHCl/]JCKE OEABE3E
(0444 + 0445 + 0446 + 0147 + A44B +
0449)

0443
168745 2:;44t],j 152?2'

420
1, KparKopoqHil KpeAilTh oA MarflqHffx il
laExcHfx fpdBHfrx nIqa 0444

427
2. KparKopoqHfi KpeA[rff oA ocranilx
noBe3aHrx npaBHilx nIua

422
KparKopoqHil Kpeghrv A 3ajMoBff y

a, Koor"opoqnr <pea/t/ ff 3dJHoBil )
hHoffpaHCTEy

't

It't,,L
u""



Tpyila paqyHa, paqyH no3rlut4-lA AOn HanoMeHa 6poj

143Hoc

TeKyha roArHa

FperxoAr la roArHa

KpajEe frase _ 20_. nocerHo crabe 01.01.20

1 2 3 4 5 6 7

427
5. O6aBe3e no ocHoBy crafHhx cpeAcraBd tr

cpeacraBa o6yflaBBeHor fl octoBasa
HaMebeHtrx rpoAajil

0448

424, 425, 426 u 429
6. Ofrane KparKopocHe Sruarcrjcxe
o6ase:e 0449

t$8745 i5418i: 15272"9

430
II. IIPI4IVIIbEHI4 ABAfrCA, AEl:ro3]yfi|4 A
KAyUTIJE

0450
).) 1975ti nDa5

43 ocilM 430
III. O6ABE3E il3 nOCIIOBAI-bA (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

3451
29 486410 481451

431
1. AoOatsDagH - MarrcHa y 3aBilcHa npaBHa
nilqa y feMDil

0452

432
2. Ao6aBftacx - Mar[qHa tr 3aB/cBa npaBFa
nilLla y rHocrpaHcTBy

0453
32"A702" 321316 3iiii51

3, Ao6atsftaqtr - offana floBe3aHa flpaBHa

nfiua y 3eMtur
0454

46 '216

434
4, AobaBftaqil - ooana noBe3aHa npaBHa

nfua y rHocTpaHClBy
0455

2:1049 I 6040

435 5. Ao6aB/bacr y 3eM/b[ 0456 6$41' 1.?62fE P,841)4

436 6. [o6aaroavn y IHocrpaHcrBy 4457 lt'it( 22*.1 5()97.b

439 7. Offane o6aBBe [: nocnoBaba 0458

44, 45 v 46 IV, OCTAIE KPATKOPOgHE O6ABE3E 0459 30 38507 3r7i8 l/)t_t

47
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

AOAAIY BPEAHOCI
0460

4B
VI. O6ABE3E 34 OCTME NOPE3E,

AOnP[HOCE 
'1 

APyrE AAX6hHE
0461

3.1

49 ocrM 498
VII. NAC14BHA BPEIVEHCKA

PA3IPAH14I,] EI-1,A
0462

laa4 366

A. ryEhTAK 1,13HM BHCHHE
xAnuTA.rIA (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - o4L7 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) > 0 = (0441 + 0424 +
0442-0071)>0

0463

E. yKynHA nAChBA (0424 + 0442 +
0441+0401-0463)>O 0464

tri:t137 4572447 4525553

B9 E. BAHEl4flAHCHA NAC}IBA 0465
/1.21 1.) 11

v /lcr'i,4 /7 r i e-/L/L

,o ,-22 )u _zo )-O roqv1e k;x
li' .1

O6palJIl rponilcaH npaB[/lHilKoM o caADxrhr r doour o6oa:aua dtHancurcrur

. Srlrflt[Irfi
t HovtBEeEi i
b h-ezr*6rx +l

Q,- *lxil?* *7

ttt 
/

V



llonyruaBa npaBHo nHLle - npe[y3erHilK
:l.r. rr,rir 5ir0.l 08019916 ,lllilOpa AerarHofrx 2332 101432149

r'ra3113 AKcToNARSXO OAUSWO pOLET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE, NOVr eeCel

-::.,r*-. HoBh 6eqej / Xene3HtrqKa 13

IA3BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KANilTAflY
3a nephoA oA 01.01.2019. Ao 37.72.2079. roAhHe

- y xr4lbaAaMa AilHapa

PeAHx

onuc

a) pyroeun canAo paqyra

5) norpaxrr canAo palyHa

i l4cnpaBKa marepujaano anacajHnx rpeuaKa tr

I npomera pacyHoBoAcrBeHHx nonHThKa
i

i a) ffcflpaBKe Ha AyroBHoj frpaHri paqyHa
I

I 6) l4cnpaere Ha norpaxHoj cTpaHil paqyHa

KoptrrcBaHo nocerHo cTalbe nperxoAHe roAlHe
Ha AaH 01.01. _

a) xoprroaaur Ayroerrx canAo paryra (1a + 2a - 26)
r>0

6) roprroearr ilorpaxHfi canAo paqyBa (16 - 2a r-
26)>0

npoMeHe y nperxoAHoj _ roAhHx

a) npoMer tsa ayroBHoj crpaHr palyHa

b) rpoMer Ha norpaxHoj crpaH[ pacyHa

Crabe Ha Kpajy nperxoAHe roAtrHe 31.12._

i 
a) gyrorun cango paqyHa

i(3a+4a-46)>0

i. --.-..-. - -". " ^-..,,.**"..-"*"
I 6; norpaNHr canao pacyHa

(36-4a+46)>0

't,lcnpaB(a uarepnjanxo sxacajHtrx rpeuaxa H

n poMeHa paqyHoBoAcTBeHHx nonHTxKa

b
a) ilcrpaBKe fa AyroEHoj GpaHu paqyHa

6) trcnpaBKe Ha forpaxHoj crpaHil pacyHa

KopHroBaHo noqerHo crase reKyhe roAnHa Ha

AaH 01.01. _

a) KoprroBaEx AyroBHfi canAo palyHa (5a + 6a - 66)

1,_o

,6) xopurouaur norpaxHx cafAo paqyHa (56

.66) > 0

.:

lt^)
tl

6a+

cTabe npeTxoaHe roatrHe Ha aaH



PeAHtr

6poj
onllc

KoMnoHeHTe Kanxrara

AOn

30

AOn

31

AOn

32

OcHoEtrx KantrTan YnhcaHh a HeynnaheHh KantrTan Pe3epBe

I 2 3 4 5

I

flpouene y reryhoj _ roAhHx

a) npomer Ha AyroBlroj crparr pacyHa 4015 4033 1051

6) npoMer Ha norpaxloj crpa8fl paqyHa 1016 4034 1052

9

Crabe Ha Kpajy rekyhe roAtrHe
31.12. _

a) gyroeur canAo palyHa
(7a+Ba 86)>0 +011 4035 1053

6) norpaxnr carAo palyHa
(76-3a+BO)>0 +018 4036 4054

i,r.

r



PeAHh

Epoj
onhc

KoMnoHeHTe Kanhrana

AOn

35

AOn

O47 A237
AOn

34

fy6HraK OTKynfteHe concrBeHe aKqhje HepacnopeDenr Ao6nrax

1 2 6 7 I

1

IloeerHo crahe nperxoAHe roAtrHe Ha AaH
01.o1._

a) nyroBHh canAo paeyHa +055 1073 21r;68 {091

) norpdxHil canAo paqyHa +056 4074 4092 1t()911

2

l,'lcnpaBKa MareprjanHo 3HacajHHx rpeuaKa H

npoMeHa pacyHoEoAcTEeHtrx notrrTHKa

a) trcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHh pacyHa 4057 1075 4093

5) ilcnpaBKe Ha norpaxHol crpaHr pacyHa 4058 1076 4494 29908

3

KoptrroBaHo noqerHo 6abe nperxoAHe roAhHe
Ha AaH 01.O1, _

a) KopffroBaHff AyroBH,l canAo paqyHa (1a + 2a - 26)
>0 4059 1077

21668
1095

6) xoprroeanr norpaxHil canAo paeyHa (16 - 2a + 26)
>0 4060 1078 1096

t4'13{ia3

4

npoMeHe y nperxoAHoj _ roAhHtr

a) rpoMCr Ha AytoBHoj cTpaHtr paqyHa 4061 +079 4097

5) npomer lra forpaxHoj cTpaHff paqyHa 4062 +080 4098
743rJ..i

Crabe Ha Kpajy nperxoAHe roAtrHe 31.12._

r) Ayl oBHI canAo pacyHa

l3a+4a-46)>0
4063 +081

21iiii8
4099

5) norpaNnr canAo paqyHa

136-4a+46)>0
4064 +082 4100

1\A139?"

6

l,lcnpaEKa MarephjanHo 3HaqajHhx rpeuaxa tr
npoHeHa pacyHoBoAcTBeHhx nonhTHKa

r) rcnpaexe Ba AyroBHoj crptsHf pacyHa 4065 4083 4101

5) rcnpaare Ha norpaxHol crpaHh palyra 4066 +084 41AZ

7

KopxroBaHo noqerHo crabe reKyhe roAhHe Ha

AaH 0r..01. _

a) Kop[roBafn AyroBHI canAo pavyua (5a + 6a - 66)
>0 4467 +085

21568
4103

b) Kop[roBaHrl ForpaxHrl ca/]Ao paeytsa (56 - 6a + 66)
>0 4068 1086 4ta4 '15i1 392

{.



PeAHtr

EPoj
onhc

KoHnoHeHTe KantrTara

AOn

35

AOn

O47 h 237

AOn

34

fy6HraK OTxynftene confiaexe axqrje HepacnopeDeHtr Ao6trraK

I 2 6 7 I

8

flpouere y reryhoj _ roAhHtr

a) npoMer Ha AyroBHoj opaHf pacyila 4069 4A87 4105

6) rpouer Ha forpaxHoj crpaHfi paeyHa 4070 4OBB 4106
2-1 l3i.t/

9

crabe Ha xpajy reryhe ro4rxe
31.12. _

a) AyroBHff ca^Ao paqyHa

(7a+Ba-86)>0 4077 4089
2r6t)* 1107

6) norpaxnr ca/rgo paqyHa

(76-Ba+86)>0 1412 4090 4108
1724759

It,t



PeAHI

6poj
onhc

KoMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn

330

AOn

331

AOn

332

Ao6nu'[ unn ry6xqtr no ocHoBy yraraba y
BnacHtrqxe hHfr pyMeHTe xanHTana

PeBa^oph3auroHe pe3epBe Amyapcxr go6rqr nrr
ry6]lUrl

1 2 9 10 11

noqerHo fraBe nperxoAHe roAtrHe Ha IaH
o1.01._

a) 4yroaHn canAo paqyHa 4109 4127 4145

6) norpaxru ca/rao pa!yHa 411.
5n1026 4128 41,46

2

l,lcnpaBKa mareprjanro axasajrrx
rPeuaKa I npoMeHa pacyHoBoAcTBeHtrX
nonhTrKa

a) ucrrpaere Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa 4111 4129 4147

6) ucnpaaxe Ha ForpaxHoj crpaHh paqyHa 4117 130 4148

KopnroBaHo nocerHo crabe nperxoAHe
roAnHe Ha AaH 01.01, _

3
a) xoprroaarn ayroBHil carAo paqyEa (1a + 2a -
;16) > 0

4113 413
6131

4149

6) xoprroeanr norpa)KHff canAo paqyHa (16 - 2a
+26)>0 4714

54442(t
4132 4150

npoMeHe y npeiloAHoj _ roAtrHtr

a) npouer Ha AyroBrroj crpailf pacyHa 115 t2\ 4133 f2$ 151

6) npouer Ha norpaxuoj crpaHil paqyHd 116 4134 152

Crabe Ha Kpajy f,perxoAHe roAtrHe
31,12,_

5
r) ayroBHtr canao pacyHa

3a+4a-46)20 4l17 135 4153

6) norpaxur canAo paqyha
(16-4a+46)>0 4118

501505
136 4154

6

,lcnpaBka MarepujatrHo 3HacajHtrx
rpeuaKa h npoMeHa pacyHoBoafrBeHhx
nontrTtrKa

a) ficrp;tsKe tsa AyrotsHoj crpaHil paqyHa 4119 250!6 137 4155

6) rcnpaaxe tia norpaxffoj crpaBx paqyHa 4t2A 4138 4156

KophroBaHo noverxo crase rexyhe
roAxHe na AaH 01.01. _

7
a) Kopffro8artr flyroBHtr caffAo pacyHa (5a + 6a -

66)>0 4121 4139
86s9

157

6) xoprroaann noTpaxflh cdnAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0 4122

478441)
4140 4i58

P

i



onhc

KoMtroHehre ocranor pe3ynrara

6poj AOn

330

AOn

33r

AOn

332

PeBatroph3aqtroHe pe3epBe AKryapcKH qo6xqtr trntr

ry6nqu
po6nqu nnn ry6rqu no ocxooy ynaraba y

BnacHl,lqKe trHfr pyMeHTe KanxTana

1 2 9 10 11

I

npoMeHe y rekyhoj _ roAtrHx

a) npouer Ha Ayro8Hoj crpaHr paqyHa 41,23 4141 4159

6) npouer Ha norpaxHoj crpaHr paqyHa 4124
105r)1.J:l 1t42

1.A1.7
4160

9

cralbe Ha Kpaiy rekyhe roAxHe
31,12. _

a) gyrosnr carAo palyHa
(7ai8a 86)>0 4725 4143 'i*42. 4161

6) norpaxHr canAo pacyHa

(76-8a+86)>0 4126
1528541

4144 4162

v



PEAHtr,

onIc
6poj

Ao6nw nnu ry6rqn no ocxoay
xeutrHra HoBcaHor ToKa

Po6nqn nnn ry6hqtr no ocHoBy
yAena y ofranoM Ao6nrKy Ann

ry6nrKy npHApyxeHhx ApyuraBa

noceTHo crabe nperxoAHe rcArHe
Ha AaH 01,01.

'lcnpaBKa 
marepnjanxo aNarajxnx

rpeuaxa tr npoMeHa
paqyHoBoa€TBeHxx non{rtrKa

a) trctrpdtsKe Ha AyroBHoj crpaHil paqyHa

6) xoprr oaarr norpaxHh canAo pacyHa
(16-2a+26)>0

KopnroBaHo nocerHo craEe
trperxoAHe noAhHe Ha AaH O1.01.

a) xopurooalr AyroeHr carAo paqyHa

(1a+2a-26)>0

npoMeHe y npeiloAHoj _
rOAtrHtr

a) npoMer Ha AyroeHoj ctpaHr paqyHa

6) npouer Ha norpaxHoj crpaH/ pacyHa

hcnpaaKa uareprjanno enarajxrx
rpeuaKa tr npoMeHa
paqyHoBoafrBeHtrx nonhTtrKa

:6) ilctrpaBKe Ha norpa)KHoj crpaHr

crabe Ha Kpajy nperxoAHe roArHe
31.12._

a) 4yr oerr canAo paeyHa

(3a+4a-46)>0

6) norpaxHr canAo paryHa
(36-4a+46)>0

flcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx paqyHa

KopHroBaHo noqerHo trabe reKyhe
roAr4He Ha aaH 01.01, _

a) Kopilr oBaffl AyroBHil canAo pacyHa
(5a+6a-66)>0

6) xoprrooaur norpaxHlt calAo pacyHa
(56-5aI66)>0

P"

KoMnoHeHTe ofranor pe3ynrara

333 334 tr 335 336

IIo6uuu ru6r"u
n

npepacyHa OnHaHcnickux
tr3BeUTaja

1 2 L2 13 L4

1
a) gyroern carAo pa!yHa

5) norpaxrr carAo paeyHa

2

+201

.6) rcnpaoxe Ha norpa)KHoj flpaHI
pa!yHa 120i

3
t161

116€ 4204

4
lrqi

5

6
+174 1191 1209

1174 11.92 121C

1 127"

t-



PCAH tr

6poj
on,1c

l(or'tnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn

333

AOn

334 x 335

AOn

336

flo6uqu rnl ry6xqr no ocxoey
yAua y ocranoH Ao6nrKy vnn

ry6rrxy npr4pyxeHhx ApyuraBa

Ao6nun nnn ry6hqh no ocHoBy
xHofipaHor nocnoBaba tr
npepaqyHa OtrHaHctrjc(trx

tr3aeuraja

flo6ngu nnn ry6rqr no ocxoay
xeuxHra HoEcaHor To(a

1 2 12 13 L4

Ilpomexe y rexyhoj _ roArHtr

B a) npouer Ha gyroeroj crpaHr paqyHa 177 4195

6) npomer ua norpaxHoj crpaHil pa!yHa 178 4196 1214

Crabe Ha kpajy reKyhe roArHe
31,12. _

9
a) AyroBHH ca/rAo paqyHa

(7a+3a-86)>0 4179 4t97 4215

6) norpaxnr cdnao pa!yHa
(76-Ba+BO)>0 4180 1198 4216

tl I
["



Pe

AHX

6poj
onuc

KoMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn AOn
fy6nraK tr3HaA Kanlrrara [:(peA
la Kon 3 Ao Kon 15) - I(pea 16

Kon 3 Ao Kon 15)l > o

337

Ao6hqr trntr ry6f,qtr no ocHoBy xOB
pacnonoxrsnx sa npoAajy

v(ynaH Kant4Tan lz(pea ro xon 5
ao Kon 15) - >(pec 1a Ko, 3 ao Ko,

ls)l > 0

1 z 15 16 L7

1

noqerHo frabe nperxoAHe roAtrHe
Ha AaH 01.01.-

a) AyroBHil canAo pacyHa 4277

4?3s ?_49339i.
1244

) norpaxrn canao pa!yHa 4218

2

hcnpaBKa MareptrjanHo 3HacajHtrx
rpeuaKa tr npoileHa
paqyHoBoAfr EeHtrx nonxTXKa

) rcnpaEKe Ha AyroBHol crpaHtr paeyBa 4279

1236
299C4

4245
6) rcnpaaxe ila ilorpaxHol crpaHil
pdqyila

4220

3

KopuroEaHo noqerHo crabe
nperxoAHe roatrHe Ha aaH 01,01,

a) KopxroBaHr AyroBriil canAo pacyfra

(1a+2a-26)>0 4221

4237 .?.4{348} 4246

b) KopxroBaBr norpa)(Hil canAo palyHa

(16-2a+26)>0 272

4

npoMeHe y npeuoAHoj 

-
roAhH1,l

a) rpoMer fa AyroBHoj crpaH{ paqyHa 4223 1238

424

6) npoMer ila norpaxHoj crpaHr paqyHa 4224

5

cTaBe Ha xpajy trperxoAHe roAhHe
31,12,_

a) Ayr otsHtr canAo palyHa

(3a+4a-46)>0 4?25

4239 '2536625 4248

6) norpaxHil canAo pa!yHa

(36-4a+46)>0 4226

6

hcnpaBKa MarepfljanHo 3HacajHnx
rpeuaKa x npoMeHa

PacyHoBoAqseHxx nontrTrKa

ar) rcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHil palyHa 4227

4240 4249
6) ilcnpa8Ke Ha norpaxHoj cpaHtr
pacyHa

4228

KoptrroBaHo noqerHo frabe reKyhe
roAtrHe Ha AaH 01.01. _

7
a) KopflrotsaHI AyroBHff canAo pa!yHa

(5ar 6a-66)>0 4229

424 )'ji6e25 4250

) Kopilro8ail[ forpaxHh canAo paqyHa

56-6ar-66)>0
4230

l'/,



YKynaH Kanhra, [:(peA 16 Kon 3
Ao Kon 15) - :(peA la Kon 3 Ao Kor
. 1s)l>0

fy6r4raK [3HaA Kanfiana [:(pe[
1a Ko, 3 Ao Kon 15) - :(pe€ 16

Kon 3 Ao kor 15)l 
= 

0
AoOAu.n nln ry6hqtr no ocHoBy XOB

pacnonoxxBtrx 3a npoaajy

a) rpoMer Ha AyroBHoj crpaH[ paqyHa

6) npoMeT Ha noTpaxHoj cTpaHr paqyHa

Crabe Ha Kpajy TeKyhe roAtrHe
31,12. _

a) AyroBHr canAo paqyHa

(7a+8a-86)>0

6) norpaxnr caflAo pa!yHa
(76-Ba+BO)>0

06pa:aq nponrcau flpaBffflHtrKoM o caApxilHil r $opur o6pa:aqa OtrHaHCiljcKilx r npeAy3erHrKe ("CnyxoeHtr rfacErK pC', 6p. 9512014 v t44l2]t4)

NHHqF]
olltcnaxr

r*i

v



t

IA3BETUTAJ O TOKOBIAMA TOTOHAHE
3a nepiloa oA 01.01.2019. Ao 37.12.2079. ront4He

llonyruaBa npaBHo nt4qe - npe4y3erHilK

Ha3rB AKCTONARSXO OnUiWO pOLET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE. NOVr grir:
Ceahure HoBr Eecej , )Ken$HtrcKa 13

- y xl4rbaAaMa ArHapa -

n03trqhja AOn

l,l3Hoc

Tekyha roArHa nperxoAHa roAtrHa

1 a 3 4

A. TOKOBI.I TOTOB'IHE h3 NOC'IIOBHhX AKThBHOCTI,I

3001 206U079 1i13571r.;
llpilrrBr ToroBxHe x3 nocnoBHrx aKT[BHocrtr (1 Ao 3)

1. npoAaja [ [phM/beHx aBaHcfl 3002 2454703 1812'1r:1

2, np/MtoeHe KaMare 13 nocloBHxx aKTtrBHocril 3003

3, OcTafI np[flrD[ 13 peAoBHor nouoBaba 3004 )) /a

L O/l/rtrpI TcroBrHe 13 flocroBHlx aKTilBHocrr (1 Ao 5) 3005 1994!69 16C.r1.40

1, l4cnnare aooatsfta!ilMa x Aaril aBaHCff 3006 147$135 1:.05{i05

2. 3apaAe, HaKHaAe 3apaAa h ofraril nfiqHx pacxoail 3007
39001ts 3ia7$6

3. T]rafieHe KaMare 3008 25laal 3A36 t

4. n0pe3 Ha Ao6ilTaK 3009
7i)9'2.3

5. OAnrlBf no ocHo8y ocTantrx jaBHxx npfixoAa 3010

Iil. llero npil/ltr8 roroBrHe h3 nouloBHhx aKTilBHocrh (I-lI) 301 1
5511,) : )"5/i

lV. Hero oAflilB ToroBrre [3 nocnoBHffx affirBEofr/ (ll-l) 3012
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  
 

Пoлет ИГК а.д. Нови Бечеј (у даљем тексту „Друштво“) је основано 1993. године.  
 

Друштво је организовано као отворено акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 7. априла 2005. године 
тргује на Београдској берзи. 
 

Основна делатност Друштва је производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене 
глине. 
 

Друштво је склопило дана 16. октобра 2018. године са друштвом Nexe grupa dd, Нашице, Хрватска, 
Уговор о преносу односно откупу удела Друштва Полет керамика д.о.о., Нови Бечеј. Друштво је 
постало власник 100% капитала Друштва Полет керамика д.о.о., Нови Бечеј. 
 

Седиште Друштва је у Новом Бечеју, улица Железничка 13. 
 

Матични број Друштва је 08019916, а порески идентификациони број 101432149. 
 

На дан 31. децембра 2019. године Друштво је имало укупно 345 запослених радника (на дан 31. 
децембра 2018. године 351 запослених радника). 

 

Друштво је, сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и Закона о ревизији разврстано у 
велико правно лице. 

 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

 

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018), као и 
у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Друштво, као велико правно лице 
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног 
закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), 
Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди финансијског 
извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење 
рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана 
тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“IASB“), чији је 
превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 
35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, 
МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских 
извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.  
 

Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише 
одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као што 
следи: 
 

• Друштво је ове финансијске извештаје саставило у складу са захтевима Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који одступа од формата 
дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских извештаја” и МРС 7 – 
“Извештај о токовима готовине”.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 
 

• Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. 
године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне стандарде чине 
званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и Међународних 
стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за међународне 
рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од стране Комитета за 
тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 2013. године. Након 31. 
јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број допуна, годишњих побољшања, 
измена односно додатака постојећим или ревидираним стандардима и тумачењима, као и 
издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих МРС, који нису преведени и званично 
усвојени у Републици Србији. 

 
• Одређеним подзаконским актима који су на снази у текућем периоду захтева се признавање, 
вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и расхода која 
одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, ови финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Решењем Министарства од 21. новембра 2019. године, које је објављено у Службеном гласнику 
РС бр. 92/2019 од 25. децембра 2019, године утврђени су и објављени преводи основних текстова 
МСФИ и МРС, Концептуални оквир, усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. 
На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима 
повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се састављају 
на дан 31. децембра 2020. године, док правна лица могу применити преведене стандарде и за 
финансијске извештаје који се састављају на дан 31. децембра 2019. године. 
 
На седници одржаној 10. октобра 2019. године Народна скупштина усвојила је Предлог закона о 
рачуноводству. Као резултат, усвојен је Закон о рачуноводству и објављен у Службеном гласнику 
РС бр. 73/2019. Нови Закон о рачуноводству ступа на снагу од 1. јануара 2020. године, осим 
појединих одредаба које ће имати каснију примену. 

 
Приликом састављања ових неконсолидованих финансијских извештаја, Друштво није применило 
МСФИ и МРС који у својим одредбама дозвољавају ранију примену нити је применило стандарде 
чији превод није утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија. 

 
Друштво је ове неконсолидованe финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима 
закона и прописа Републике Србије где су улагања у зависна друштва у овим финансијским 
извештајима исказана по набавној вредности умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији 
приказ финансијског положаја Друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске 
извештаје, које је, у складу са Законом о рачуноводству, Друштво у обавези да састави и да исте 
достави Агенцији за привредне регистре до 31. јула 2020. године. 

  
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако није 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. Постоји вероватноћа 
да збирови и подзбирови у напоменама нису усаглашени са финансијским извештајима и табелама 
промена које су саставни део напомена уз финансијске извештаје што је резултат заокруживања 
при исказивању у хиљадама динара.  

 
Ови неконсолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Руководства Друштва дана 
22. априла 2020. године. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 

 
Ови неконсолидовани финансијски извештаји Друштва су састављени у циљу поштовања 
законских захтева. Друштво има законску обавезу да ангажује независног ревизора да изврши 
ревизију финансијских извештаја. Обим ревизије обухвата неконсолидоване финансијске 
извештаје у целини и не пружа уверавање по било којој појединачној позицији, рачуну или 
трансакцији. Неконсолидовани финансијски извештаји који су били предмет ревизије нису 
намењени за употребу било које стране у сврху доношења одлука увези са власничким 
трансакцијама, трансакцијама финансирања или било којим другим специфичним наменама које 
се односе на Групу. Сходно томе, корисници неконсолидованих финансијских извештаја који су 
били предмет ревизије не треба да се ослањају искључиво на финансијске извештаје, већ би 
требало да пре одлучивања предузму и друге поступке за специфичне намене. 
 
Друштво је ове неконсолидоване финансијске извештаје саставило на основу и према захтевима 
закона и прописа Републике Србије, где су улагања у зависна друштва исказана по набавној 
вредности умањеној за евентуално обезвређење. Детаљнији приказ финансијског положаја 
Друштва се може добити увидом у консолидоване финансијске извештаје, које је у складу са 
Законом о рачуноводству, Друштво обавезно да састави и да исте достави Агенцији за привредне 
регистре до 31. јула 2020. године. 

 
2.2. Упоредни подаци 
 

Упоредне податке представљају неконсолидовани финансијски извештаји на дан и за годину 
завршену на дан 31. децембра 2018. године, који су били предмет корекција наведених у наредном 
пасусу. 
 
Као што је обелодањено у напоменама 5 и 37 уз неконсолидоване финансијске извештаје, Друштво 
је извршило корекције почетног стања по основу утврђених грешака из ранијег периода и 
корективних догађаја након датума биланса, у складу са захтевима МРС 8 - Рачуноводствене 
политике, промене рачуноводствених процена и грешке, ако је се односе на следеће: 
 

a) Евидентирање залиха глине на дан 31. децембра 2018. године и 1. јануара 2018. године; 
 

б) Евидентириње обавеза по основу пореза на добит на дан 31. децембра 2018. године и 1. 
јануара 2018. године, утврђене на основу записника Пореске Управе, која обухвата период 
контроле од 2015. године до 2019. године. 

 
2.3.  Начело сталности пословања 

 
Финансијски извештаји са стањем на дан 31. децембар 2019. године су састављени на основу 
начела сталности пословања. 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 
3.1. Приходи и расходи 
 

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се примити 
и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току редовног 
пословања, умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји.  
 
Приходи од продаје роба се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи 
од власништва над њом пренете на купца.   

 
Приходи од вршења услуга евидентирају се по принципу фактурисане реализације у моменту 
извршења услуге. 

 
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 
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3.2.  Трошкови одржавања и оправки 
 
  Трошкови одржавања и оправки основних средстава се покривају из прихода обрачунског периода 

у коме настану. 
 
3.3. Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за планирану 
употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је обавезно 
потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.  

 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у билансу успеха у периоду на који се односе. 

 
3.4.  Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по 
званичном курсу важећем на дан сваке промене. 
 
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову 
динарску противвредност по средњем курсу, важећем на дан биланса стања.  
 
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом прерачуна пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене 
су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика. 

 
3.5. Бенефиције за запослене  

 
а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа  
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална 
сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет 
послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Друштво је, 
такође обавезно да од бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, 
уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 
б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 
Друштво је, у складу са одредбама Закона о раду и Колективним уговором, у обавези да  
запосленом приликом одласка у пензију исплати отпремнину у висини две просечне зараде по 
запосленом у Републици Србији, у месецу који претходи месецу одласка у пензију. 
 
Такође, на основу Колективног уговора, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде 
запосленима за 10, 20, 30 и 35 година непрекидног рада у Друштву. Основица за обрачун јубиларне 
награде је просечна зарада по запосленом код послодавца у Републици Србији у месецу који 
претходи месецу исплате јубиларне награде, и то у распону од 50% до 125%  зараде. 
 
основу очекиваних накнада запосленима за пензију и јубиларне награде на основу процене 
извршене од стране независног стручног лица. Претпоставке које су коришћене у обрачуну су 
дисконтна стопа од 2,25%, очекивани раст зарада 3,5% годишње и стопа флуктуације 3,20% 
годишње. Процену садашње вредности обавеза по основу очекиваних накнада запосленима 
Друштво утврђује сваке године. 

  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

33 
 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.5. Бенефиције за запослене (наставак) 
 
в) Накнаде за краткорочна плаћена одсуства  

 
Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним периодима, 
уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови плаћених одсуства се 
признају у износу за који се очекује да ће бити исплаћен као резултат неискоришћених кумулираних 
права на дан биланса стања. Према мишљењу руководства Друштва, садашња вредност обавеза 
по основу накнада за краткорочна плаћена одсуства нису материјално значајна за финансијске 
извештаје посматране у целини и због тога у овим финансијским извештајима нису извршена 
резервисања по овом основу. 

 
3.6.  Порези и доприноси 
  

Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о 
порезу на добит важећим у Републици Србији. 

 
Порез на добитак у висини од 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом. 
Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добит приказану у званичном билансу 
успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 
 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских 
периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се 
преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година. 

  
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице средстава 
и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум 
биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства 
се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на 
порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно постојати опорезива 
добит од које се одложена пореска средства могу искористити. 
 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције 
које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође 
распоређује у оквиру капитала. 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата  
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и 
доприносе у складу са републичким и општинским прописима. 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема 
 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности.  

 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
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3.7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 

 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим 
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања некретнина, постројења и опреме се исказују по ревалоризованом 
износу који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 
исправке вредности по основу амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитка  
због обезвређења.  

 
Некретнине, постројења и опрема Друштва су биле предмет процене на дан 31. марта 2014. године. 
Процену су извршили независни процењивачи друштва Danos and Associates д.о.о. Београд. У 
зависности од врсте средстава, њихове намене и расположивих инпута за процену, примењена су 
два приступа процене: тржишни метод и метод трошкова замене. 

 
Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у оквиру 
позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у билансу успеха 
до износа претходног обезвређења истог средства признатог као расход у претходним периодима. 
Смањење књиговодствена вредности средства као резултат ревалоризације, се признаје као 
расход текућег периода. Међутим, смањење се признаје на терет ревалоризационих резерви до 
износа постојећих ревалоризационих резерви које се односи на то средство. 

 
3.8. Амортизација 
 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се за свако средство појединачно на 
процењену вредност средстава на почетку године, односно на набавну вредност средстава 
стављених у употребу током године, применом пропорционалног метода.  Амортизационе стопе су 
утврђене на начин да се набавна или процењена вредност основних средстава амортизује у 
једнаким годишњим износима у току предвиђеног века употребе основног средства. Стопе 
амортизације које су у примени су: 
 

 2018 
 % 
 
Грађевински објекти 1,30% - 10,00% 
Процесна опрема 2,00% - 25,00% 
Моторна возила 10,00% - 25,00% 
Рачунари 10,00% - 25,00% 
Канцеларијски намештај 10,00% - 25,00% 
Остала опрема 10,00% - 25,00% 

 
3.9. Залихе  
 

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, 
у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену 
коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове камата. 

 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним 
условима пословања, након умањења за трошкове продаје. Друштво своди залихе на крају године 
на нето реализовану вредност. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО методом. 
 

3.10. Резервисања 
 

Резервисање се признаје када постоји обавеза настала као резултат прошлих догађаја, ако је 
вероватно да ће измирење те обавезе довести до одлива ресурса, и ако се може направити 
поуздана процена износа дате обавезе. 
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3.11. Умањење материјалне имовине 
 

На сваки датум биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдила постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења вредности 
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се 
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви 
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а 
којој то средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. 
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до 
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну 
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 
Ако је процењени надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тог средства (или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход у билансу успеха за период.  
 
На дан 31. децембра 2018. године, на основу процене руководства Друштва не постоје индиције 
да је вредност нематеријалних улагања, некретнина и опреме обезвређена. 

 
3.12.  Пословне комбинације 

 
Пословне комбинације рачуноводствено се обухватају применом методе стицања која 
подразумева идентификовање стицаоца, одређивање датума стицања, признавање и одмеравање 
препознатљиве имовине и преузетих обавеза, као и признавање и одмеравање Goodwill-а или 
добитака од повољне куповине. Стечена препознатљива имовина и преузете обавезе одмеравају 
се по њиховим фер вредностима на датум стицања. 
 
Goodwill се признаје када износ пренесене накнаде за стицање премашује нето износ стечене 
имовине и преузетих обавеза у пословној комбинацији, док се у супротном случају признају добици 
од повољне куповине. 
 
Ефекти књиговодственог евидентирања пословне комбинације су били предмет ревизије за 2017 
годину. 
 

3.13. Финансијски инструменти 
  

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од момента када је 
Друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 

 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 
 
Учешћа у капиталу  
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу набавне 
вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на 
њихову надокнадиву вредност. 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна 
потраживања 

 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна потраживања 
исказују се по номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу 
процене њихове наплативости од стране руководства. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)  
 
3.13. Финансијски инструменти (наставак) 

 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 
готовина у благајни и стања на текућим рачунима  и остала новчана средства расположива до три 
месеца.   
 
Финансијске обавезе  
 
Обавезе по кредитима се првобитно приказују у износима примљених средстава (номиналној 
вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне 
стопе која апроксимира ефективној каматној стопи. 
 
Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по њиховој номиналној 
вредности. 
 

3.14. Обелодањивање односа са повезаним странама 
 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно 
правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на 
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 „Обелодањивања 
повезаних страна“.  
 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра правна лица 
у којима има учешће у капиталу, правна лица која имају учешћем у капиталу Друштва, као и 
повезане стране матичног предузећа Nexe Group а.д. 
 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције 
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу 
на исте трансакције са неповезаним правним лицима.  
 
Друштво пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи 
између Друштва и повезаних лица регулисани су на уговорној основи и обављају се по тржишним 
условима или се по основу истих исказују корекције по основу трансферних цена у пореском 
билансу. 
 
Друштво је у приложеним финансијским извештајима извршила обелодањивање свих трансакција 
са повезаним правним лицима, како се то захтева према МРС 24 „Обелодањивања повезаних 
страна“. 
 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вредности 
средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. 
 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања, 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције 
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 

4.1.  Амортизација и стопа амортизације 
 

Процена корисног века трајања имовине, опреме и нематеријалних улагања заснива се на 
историјском искуству на сличним средствима, као и на предвиђеном техничком напретку и 
променама у економским и индустријским факторима. Адекватност процене преосталог века 
трајања основних средстава се анализира једном годишње на основу тренутних предвиђања. 

 
4.2. Исправка вредности потраживања 

 
Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од  купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако  дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима 
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће 
наплате.  
 

4.3. Признавање прихода 
 

Рачуноводствена политика за признавање прихода обелодањена је у напомени 3.1. Поред тога, 
Друштво у складу са захтевима МРС 18 “Приходи” процењује постојање услова за признавање 
прихода од продаје робе и производа купцима. Према МРС 18, приходи од продаје робе и 
производа који се чувају, на захтев купца, у складишту Друштва као туђа роба, признају се уколико 
сe туђе залихе могу одвојити од сопствених залиха и не могу се користити за испуњење осталих 
поруџбина купаца и уколико су те залихе расположиве за испоруку и извесно је да ће испорука бити 
извршена. У таквим околностима уговарају се уобичајени услови плаћања или се захтева потпуна 
наплата те се стога смањује неизвесност да ли ће испорука бити и извршена. У моменту 
признавања прихода залихе туђе робе су у целости одвојене од сопствених залиха Друштва. 
 

4.4 Резервисања за судске спорове 
 
Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Друштво процењује 
вероватноћу да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши 
процену износа који је потребан да се измири обавеза. Иако Друштво поштује начело опрезности 
приликом процене, с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима 
стварни резултати могу одступати од ових процена. 
 

4.5. Бенефиције запослених 
 

Садашња вредност обавеза за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде утврђује се 
актуарском проценом. Актуарска процена подразумева коришћење претпоставки везаних за 
дисконтну стопу, предвиђени раст зарада, стопу смртности и флуктуацију запослених. При 
одређивању одговарајуће дисконтне стопе руководство Друштво полази од каматне стопе која је 
еквивалента референтној каматној стопи НБС. Стопа смртности је базирана на јавно доступним 
таблицама морталитета. Будући раст зарада базиран је на очекиваним стопама инфлације. 

 
4.6. Финансијске обавезе 

 
Финансијске обавезе (позајмице и остале финансијске обавезе) почетно се вреднују по фер 
вредности умањеној за трансакцијске трошкове, а накнадно се исказују по амортизованој 
вредности применом тржишне стопе која одговара ефективној каматној стопи. У сврху припреме 
приложених финансијских извештаја, руководство је користило јавно доступне кредитне каматне 
стопе које су комерцијалне банке примениле на кредите одобрене субјектима сектора 
нефинансијских услуга по рочности и намени кредита - новоодобрени кредити, како је објављено у 
извештају Народне банке Србије. Објављене каматне стопе (месечно одобравање транше кредита 
од стране власника компаније) кретале су се око 5% годишње. Због недостатка јавно доступних 
података о тржишним каматним стопама, те с обзиром на околности у којима је већински власник 
Друштва одобрио те зајмове, управа је користила наведене изворе података као најбољи могући 
улаз за процену фер вредности задуживања.  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 

 

4.7. Фер вредност 
 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, 
правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Друштва 
врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 
пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства 
Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим 
околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
 

Према МСФИ 13, Друштво одмерава фер вредност имовине и обавеза користећи претпоставке које 
би учесници на тржишту користили приликом одређивања цене имовине или обавезе, под 
претпоставком да тржишни учесници делују у свом најбољем економском интересу. Фер вредност 
је цена која би била наплаћена, односно плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији на 
примарном или најповољнијем тржишту на датум одмеравања, по текућим тржишним условима, а 
независно од тога да ли је та цена директно уочљива или процењена употребом друге технике 
процене 
 

Руководство Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се 
имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По 
мишљењу руководства Предузећа, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност 
која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 

 

Различити нивои фер вредности дефинисани су на следећи начин: 
 

• Инпути нивоа 1 – су котиране цене (некориговане) на активном тржишту за идентичну имовину 
и обавезе којима ентитет има приступ на датум одмеравања. Претпоставке инпута нивоа 1 се 
односе на постојање примарног тржишта за имовину или обавезу или, у одсуству примарног 
тржишта, најповољније тржиште за имовину или обавезу; и да ли ентитет може да реализује 
трансакцију за имовину или обавезу по цени на тржишту на датум одмеравања. 
 

• Инпути нивоа 2 – су инпути који нису котиране цене укључене у ниво 1 које су уочљиве за 
имовину или обавезу, било директно или индиректно. Ови инпути укључују следеће: котиране 
цене за сличну имовину или обавезе на активном тржишту, котиране цене за идентичну или 
сличну имовину или обавезе на тржиштима који нису активна, инпути који нису котиране цене, 
ако су уочљиви за имовину или обавезе и инпути поткрепљени тржиштем. 
 

• Инпути нивоа 3 – су неуочљиви инпути за имовину или обавезе, које ентитет развија користећи 
најбоље информације расположиве у датим околностима. Дакле, разматрају се све разумно 
расположиве информације о претпоставкама тржишних учесника. Неуочљиви инпути сматрају 
се претпоставкама тржишних учесника и испуњавају циљ одмеравања фер вредности.  
 

5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА 
 

Као што је обелодањено у напомени 2.2, упоредне податке у овим неконсолидованим 
финансијским извештајима представљају неконсолидовани финансијски извештаји Друштва на 
дан и за годину завршену на дан 31. децембра 2018. годинe, као и у периодима пре 1. јануара 2018. 
године који су кориговани по основу исправке грешака из ранијих година, у складу са захтевима 
МРС 8 - Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке и односе се на 
следеће: 

 

a) Друштво је по основу установљене грешке из ранијег периода на залихама глине у укупном 
износу од 31.514 хиљада динара, извршило корекцију залиха недовршене производње са 
стањем на дан 1. јануар 2018. године у корист нераспоређене добити. Поред тога, у 
билансу успеха за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године евиденитрано је 
смањење вредности залиха недовршене производње у износу од 7.108 хиљада динара. 
 

б)  Друштво је по основу Записника Пореске управе, која је у поступцима контроле за период 
од 2015. до 2019. године утврдила додатни износ пореских обавеза у укупном износу од 
79.601 хиљаду динара, извршило корекцију почетног стања на терет нераспоређеног 
добитка са стањем на дан 1. јануар 2018. године у износу од 61.422 хиљаде динара и на 
терет биланса успеха за период који се завршава на дан 31. децембар 2018. године у 
износу од 18.179 хиљада динара.  
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

а)  Ефекти корекција у билансу успеха за годину завршену на дан 31. децембра 2018. 
 године 

 У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

2018.  

 
 

Корекције  
Кориговано 

2018. 
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА      
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1.737.834  -  1.737.834 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 5.391  -  5.391 
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 5.376  -  5.376 
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 15  -  15 
      

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1.731.849  -  1.731.849 
Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 31.165  -  31.165 
Приходи од продаје производа и услуга  
   на домаћем тржишту 742.484  -  742.484 
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 958.200  -  958.200 
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 594  -  594 
      

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА      
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  1.554.520  7.108  1.561.628 
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБ 4.707  -  4.707 
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 2.525  -  2.525 
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 156.244  7.108  

 
149.136 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 242.356  -  242.356 
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 612.543  -  612.543 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА  
   И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 369.431  -  369.431 
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 91.716  -  91.716 
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 227.180  -  227.180 
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 6.064  -  6.064 
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 159.292  -  159.292 
 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  183.314  (7.108) 176.206 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  52.480  -  52.480 
Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски 
приходи  50.652  -  50.652 
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1.449  -  1.449 
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 23.413  -  23.413 
Остали финансијски приходи 25.790  -  25.790 
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 1.828  -  1.828 

 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 54.552  -  54.552 
Финансијски расходи из односа са повезаним правним  
   лицима и остали финансијски расходи 25.474  -  

 
25.474 

Финансијски расходи из односа са  матичним  
   и зависним правним лицима 22.677  -  22.677 
Финансијски расходи из односа  
   са осталим повезаним правним лицима 2.797  -  2.797 
Расходи камата (према трећим лицима) 27.457  -  27.457 
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне  
   клаузуле (према трећим лицима) 1.621  -  1.621 
      

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  2.072  -  2.072 
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се 
исказује по фер вредности кроз биланс успеха 

 
2.761  -  2.761 

Остали приходи 12.354  -  12.354 
Остали расходи 51.647  18.179  69.826 
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ  
   ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  139.188  (25.287) 113.901 
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 5.964  -  5.964 
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 133.224  (25.287) 107.937 
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА 

40.609 
7.061  

- 
-  

40.609 
7.061 

 

НЕТО ДОБИТАК  99.676  (25.287) 74.389 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године и за 
 периоде пре 1. јануара 2018. године: 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

31. децембар 
2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
31. 

децембар 
2018. 

 Претходно 
исказано 
1. јануар 

2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
1. јануар 

2018. 
АКТИВА            
 

СТАЛНА ИМОВИНА  3.726.076  - 
 

3.726.076 
 

3.640.901  - 
 

3.640.901 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  1.085  -  1.085  1.256  -  1.256 
Концесије, патенти, лиценце, робне и  
   услужне марке, софтвер  
   и остала права 1.085  - 

 

1.085 

 

1.256  - 

 

1.256 
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 2.986.704  -  2.986.704  3.069.048  -  3.069.048 
Земљиште 170.173  -  170.173  151.358  -  151.358 
Грађевински објекти 1.269.069  -  1.269.069  1.299.434  -  1.299.434 
Постројења и опрема 1.527.941  -  1.527.941  1.418.103  -  1.418.103 
Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 19.521  - 

 
19.521 

 
200.153  - 

 
200.153 

            

БИОЛОШКА СРЕДСТВА  30  -  30  30  -  30 
Шуме и вишегодишњи засади 30  -  30  30  -  30 
            

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ  738.257  - 

 
738.257 

 
570.567  - 

 
570.567 

Учешћа у капиталу зависних правних лица 729.996  -  729.996  -  -  - 
Учешће у капиталу осталих правних лица и 
друге хартије од вредности расположиве 
за продају 16  - 

 

16 

 

16  - 

 

16 
Дугорочни пласмани осталим повезаним 
правним лицима -  -  - 

  
558.268  

 
- 

  
558.268 

Остали дугорочни финансијски пласмани 8.245  -  8.245  12.283  -  12.283 
            

ОБРТНА ИМОВИНА   846.371  24.406  870.777  853.238  31.514  884.752 
            

ЗАЛИХЕ  520.566  24.406  544.972  418.991  31.514  450.505 
Материјал, резервни делови, алат  
   и ситан инвентар 162.364  - 

 
162.364 

 
206.304  - 

 
206.304 

Недовршена производња  
   и недовршене услуге -  24.406 

 
24.406 

 
-  31.514 

 
31.514 

Готови производи 298.814  -  298.814  142.580  -  142.580 
Роба 11.855  -  11.855  11.229  -  11.229 
Плаћени аванси за залихе и услуге 47.533  -  47.533  58.878  -  58.878 
            

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ   114.653  -  114.653  131.694  -  131.694 
Купци у земљи – матична и зависна  
   правна лица 48  - 

 
48 

 
-  - 

 
- 

Купци у земљи – остала повезана  
   правна лица 9.338  - 

 
9.338 

 
14.176  - 

 
14.176 

Купци у иностранству - остала  
   повезана правна лица 771  - 

 
771 

 
773  - 

 
773 

Купци у земљи 31.305  -  31.305  20.843  -  20.843 
Купци у иностранству 73.191  -  73.191  95.902  -  95.902 
            

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 2.348  -  2.348  76.561  -  76.561 
            

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ  
   ПЛАСМАНИ 73.162  - 

 
73.162 

 
23.848  - 

 
23.848 

Краткорочни кредити и пласмани - 
   матична и зависна правна лица 23.700  - 

 
23.700 

 
-  - 

 
- 

Краткорочни кредити и пласмани - 
   остала повезана правна лица 42.616  - 

 
42.616 

 
16.994  - 

 
16.994 

Остали краткорочни финансијски пласмани 6.846  -  6.846  6.854  -  6.854 
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  
   И ГОТОВИНА 72.910  - 

 
72.910 

 
150.598  - 

 
150.598 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 21.881  -  21.881  33.842  -  33.842 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 16.445  -  16.445  17.704  -  17.704 
            

УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА  
   ИМОВИНА  4.548.041  24.406 

 
4.572.447 

 
4.494.139  31.514 

 
4.525.653 

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 13  -  13  13  -  13 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године и за 
 периоде пре 1. јануара 2018. године (наставак): 

 
      У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

31. децембар 
2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
31. децембар 

2018. 

 Претходно 
исказано 
1. јануар 

2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
1. јануар 

2018. 
ПАСИВА            
КАПИТАЛ  2.591.820  (55.195)  2.536.625  2.493.391  (29.908) 2.463.483 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ  556.255  -  556.255  556.255  -  556.255 
Акцијски капитал 556.255  -  556.255  556.255  -  556.255 
Откупљене сопствене акције 21.668  -  21.668  21.668  -  21.668 
Ревалоризационе резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне 
имовине некретнина постројења и 
опреме 503.505  - 

 

503.505 

 

504.026  - 

 

504.026 
Нереализовани губици по основу 
хартија од вредности других 
компоненти осталог свеобухватног 
резултата 8.859  - 

 

8.859 8.133  - 8.133 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК  1.562.587  -  1.507.392  1.462.911  (29.908) 1.433.003 
Нераспоређени добитак ранијих година 1.462.911  (29.908)  1.433.003  728.007  (29.908) 698.099 
Нераспоређени добитак текуће године 99.676  (25.287)  74.389  734.904  -  734.904 
            
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И  
   ОБАВЕЗЕ  905.472  - 

 
905.472 

 
818.586  - 

 
818.587 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  72.556  -  72.556  67.394  -  67.395 
Резервисања за трошкове обнављања  
   природних богатстава 49.280  - 

 
49.280 

 
46.932  -  46.932 

Резервисања за накнаде и друге  
   бенефиције запослених 22.618  - 

 
22.618 

 
19.804  -  19.805 

Резервисања за трошкове судских 
спорова 658  - 

 
658 

 
658  -  658 

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 832.916  -  832.916  751.192  -  751.192 
Обавезе према матичним и зависним 
правним лицима 507.454  -  507.454  284.404  -  284.404 
Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 9.757  -  9.757       
Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 315.705  - 

 
315.705 

 
466.788  -  466.788 

 
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 149.435  - 

 
149.435 

 
156.624  - 

 
156.624 

            
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 901.314  79.601  980.915  1.025.538  61.422  1.086.960 
Краткорочне финансијске обавезе 254.486  -  254.486  452.729  -  452.729 
Остале краткорочне финансијске 
обавезе 254.486  - 

 
254.486 

 
452.729  - 

 
452.729 

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ  
   И КАУЦИЈЕ 23.005  - 

 
23.005 

 
33.290  - 

 
33.290 

            
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  486.440  -  486.440  481.453  -  481.454 
Добављачи - матична и зависна правна  
   лица у иностранству 321.318  - 

 
321.318 

 
316.054  - 

 
316.054 

Добављачи - остала постала повезана  
   правна лица у земљи -  - 

 
- 

 
295  - 

 
296 

Добављачи - остала постала повезана  
   правна лица у иностранству 16.040  - 

 
16.040 

 
19.684  -  

 
19.684 

Добављачи у земљи 126.258  -  126.258  88.494  -  88.494 
Добављачи у иностранству 22.824  -  22.824  56.926  -  56.926 
            
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 30.778  -  30.778  37.581  -  37.581 
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,  
   ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 104.991  79.601 

 
184.592 

 
20.118  61.422 

 
81.540 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 1.614  - 

 
1.614 

 
367  - 

 
366 

            
УКУПНА ПАСИВА  4.548.041  24.406  4.572.447  4.494.139  31.514  4.525.653 

 
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 13  - 

 
13 

  
13  - 

  
13 
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6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018.  

  (кориговано) 
Приходи од продаје робе:    
 - на домаћем тржишту 6.110  5.376 
 - на иностраном тржишту -  15 
 6.110  5.391 
Приходи од продаје производа и услуга:    
 - на домаћем тржишту 795.534  742.484 
 - осталим повезаним правним лицима (напомена 33) 24.473  31.165 
 - на иностраном тржишту 1.107.014  958.200 
  1.927.021  1.731.849 
 - други пословни приходи 396  594 
    

 1.933.527  1.737.834 
 
7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2019.  2018. 
    (кориговано) 
     

Трошкови материјала за израду  157.305  153.774 
Трошкови резервних делова  57.695  65.199 
Трошкови режијског материјала  17.832  16.596 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  6.960  6.787 
   

  239.792  242.356 
 
8. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2019.  2018. 
    (кориговано) 
     

Трошкови гаса  373.763  365.904 
Трошкови енергије  170.966  146.745 
Трошкови горива и мазива  85.216  99.894 
   

  629.945  612.543 
 
9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2019.  2018. 
    (кориговано) 
 

Трошкови бруто зарада и накнада зарада  338.530  291.260 
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца  57.047  51.295 
Трошкови накнада за превоз радника  12.407  11.307 
Трошкови накнада члановима управног одбора  11.771  10.147 
Остали лични расходи  4.839  5.422 
   

  424.594  369.431 
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10.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 
    
Трошкови транспортних услуга 39.514  42.523 
Трошкови услуга одржавања 28.416  24.907 
Трошкови рекламе и пропаганде 15.565  10.506 
Трошкови услуга испитивања 11.387  6.816 
Трошкови осталих услуга 4.441  6.964 
  

99.323 
 

91.716 
 
 
11.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 
    
Трошкови непроизводних услуга (напомена 33) 1.819  45.336 
Трошкови пореза и накнада 20.096  13.046 
Порез по одбитку -  59.233 
Трошкови професионалних услуга 2.033  7.034 
Трошкови премије осигурања 6.105  5.238 
Трошкови обезбеђења 6.804  5.139 
Трошкови платног промета 3.165  3.367 
Трошкови репрезентације 3.953  2.366 
Трошкови извоза 5.020  4.588 
Остали нематеријални трошкови 18.116  13.945 
  

67.111 
 

159.292 
 
 
12.  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 
Позитивне курсне разлике - матична и зависна правна лица  
   (напомена 33) 2.192  1.449 
Приходи од камата - остала повезана правна лица  
   (напомена 33) -  21.986 
Позитивне курсне разлике - остала повезана правна лица  
   (напомена 33) 435  1.427 
Позитивне курсне разлике 3.356  1.828 
Остали финансијски приходи 55.618  25.790 
  

61.601  52.480 
 

Остали финансијских приходи исказани у пословној 2019. години у износу од 55.618 хиљада динара 
односе се на амортизовану вредност обавеза по основу уговора о дугорочном кредиту без камате 
са повезаним лицем (напомена 27). 
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13. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 
Негативне курсне разлике - матична и зависна правна лица  
   (напомена 32)  

 
7.885 

  
22.677 

Расходи камата – остала повезана правна лица (напомена 32) -  60 
Негативне курсне разлике - остала повезана правна лица  
   (напомена 32) 

 
691 

  
2.737 

Расходи камата 37.532  27.457 
Негативне курсне разлике 2.000  1.621 
    
 48.108  54.552 

 
14.        OСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 
    
Добици од продаје опреме и материјала 5.555  3.159 
Наплаћена отписана потраживања 832  2.981 
Приходи од надокнаде штете 3.194  1.957 
Остали приходи 21.611  4.257 
    
 31.192  12.354 

 
Остали приходи, исказани у пословној 2019. години, у износу од 21.611 хиљада динара, највећим 
делом, у износу од 18.939 хиљада динара односе се на отпис застарелих обавеза према 
добављачима. 

 
15. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 
    
Губитак по основу расходовања и продаје опреме 6.155  24.452 
Обезвређење залиха материјала (напомена 20) 24.494  22.707 
Мањкови 12  410 
Остали непоменути расходи 5.027  22.257 
Обезвређење нематеријалне имовине 45  - 
Обезвређење некретнина, постројења, опреме (напомена 19) 7.121  - 
    
 42.854  69.826 

 
16. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
  
 а)  Компоненте пореза на добит 

  У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2019. 2018. 
   (кориговано) 
 
Порески расход периода  (52.635) (40.609)
Одложени порески приходи периода  11.937 7.061 
    
  (40.698) (33.548)
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16. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (наставак) 
 

б)  Усаглашавање пореза и производа резултата пословања пре 
 опорезивања и прописане пореске стопе 

У хиљадама динара  
  2019. 2018. 
   (кориговано) 
 
Добитак пре опорезивања  232.969  107.937 

     
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%   (34.945) (16.191) 
Непризнати расходи за пореске сврхе  (4.645) (16.789) 
Порески ефекат корекција по основу трансферних цена  (1.108) - 
Остало  - (568) 

    
  (40.698) (33.548) 
 
в)  Одложена пореска средства и обавезе 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
 

 
 (кориговано) 

Одложене пореске обавезе:    
Некретнине, постројења и опрема 326.257  152.828 
 326.257  152.828 
    

Одложена пореска средства:    
Дугорочна резервисања 3.253  3.393 
 3.253  3.393 

 323.004 
 

149.435 
 
г)  Промене на одложеним пореским обавезама 

У хиљадама динара 

 1. јануара  

Повећања 
(смањења) 

преко 
биланса 
успеха  

Повећања 
(смањења) 

преко 
капитала   Остало  31. децембра  

2018. година         
Одложене пореске обавезе, 
нето 156.624  (7.061)

 
(128)

  
-  149.435 

          

 156.624  (7.061)  (128)  -  149.435 
2019. година           
Одложене пореске обавезе, 
нето 149.435  (11.937)

 
185.318 

  
188  323.004 

           

 149.435  (11.937)  185.318   188  323.004 
 
 
17.  ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Нето добитак 192.271  74.389 
Просечан пондерисан број акција 1.112.510  1.112.510 
    
Основна зарада по акцији (у динарима) 173  67 

  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

46 
 

 
 
18.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

У хиљадама динара 
 

Земљиште 

 

Грађeвински 
објекти 

 Постројења, 
опрема и 
остала 

средства 

   
Инвестиције 

 у току и 
аванси 

 

Укупно 

      

  
   

 
Набавна вредност           
Стање, 1. јануар 2018. године 151.358  1.370.950  1.844.536   200.153  3.566.997 
Нове набавке 17.705  -  -   87.211  104.916 
Пренос са залиха -  -  -   64.677  64.677 
Преноси 1.110  390  331.020   (332.520)  - 
Расходовање -  -  (44.645)   -  (44.645)
           
Стање, 31. децембaр 2018. године 170.173  1.371.340  2.130.911   19.521  3.691.945 
           
Стање, 1. јануар 2019. године 170.173  1.371.340  2.130.911   19.521  3.691.945 
Повећања 42.223  -  -   275.920  318.143 
Преноси -  12.365  226.312   (238.677)  - 
Расходовање -  -  (11.195)   (2.854)  (14.049)
Позитивни ефекти процене 

(напомена 26) 
 

306.210  
 

222.447 
  

(237.728) 
   

-  
 

290.929 
Негативни ефекти процене 

(напомена 16) 
 

-  
 

(706)
  

(6.415) 
   

-  
 

(7.121)
           
Стање, 31. децембaр 2019. године 518.606  1.605.446  2.101.885   53.910  4.279.847 
 
Исправка вредности    

 
 
   

  
Стање, 1. јануар 2018. године -  71.516  426.433   -  497.949 
Амортизација -  30.755  195.810   -  226.565 
Расходовање -  -  (19.273)   -  (19.273)
           
Стање, 31. децембар 2018. године -  102.271  602.970   -  705.241 
           
Стање, 1. јануар 2019. године -  102.271  602.970   -  705.241 
Амортизација -  30.888  213.327   -  244.215 
Расходовање -  -  (5.166)   -  (5.166)
Позитивни ефекат процене 

(напомена 26) -  (133.159)  (811.131)   -  (944.290)
           
Стање, 31. децембар 2019. године -  -  -   -  - 
           
Садашња вредност на дан:           
  - 31. децембар 2018. године 170.173  1.269.069  1.527.941   19.521  2.986.704 
  - 31. децембар 2019. године 518.606  1.605.446  2.101.885   53.910  4.279.847 

 
Друштво је успоставило хипотеке на некретнини и опреми у циљу обезбеђења уредне отплате 
дугорочног кредита код АИК Банке а.д. Београд чија нето садашња вредност на дан 31. децембар 
2019. године износи 2.101.885 хиљада динара (31. децембар 2018. године – 1.593.301 хиљаду 
динара). 
 
На дан 31. децембра 2019. године садашња вредност основних средстава прибављених путем 
финансијског лизинга износила је 20.175 хиљада динара. 
 
Повећања на опреми, исказана у износу од 226.312 хиљада динара највећим делом се односе на 
набавку возила, механизације и робота на линије производње црепа. 
 
На дан 31. децембра 2019. године, фер вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме 
Друштва утврђена је проценом коју је извршио независни проценитељ, који ни на који начин повезан 
са Друштвом. Процена вредности земљишта извршена је применом методе упоредивих тржишних 
цена, док је процена грађевинских објеката и опреме извршена применом методе трошкова замене. 
Према степену могућности процене фер вредности, примењени метод одмеравања фер вредности 
земљишта одговара нивоу 2, док примењени метод одмеравања фер вредности грађевинских 
објеката и опреме одговара нивоу 3, у складу са МСФИ 13. 
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19.  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
 

 

 

(кориговано) 

    
Учешћа у капиталу зависних правних лица 730.018  729.996 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 16 

 
16 

Остали дугорочни финансијски пласмани 12.039  15.091 
Минус: Текуће доспеће осталих дугорочних финансијских    
пласмана (напомена 23) (6.747)  (6.846)

 735.326 
 

738.257 
 

Учешћа у капиталу зависних правних лица исказана на дан 31. децембра 2019. године у износу од 
730.018 хиљада динара у целости се односе на 100% учешћа у капиталу друштва Полет Керамика 
д.о.о. Нови Бечеј. Наиме, дана 16. октобра 2018. године Друштво је стекло 100% учешћа у капиталу 
друштва Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј куповином учешћа од Nexe групе д.д. Нашице по цени 
од 520.000 EУР. Поред тога, дана 27. децембра 2018. године Друштво је извршило конверзију 
дугорочних и краткорочних позајмица и потраживања у капитал повезаног правног лица Полет 
Керамика у укупном износу од 668.535 хиљада динара. 

 
Остали дугорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2019. године у износу од 
12,039 хиљада динара (31. децембар 2018. године: 15.091 хиљаду динара) односе се на стамбене 
кредите одобрене запосленима. 

 
20.  ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
 

 
 (кориговано) 

    

Материјал 38.292  34.138 
Резервни делови 163.850  148.938 
Алат и инвентар 2.325  1.995 
Недовршена производња 18.258  24.406 
Готови производи 321.272  298.814 
Роба 12.632  11.855 
Дати аванси  109.855  47.533 
 666.484  567.679 
Минус: Исправка вредности материјала и резервних делова 

(напомена 15) (47.051)
 

(22.707)

 619.433 
 

544.972 
 
21. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Потраживања од купаца:    
 - матична и зависна правна лица (напомена 33) -  48 
 - остала повезана правна лица (напомена 33) 17.327  12.900 
 - у земљи 60.317  59.477 
 - у иностранству 112.014  107.169 
 189.658  179.594 
    

Исправка вредности потраживања од купаца (67.245)  (64.941)

 122.413 
 

114.653 
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22.  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Краткорочни кредити и пласмани – зависна правна лица 

(напомена 33) 80.045 
 

23.700 
Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 
лица (напомена 33) - 

 
42.616 

Текућа доспећа дугорочних финансијских пласмана  
   (напомена 20) 11.452 

 
11.674 

 91.497  77.990 
    
Исправка вредности текућих доспећа дугорочних 
финансијских пласмана (напомена 20) (4.705)

 
(4.828)

 
 

86.792 
 

73.162 
 

Краткорочни кредити и пласмани на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. године 
приказани су у табели која следи: 
       У хиљадама динара 

   
 

Доспеће  
Износ у 
еврима  

31. децембар  
2019. 

 31. децембар  
2018. 

Полет Керамика д.о.о.  
   Нови Бечеј 

 
31.12.2020.  -  80.045  23.700 

Nexe бетон д.о.о. Нови Сад  07.02.2019.  360.000  -  42.616 
          
       80.045  66.316 

 
Потраживања по основу краткорочних кредити од зависног правног лица Полет керамика д.о.о., 
Нови Бечеј у износу од 80.045 хиљада динара су одобрени на период од годину дана без камате. 
На основу процене руководства друштва краткорочне обавезе се не дисконтују јер је вредност 
дисконта нематеријална. 

 
 
23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Текући рачуни 19.628  26.670 
Благајна 5  5 
Девизни рачуни 77.231  46.230 
Издвојена новчана средства 70  5 

 
 

96.934 
 

72.910 
 
 
24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Потраживања за више плаћен ПДВ 21.041  21.881 
 

21.041 
 

21.881   
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25. OСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Акцијски капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2019. и 2018. године у износу од 556.255 
хиљада динара чини 1.112.510 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 500 динара. 
Власничка структура капитала Друштва на дан 31. децембра 2019. и 2018. године дата је у 
наредном прегледу: 
 
 31. децембар 2019.  31. децембар 2018. 
 Број   %  Број   % 
 акција  учешћа  акција  учешћа 
        
Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска 1.033.120  92,86%  1.033.120  92,86% 
Convest а.д. Нови Сад  

- збирни рачун 34.065 
 

3,06%  34.065 
 

3,06% 
Војвођанска банка а.д. Нови Сад   

- кастоди рачун 460 
 

0,04%  460 
 

0,04% 
Остали 1.529  0,14%  1.529  0,14% 
 1.069.174  96,10%  1.069.174  96,10% 
        
Откупљене сопствене акције 43.336  3,90%  43.336  3,90% 
        
 1.112.510  100%  1.112.510  100% 

 
Кретања на капиталу у току 2019. и 2018. године, приказана су у следећој табели: 

 
       У хиљадама динара 

 
Основни 
капитал   

Ревалори -
зационе 
резерве  

Актуарски 
добици/ 
(губици)  

Нераспо-  
ређени 
добитак   

Откупљене 
сопствене 

акције   Укупно 
            
Стање 1. јануар 2018. године 556.255  504.026  (8.133)  1.433.003  (21.668)  2.463.483 
Актуарски губици -  -  (726)  -  -  (726) 
Нето добитак текуће године -  -  -  99.676  -  99.676 
Укупни свеобухватни резултат -  -  (726)  99.676  -  98.950 
Корекција по основу исправке грешака на 
терет резултата ранијих година -  -  -  (25.287)  -  (25.287) 
Остало -  (521)  -  -  -  (521) 
            
Стање на дан 31. децембра 2018. године 556.255  503.505  (8.859)  1.507.392  (21.668)  2.536.625 
            
Стање 1. јануар 2019. године 556.255  503.505  (8.859)  1.507.392  (21.668)  2.536.625 
Нето добитак текуће године -  -  -  192.271  -  192.271 
Актуарски добитак -  -  1.017  -  -  1.017 
Eфекти процене вредности имовине -  1.235.453  -  -  -  1.235.453 
Ефекти одложених пореза по основу 
процене вредности непокретности -  (185.318)  -  -  -  (185.318) 
Укупан нето свеобухватни добитак  -  1.050.135  1.017  192.271  -  1.243.423 
Пренос са ревалоризационих резерви на 
нераспоређену добит по основу продаје 
непокретности -  (25.096)  -  25.096  -  - 
Остало -  (3)  -  -  -  (3) 
            
Стање на дан 31. децембра 2019. године 556.255  1.528.541  (7.842)  1.724.759  (21.668)  3.780.045 
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26. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 

    

Резервисања за природна богатства 51.279  49.280 
Резервисања за јубиларне награде 5.032  5.071 
Резервисања за отпремнине 16.657  17.547 
Резервисања за судске спорове 658  658 
    

 73.626  72.556 
 

Промене на дугорочним резервисањима у току 2019. и 2018. године су приказане у следећој 
табели: 

У хиљадама динара 

 

Резервиса-
ња за 

природна 
богатства  

Резервиса-
ња за 

јубиларне 
награде  

Резервиса-
ња за 

отпремнине  

Резервиса-
ња за судске 
спорове и 

остала 
резервисања  Укупно  

          

Стање 1. јануара 2018. године 46.932  2.939  16.865  658  67.394 
Пренос са текућег доспећа -  2.363  343  -  2.706 
Формирање резервисања на терет     
   расхода текућег периода  2.348  2.194  1.522  -  6.064 
Актуарски губитак -  - 721 -  721 
Укидање резервисања -  (322) - -  (322)
Искоришћена дугорочна резервисања -  (2.103)  (1.904)  -  (4.007)
Стање 31. децембра 2018. године 49.280  5.071  17.547  658  72.556 
          

Стање 1. јануара 2019. године 49.280  5.071  17.547  658  72.556 
Формирање резервисања на терет  
   расхода текућег периода 1.999  1.842  1.714  -  5.555 
Актуарски добитак -  -  (1.017)  -  (1.017)
Искоришћена дугорочна резервисања -  (1.881) (1.587) -  (3.468)
Стање 31. децембра 2019. године 51.279  5.032  16.657  658  73.626 

 

Резервисање за обнављање природних богатстава након експлоатације руде се врши 
коришћењем дисконтне стопе од 5% годишње.  
 

27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Дугорочне обавезе према матичним правним лицима 

(напомена 33) - 
 

533.051 
Дисконтовани износ обавезе -  (25.597)
 -  507.454 
    

Дугорочне обавезе према осталим повезаним лицима 
(напомена 33) 540.935 

 
9.951 

Дисконтовани износ обавезе (81.214) (194)
 459.721  9.757 
    

Дугорочни зајмови од банака 583.813  467.361 
Минус: Текуће доспеће дугорочних зајмова (напомена 29) (145.953) (151.656)
 437.860  315.705 
 

Финансијски лизинг 17.729 
 

- 
Минус: Текуће доспеће  (2.801) - 
 14.928  - 

 
 

912.509 
       

832.916 
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27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Дугорочни кредити на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. године приказани су у 
табели која следи: 
 

         У хиљадама динара 

 Каматна стопа  
 

Доспеће  
Износ у 
еврима  

Износ у 
доларима 

 31. децембар  
2019. 

 31. децембар  
2018. 

            

АИК банка а.д. Београд 

До 30.09.2019. 
фиксна 5%, од 
01.10.2019. 3M 
EURIBOR+5% 

 

13.01.2023.  3.954.165  -  437.860  467.361 
Nexe група д.д. Нашице Бескаматно  31.12.2022.  -  1.981.277  -  195.003 
Nexe група д.д. Нашице Бескаматно  31.12.2022.  -  2.869.420  -  282.425 
Nexe група д.д. Нашице Бескаматно  31.12.2022.  -  305.067  -  30.026 
Dilj д.о.о. Винковци Бескаматно  31.12.2022.  -  1.981.277  176.663  - 
Dilj д.о.о. Винковци Бескаматно  31.12.2022.  -  2.869.420  255.856  - 
Dilj д.о.о. Винковци Бескаматно  31.12.2022.  -  305.067  27.202  - 
Nexe бетон д.о.о. Нови Сад Бескаматно  30.06.2020.  84.192  -  -  9.757 
Финансијски лизинг         14.928  - 
            
         912.509  984.572 

 
За све бескаматне позајмице Друштво је извршило свођење обавезе на фер вредност користећи 
дисконтну стопу од 5% годишње. Наведене обавезе доспевају у року од 24 месеца од датума 
биланса. 
 
Друштво је у току 2019. године, по основу позајмица од матичног лица Nexe група д.д. Нашице, 
закључило уговоре о цесијама, којима је поверилац (цедент) Nexe група д.д. Нашице, уступио 
потраживања по наведеном основу, повезаном лицу Dilj д.о.о. Винковци (цесионар). 
 
Као средство обезбеђења уредне отплате дугорочног кредита узетог од АИК банке а.д. Београд 
Друштво је ставило под хипотеку некретнине и опрему чија садашња вредност на дан 31. децембра 
2019. године износи 2.101.885 хиљада динара (2018. године – 1.593.301 хиљаду динара). 
 
Доспеће дугорочних обавеза је приказано у следећој табели: 
  У хиљадама динара 

  
31. децембар  

2019.  
31. децембар  

2018. 
    (кориговано) 
     
До 1 године  148.754  151.656 
Од 1 до 5 година  763.755  832.916 
     
Укупно  912.509  984.572 
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27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 
Лизинг 

 
Преглед минималних лизинг рата је дат у прегледу како следи: 
   У хиљадама динара 

 
Збир минималних рата 

лизинга  
Садашња вредност 

минималних рата лизинга 

 
31. децембар  

2019. 
 31. децембар 

2018.  
31. децембар  

2019. 
 31. децембар 

2018. 
Доспева за плаћање:        
Доспева до 1 године 3.257  -  2.801  - 
Доспеће од 2 – 5 година 14.928    14.928   
 18.185  -  17.729  - 
Минус будући трошкови 
финансирања  (456)  -  -  - 
Садашња вредност 
минималних рата лизинга 17.729 

 
-  - 

 
- 

    
Укључено у финансијске извештаје као:    
Остале краткорочне финансијске обавезе 2.801  - 
Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга 14.928  - 
    
 17.729  - 
 
Друштво је у току 2019. године закључило уговор о финансијском лизингу са Sogelease Srbija д.о.о., 
Београд (OTP Leasing Srbija), за набавку механизације, чија је вредност 186,300 EUR. Уговор je 
закључен са роком доспећа до 2025. године, уз фиксну каматну стопу. 
 

 
28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза :    
   - остала правна лица (напомена 28) 145.953  151.656 
  - финансијски лизинг  2.801  - 

 148.754  151.656 
    
Остале краткорочне финансијске обавезе – матично правно     
   лице (напомена 33) 19.991 

 
102.830 

 
 

168.745 
 

254.486 
 
Остале краткорочне финансијске обавезе исказане на дан 31. децембра 2019. године у износу од 
19.991 хиљаду динара целости се односе на обавезе према Nexe група д.д. Нашице по основу 
куповине учешћа у капиталу друштва Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј. 

 
Остале краткорочне финансијске обавезе су бескаматне и у целости деноминиране у ЕУР.  
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29. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Примљени аванси 19.756  23.005 
    
 19.756  23.005 
    
Добављачи – матична и зависна правна лица у 
иностранству (напомена 33) 320.702 

 
321.318 

Добављачи - остала повезана правна лица у  
Земљи (напомена 33) 46 

 
- 

Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству 
(напомена 33) 22.049 

 
16.040 

Добављачи у земљи 66.479  126.258 
Добављачи у иностранству 17.918  22.824 

 
 

427.194 
 

486.440 
 
 
30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Обавезе по основу камата    

- остала правна лица у земљи 12.454  11.994 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 13.094  9.806 
Oбавезе за порезе и доприносе на зараде 8.738  6.421 
Обавезе према запосленима 488  818 
Остале обавезе 3.733  1.739 

 38.507 
 

30.778 
 
 
31. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Обавезе за порез из резултата 108.085  37.986 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или 
на терет трошкова 2.976 

 
87.373 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 59.233  59.233 

 170.294 
 

184.592 
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
а) Биланс стања 
 
Следећа салда потраживања и обавеза су произашла из трансакција обављених са повезаним 
правним лицима: 
   У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Потраживања од купаца (напомена 22)    
Зависна правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј 726  48 
 726  48 
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 13.824  9.338 
 13.824  9.338 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци -  771 
- Творница опеке д.о.о. Сарајево 2.777  2.791 

 2.777  3.562 
Минус: Исправка вредности (2.777) (2.791) 
 14.550  10.157 
    
Друга потраживања    
Зависна правна лица у земљи:    
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј 1.579  1.587 

 1.579  1.587 
Краткорочни финансијски пласмани (напомена 23)    
Зависна правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј 80.045  23.700 
 80.045  23.700 
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  42.616 
 -  42.616 
 80.045  66.316 
 

Укупно потраживања и финансијски пласмани 96.174 
 

78.060 
 

Дугорочне финансијске обавезе (напомена 28)    
Повезано правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице -  507.454 
 -  507.454 
Остала повезана правна лица:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  9.757 
- Диљ д.о.о. Винковци 459.722  - 
 -  9.757 
Минус: текуће доспеће -  - 
 459.722  517.211 
Остале краткорочне финансијске обавезе (напомена 29):    
Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице 19.991  102.830 
 19.991  102.830 
Добављачи (напомена 30)    
Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице 320.702  321.318 
 320.702  321.318 
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 
а) Биланс стања (наставак) 
   У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 46  - 
 46  - 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци 22.049  16.001 
- Nexe д.о.о. Сарајево -  39 

 22.049  16.040 
 342.797  337.358 
    
Укупно обавезе 822.510  957.399 
    
Обавезе – нето (726.336)  (879.339) 
 
б) Биланс успеха 
 
Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је приказан 
у наредном прегледу: 
 У хиљадама динара  
 2019.  2018. 
Приходи од продаје (напомена 6)   (кориговано)
Остала повезана правна лица у земљи и ино:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј 671  620 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 23.495  30.545 

  - Диљ д.о.о. Винковци 307  - 
 24.473  31.165 
Приходи од камата (напомена 13)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  21.986 
 -  21.986 
   
Позитивне курсне разлике (напомена 13)    
Матично правно лице у иностранству:    
 - Nexe група д.д. Нашице 2.192  1.449 
 2.192  1.449 
    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  802 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  569 

 -  1.371 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци 435  46 
- Ekonex д.о.о. Нашице -  3 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита -  7 

 435  56 
 2.627  2.876 
    
Укупни приходи 27.100  56.027 
    
Нематеријални трошкови (напомена 12) 
Трошкови непроизводних услуга: 
 - Nexe група д.д. Нашице 1.020  45.336 
 1.020  45.336 
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

б) Биланс успеха 
 У хиљадама динара  
 2019.  2018. 
   (кориговано)
Трошкови непроизводних услуга    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 799  60 
 799  60 
Негативне курсне разлике (напомена 14)    
Матична и зависна правна лица у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице 7.885  22.677 
 7.885  22.677 
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  535 
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  2.193 
 -  2.728 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци 691  2 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита -  7 
 691  9 
 691  70.810 
    

Укупни расходи 10.395  70.810 
    

Приходи (расходи) - нето 16.705  (14.783)
 

в) Накнаде руководству 
 

 Током 2018. године, Друштво је исплатило накнаде кључном руководству које укључује чланове 
Управног одбора и директоре у бруто износу од 11.771 хиљаду динара (2018. године: 13.765 
хиљада динара). 

 
33. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

 Друшто је организовано као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у напомени 6 
„Приходи од продаје“, највећи део прихода у 2019. и 2018. години Друштво је остварило продајом 
својих производа (црепа, жљебњака, специјалних елемената, каналица). Све приходе по овом 
основу Друштво је остварило од екстерних купаца. 

 

Информације о приходима од продаје производа и услуга 
у хиљадама динара 

 2019.  2018. 
  (кориговано) 

Цреп    
Цреп GLINEX TREND 698.138  573.417 
Цреп KLASIK PLUS 281.194  276.353 
Цреп IDEAL 64.450  51.082 
Цреп GLINEX TREND ENG. 51.001  34.618 
Цреп KLASIK PLUS ENG. 4.948  - 
Цреп IDEAL ENG. 1.027  940 
Цреп IDEAL PLUS -  14.719 
Цреп бибер 55  - 
 1.100.813  951.129 
Специјални елементи    
Жљебњаци 151.208  131.338 
Каналице  98.480  104.516 
Специјални елементи 31.539  26.879 
Жљебњаци ЕНГ. 8.442  5.477 
Специјални елементи  ЕНГ. 1.990  1.564 
 291.659  269.774 
Блок    
Блок класика 274.758  262.700 
Блок термо 368.620  329.201 
 643.378  591.901 
Услуге 2.383  2.442 
Рабати (111.212) (83.937)

1.927.021  1.731.849 
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33. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (наставак) 

 
Географске информације о приходима од продаје производа и услуга 

у хиљадама динара
 2019. 2018.

  (кориговано) 
   

Србија 878.142  813.840 
Румунија 702.533  565.590 
Бугарска  173.113  126.278 
Босна и Херцеговина  96.280  89.323 
Мађарска  96.044  81.613 
Македонија  60.930  71.478 
Косово  -  40.591 
Црна Гора  13.761  13.106 
Словенија  5.556  6.931 
Хрватска  4.766  2.677 
Украјина  1.337  1.377 
Албанија 3.343  - 
Остало 45  - 
Услуге  2.383  2.442 
 2.038.233  1.815.246 
Рабати (111.212) (83.397)

   
1.927.021  1.731.849 

 
Информације о највећим купцима  

 
У оквиру прихода од продаје производа и услуга исказаних у износу од 1.927.021 хиљаду динара 
(2018. године – 1.731.849 хиљада динара) су укључени приходи у износу од 172.891 хиљаду динара 
(2018. године – 135.344 хиљаде динара) од највећег купца Друштва. 

 
 
34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Друштва. Руководство Друштва 
разматра ризик капитала, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у 
могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање 
профита власника, преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала друштва састоји се од 
готовине и готовинских еквивалената и капитала који се приписује власницима, а који укључује 
уделе, откупљене сопствене акције, ревалоризационе резерве, нереализоване губитке по основу 
ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата и нераспоређени добитак. 
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на годишњем 
нивоу. Као део тог прегледа, руководство Друштва разматра цену капитала и ризик повезан са 
врстом капитала.  
 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  
 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Задуженост а) 1.081.254  1.087.402 
Готовина и готовински еквиваленти 96.934  72.910 
    
Нето задуженост 984.320  1.014.492 
    
Капитал б) 3.780.045  2.591.820 
    
Рацио укупног дуговања према капиталу 26,40%  39,14% 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Управљање ризиком капитала (наставак) 
 
а) Дуговање се односи на дугорочне и краткорочне кредите и остале дугорочне и краткорочне 
финансијске обавезе. 

 
б) Капитал укључује уделе, откупљене сопствене акције, ревалоризационе резерве, 
нереализоване губитке по основу ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата и 
нераспоређени добитак. 

 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода 
и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 ових 
финансијских извештаја.  

 
Категорије финансијских инструмената  
   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 5.292  8.245 
Текуће доспеће дугорочног финансијског пласмана 6.747  6.846 
Потраживања по основу продаје 122.413  114.653 
Остала потраживања  1.906  2.348 
Краткорочни финансијски пласмани 80.045  66.316 
Готовина и готовински еквиваленти 96.934  72.910 

   
 313.337  271.318 
Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима 427.194  486.440 
Дугорочни кредити и финансијски лизинг 912.509  832.916 
Текућа доспећа дугорочних кредита и лизинга 148.754  151.656 
Краткорочне финансијске обавезе 19.991  102.830 
Остале краткорочне обавезе 12.454  14.551 

   
1.520.902  1.588.393 

 
Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања 
од купаца по основу продаје и по основу камате са једне стране, односно дугорочни кредити и 
обавезе према добављачима са друге стране, а чија је основна намена финансирање текућег 
пословања Друштва. У нормалним условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним 
ризицима. 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
смањењем изложености друштва овим ризицима. Друштво не користи никакве финансијске 
инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви 
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у 
Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних 
валута и промена каматних стопа. 

 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих 
промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на који Друштво управља или 
мери тај ризик. 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 

Девизни ризик 
 
Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената и 
обавеза према добављачима који су деноминирани у страној валути. Друштво не користи посебне 
финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви 
инструменти нису уобичајени. 

 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у Друштву  била је следећа:  

 
 Средства Обавезе 
 31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано)   (кориговано) 
      
ЕУР 152.929 164.400 986.055 940.130 
УСД - - 540.936 507.454 
   
 152.929 164.400 1.526.991 1.447.584 

 
Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра и америчког долара. Следећа табела 
представља детаље анализе осетљивости друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у 
односу на дате стране валуте. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању 
девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима 
страних валута. Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања  и обавезе 
исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену  од 10% у 
курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на смањење резултата текућег 
периода када динар слаби према страној валути.  У случају јачања  динара од 10% у односу на 
дату страну валуту, утицај на  резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у 
претходном случају.  
 
  У хиљадама динара 
 

 
31. децембар 

2019.  
31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
ЕУР  83.313  77.573 
УСД  54.094  50.745 
      
Резултат текућег периода  137.407  128.318 
 
Осетљивост друштва на промене у страним валутама повећала се у текућем периоду, углавном на 
основу ефеката номиналног повећања обавеза исказаних у еврима који се највећим делом односе 
на дугорочне финансијске обавезе.  

 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна 
стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и друштво нема на располагању 
инструменте којим би ублажило његов утицај. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода 
груписана према степену ризика од промене камата, дата је у следећем прегледу: 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
   У хиљадама динара 
 31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018.  
Финансијска средства   (кориговано) 
Некаматоносна    
Потраживања од продаје 122.413  114.653 
Oстала потраживања 1.906  2.348 
Готовина и готовински еквиваленти 96.934  72.910 
Дугорочни финансијски пласмани 5.292  8.245 
Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.846 
Краткорочни финансијски пласмани 80.045  66.316 
 
 313.337 

 
271.318 

Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 427.194  486.440 
Дугорочни кредити 459.721  517.211 
Краткорочне финансијске обавезе 19.991  102.830 
Остале краткорочне обавезе 12.454  14.551 
 919.360  1.121.032 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити и финансијски лизинг 14.928  315.705 
Текућа доспећа дугорочних кредита и лизинга 2.801  151.656 
 17.729  467.361 
Варијабилна каматна стопа    
Дугорочни кредити 437.860  - 
Текућа доспећа дугорочних кредита 145.953  - 
 583.813  - 
    
 1.520.902  1.588.393 

 
Друштво није изложено ризику промене каматних стопа за недеривативне инструменте на дан 
биланса стања. 
 
Кредитни ризик  
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности 
да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат 
финансијски губитак за Друштво. Изложеност Друштва овом ризику ограничена је на износ 
потраживања од купаца на дан биланса.  
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2019. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 35.696  -  35.696 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 86.717  -  86.717 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 67.245  (67.245)( - 
      
 189.658  (67.245)  122.413 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2018. године приказана је у табели  
која следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
 (кориговано) (кориговано) (кориговано)
      
Недоспела потраживања од купаца 29.778  -  29.778 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 84.875  -  84.875 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 64.941  (64.941)  - 
      
 179.594  (64.941)  114.653 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2019. године у износу од 35.696 хиљада 
динара (31. децембра 2018. године: 29.778 хиљада динара) највећим делом се односе на 
потраживања од купаца по основу продаје готових производа. Ова потраживања доспевају 
углавном у року од 30 дана након датума фактуре, у зависности од уговорених рокова плаћања. 
Просечно време наплате потраживања у 2019. години износило је 22 дана (2018. година: 37 дана). 
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Друштво је у претходним периодима обезвредило потраживања од купаца за доспела 
потраживања у износу од 67.245 хиљада динара (2018. године: 64.941 хиљаду динара), за која је 
Друштво утврдило да је дошло до промене у кредитној способности комитената и да потраживања 
у наведеним износима неће бити наплаћена. 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Мање од 30 дана 19.993  32.287 
31 - 90 дана 40.543  40.417 
91 - 180 дана 26.181  12.171 
    
 86.717  84.875 
 
Управљање обавезама према добављачима  
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2019. године исказане су у износу од 427.194 
хиљаде динара (31. децембра 2018. године: 486.440 хиљада динара). Добављачи не зарачунавају 
затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, 
сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року. Просечно 
време измирења обавеза према добављачима у 2019. години је 57 дана (2018. године: 86 дана). 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног 
финансирања Друштва као и управљања ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног 
новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да 
средства наплати. 
 
Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2019. 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 
месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносно 250.625  45.060  12.359  3.266  2.027  313.337 
            
 250.625  45.060  12.359  3.266  2.027  313.337 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
         (кориговано) 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 
месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносно 208.896  51.200  2.977  6.556  1.689  271.318 
            
 208.896  51.200  2.977  6.556  1.689  271.318 

 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити  у обавези да такве обавезе намири. 
 
Доспећа финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2019. 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 
месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносно 459.638  -  -  459.722  -  919.360 
Фиксна каматна стопа  231  462  2.108  14.928  -  17.729 
  - Kaмата 41  81  334  81.214  -  81.670 
Варијабилна каматна 
стопа 12,163  24,326  109,464  437,860  -  583,813 

  - Kaмата 2,250  4,218  17,038  29,275  -  52,781 
            
 474.323  29.087  128.944  1.022.999  -  1.655.353 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 

Доспећа финансијских обавеза (наставак) 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
         (кориговано) 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 
месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносно 603.821  -  -  517.211  -  1.121.032 
Фиксна каматна стопа  11.937  23.876  115.843  315.705  -  467.361 
Камата 1.997  3.536  14.200  44.290  -  64.023 
            
 617.755  27.412  130.043  877.206  -  1.652.416 
 
Фер вредност финансијских инструмената  
 

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. године. 

 

  
31. децембар 2019. 

 У хиљадама динара 
31. децембар 2018. 

 Књигово-
дствена 
вредност 

 
Фер 

вредност 

 Књигово-
дствена 
вредност 

 

Фер вредност 
 (кориговано)  (кориговано) 
Финансијска средства        
Дугорочни финансијски пласмани 5.292  5.292  8.245  8.245 
Текуће доспеће дугорочног  
   финансијског пласмана 6.747  6.747 

 
6.846  6.846 

Потраживања од купаца  122.413  122.413  114.653  114.653 
Остала потраживања 1.906  1.906  2.348  2.348 
Краткорочни финансијски пласмани 80.045  80.045  66.316  66.316 
Готовина и готовински еквиваленти 96.934  96.934  72.910  72.910 
        
 313.337  313.337  271.318  271.318 
Финансијске обавезе        
Обавезе према добављачима 427.194  427.194  486.440  486.440 
Дугорочни кредити 912.509  912.509  832.916  832.916 
Текућа доспећа дугорочних кредита и 
лизинга 148.754  148.754 

 
151.656  151.656 

Краткорочне финансијске обавезе 19.991  19.991  102.830  102.830 
Остале краткорочне обавезе 12.454  12.454  14.551  14.551 

       
1.520.902  1.520.902  1.588.393  1.588.393 

 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје 
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер 
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. 
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са 
сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности 
финансијских инструмената на дан биланса.  

 
35. СУДСКИ СПОРОВИ 

  

На дан 31. децембра 2019. године, против Друштва се воде судски спорови чија је вредност 1.960 
хиљада динара, док Друштво води неколико спорова против својих дужника по основу наплате 
потраживања, као и спор против Републике Србије – Инфраструктуре Железнице Србије а.д. 
Београд, по основу одређивања накнаде за експроприсану непокретност (вредност спора 8.000 
хиљада динара).  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2019. године 

64 
 

 
 
35. СУДСКИ СПОРОВИ (наставак) 

 
На основу процене руководства, Друштво на дан 31. децембра 2019. године формирало je 
резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова у износу од 658 хиљада динара 
(2018 – 658 хиљада динара). 
 

36. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу 
бити оспорене од стране пореских власти и друштву може бити одређен додатни износ пореза, 
казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске 
власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је 
обавеза настала. 

 
37. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА 
 

Брзо ширење вируса Covid-19 и његови друштвени и економски ефекти у Републици Србији, као и 
на глобалном плану, могу за последицу имати претпоставке и процене које ће захтевати 
ревидирање, а то може довести до корекција књиговодствене вредности средстава и обавеза у 
току наредне пословне године.  
 
У складу са упутствима надлежних органа, руководство Друштва је увело максималне мере 
заштите свих радника и обезбеђење адекватних услова за одвијање процеса производње. У току 
првог квартала 2020. године Друштво није имало прекиде у производњи, као ни у ланцу 
снабдевања сировинама, пре све због чињенице да се основна сировина – глина набавља из 
сопственог глинокопа, односно да се на лагеру налази довољна количина материјала које 
омогућава несметану производњу до краја другог квартала. Такође, набавка осталих сировина и 
материјала се неоматано одвија и на домаћем и на иностраном тржишту. Друштво није зависно од 
једног добављача, што омогућава једноставнију преоријентацију, пре свега на домаћем тржишту, 
као и помоћ од матичне Групе. Погон Стражилово има унапред уговорене пројекте на тржишту 
Србије и не постоје отказивања послова, док погон Полет суочен са изазовима смањене тражње, 
због чињенице да је фокус пословање на велепродајама (стовариштима) до индивидуалних 
потрошача. Руководство Друштва очекује да ће Програм економских мера за сузбијање последица 
по привреду од епидемије Covid-19 од стране Владе Републике Србије, ублажити економске 
последице тренутних неизвесности у пословању. На основу предочених мера, Друштво ће 
конкурисати за остваривање подршке државном програму за велика предузећа – одлагање 
плаћања доприноса на зараде на три месеца, као и активирање мораторијума на кредит код 
пословне банке. Поред наведеног, Друштво је добило писмо подршке од стране крајњег власника, 
Nexe Groupа д.д. Нашице, којим се власник обавезује да ће у периоду од наредних годину дана 
финансијски подржати Друштво у превазилажењу проблема текуће ликвидности. 
 
Имајући у виду развој догађаја до датума усвајања финансијских извештаја за 2019. годину, 
руководство Друштва не очекује да ванредне околности пословања могу имати значајан негативан 
утицај на пословање Друштва у наредном периоду. Руководство Друштва на редовној основи прати 
дешавања и предузима адекватне мере како би се обезбедило несметано одвијање производног 
процеса и снабдевање како домаћег тржишта тако и тржишта околних земаља. 
 
На дан издавања ових неконсолидованих финансијских извештаја, Друштво испуњава своје 
обавезе о року доспећа и не очекује проблеме са ликвидношћу, те стога наставља да примењује 
начело сталности пословања као рачуноводствену основу за састављање финансијских извештаја. 
 
Током марта 2020. године, Друштво је добило извештај пореских власти који покрива контролни 
период од 2015. године до 2019. године. Пореска управа није признала одређене трошкове периода 
за пореске сврхе, и наложила Друштву да плати додатни порез на добит, са каматама. Руководство 
Друштва је донело одлуку да изврши резервисања по основу пореза на добит у укупном износу од  
88.388 хиљада динара сагласно захтевима МРС 10 - Догађаји после извештајног периода. Како се 
део обавеза у износу од 79.701 хиљаду динара односи на обавезе из претходних година, у 
финансијским извештајима на дан 31. децембра 2019. године извршена је корекција почетног 
стања по основу грешака сагласно захтевима МРС 8 - Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке. 
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38. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 

У динарима 
  31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018.    
     
ЕУР  117,5928  118,1946 
УСД  104,9186  103,3893 
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