






























































Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08019916 Шифра делатности 2332 ПИБ 101432149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ

Седиште Нови Бечеј , Железничка 13

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 2277 13833

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 1330596

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 95143

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006 963 726

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=9df15865-24b9-4c34-8dc7-c549dc13ab6a&hash=ECDDC0E207F3CB08582741C7140776E1C3CEF726
13107
1051449
13107
1051449
13107
1051449
726
1049172
185318
726
1234490
13833
2277
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=9df15865-24b9-4c34-8dc7-c549dc13ab6a&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=ECDDC0E207F3CB08582741C7140776E1C3CEF726#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019 1234490

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020 726

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021 185318

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022 1049172

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023 726

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 1051449 13107

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 1051449 13107

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 1051449 13107

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

726
963
95143
1330596


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08019916 Шифра делатности 2332 ПИБ 101432149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ

Седиште Нови Бечеј , Железничка 13

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 556255 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 556255 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 556255 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=9df15865-24b9-4c34-8dc7-c549dc13ab6a&hash=ECDDC0E207F3CB08582741C7140776E1C3CEF726
3435555
2384109
2461366
1528541
9822
1025036
963
503505
8859
503505
8859
503505
8859
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=9df15865-24b9-4c34-8dc7-c549dc13ab6a&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=ECDDC0E207F3CB08582741C7140776E1C3CEF726#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 556255 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 21668 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 1432133

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4081 21668 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 1432133

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101 77257

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4085 21668 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 1354876

556255
556255


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 27373

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 21668 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 1382249

 

556255


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 8859 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 503505 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 8859 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 503505 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 8859 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 503505 4140 4158

556255


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 963 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 1025036 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 9822 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 1528541 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

1432133
21668
1432133
21668


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

77257


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 2461366 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 2384109 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

1382249
21668
27373
1354876
21668


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 3435555 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

 

Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј  
 

Мишљење  
 

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја (стране 5 до 76) привредног друштва 

Полет ИГК а.д. Нови Бечеј (даље у тексту: „Матично друштво“) и зависног правног лица (заједно у даљем 

тексту „Група“), који обухватају консолидовани биланс стања на дан 31. децембар 2019. године и 

одговарајући консолидовани биланс успеха, консолидовани извештај о осталом резултату, 

консолидовани  извештај о променама на капиталу и консолидовани извештај о токовима готовине за 

годину која се завршила на тај дан, и напомене уз консолидоване финансијске извештаје које укључују 

сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.  
 

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

наведена у Основама за мишљење са резервом, приложени консолидовани финансијски извештаји дају 

истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, консолидоване финансијске 

позиције Групе на дан 31. децембар 2019. године и њене консолидоване финансијске успешности и 

консолидованих 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 17 уз консолидоване финансијске извештаје, некретнине, 

постројења и опремa, исказане на дан 31. децембрa 2019. године, у укупном износу од 4,872,333 

хиљаде динара, садрже некретнине, постројења и опрему посебне јединице која генерише готовину – 

производња керамике у износу од 592,486 хиљада динара. Производња керамике је у текућој, као у 

претходним годинама остваривала пословне губитке, што указује на постојање интерних индикатора 

који указују на могућност умањења вредности средстава. На основу достављених извештаја о процени 

вредности некретнина, постројења и опреме за производњу керамике од стране Групе, која не садрже 

све елементе процене у складу са стандардима процене и теста обезвређења сачињеног од стране 

Групе по методи дисконтовања новчаних токова који не садрже потенцијалне ефекте догађаја након 

датума биланса (напомена 38), нисмо били у могућности да квантификујемо ефекте одступања од МРС 

36 „Умањење вредности имовине“ на приложене консолидоване 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 Групу 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 напомене 2.3, 5 и 38 уз консолидоване финансијске извештаје, у којима је 

обелодањено да је руководство Групе 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. Наше мишљење није модификовано по претходно 

наведеном питању. 

 

(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 консолидованих финансијских извештаја 

 

Кључна питања ревизије су она питања која су, према нашем професионалном расуђивању, била од 

највеће важности за ревизију консолидованих финансијских извештаја за пословну годину која се 

завршила 31. децембра 2019. године. Ова питања су обрађена у контексту наше ревизије 

консолидованих 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 

Група дужна 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 Група 

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 3.12. уз консолидоване 

финансијске извештаје. Додатне информације о 

позицијама у консолидованим финансијским 

извештајима су обелодањене у напомени 26 уз 

консолидоване 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 Групе.  

 

 

 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј (наставак) 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 

Руководство Групе је одговорно за састављање консолидованог годишњег извештаја о пословању у 

складу са захтевима Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених 

консолидованих финансијских извештаја. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша 

одговорност је да изразимо мишљење о усклађености консолидованог годишњег извештаја о 

пословању за 2019. годину са консолидованим финансијским извештајима за ту пословну годину. Према 

нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у коснолидованом годишњем извештају о 

пословању за 2019. годину усаглашене су са ревидираним консолидованим финансијским извештајима 

за годину која се завршила 31. децембра 2019. године. 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за консолидоване финансијске извештаје 

 

Руководство Групе одговорно је за припрему и фер презентацију ових консолидованих 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 консолидованих финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену 

способности Групе 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 Групу или да обустави 

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

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Групе.  

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани 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 

консолидованих 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 

консолидованим 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. 

(наставља се) 

  



4 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј (наставак) 
 

Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја (наставак) 
 

• 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 Групе. 
 

• 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 Групе 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 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 

Групе у складу са начелом сталности пословања. 
 

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја консолидованих финансијских 

извештаја, укључујући обелодањивања, као и да ли су у консолидованим финансијским 

извештајима основне трансакције и догађаји приказани на начин којим се постиже фер 

презентација. 
 

• Прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа у вези са финансијским информацијама 

ентитета или пословних активности у оквиру Групе како бисмо изразили мишљење о 

консолидованим финансијским извештајима. Ми смо одговорни за усмеравање, надзор и 

извршење ревизије Групе. Такође, ми смо искључиво одговорни за наше ревизијско мишљење. 
 

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 консолидованих 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. 
 

Лиценцирани 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  
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Aleksandar Đurđević 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  
 

Матично друштво Пoлет ИГК а.д. Нови Бечеј је основано 1993. године.  
 

Матично 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. 
 

Матично 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 Матичног друштва је у Новом Бечеју, улица Железничка 13. 
 

Матични број Матичног друштва је 08019916, а порески идентификациони брoј 101432149. 
 

Зависно друштво Полет – Керамика д.о.о. Нови Бечеј je основано 2008. године. 
 

Зависно друштво је организовано као друштво са ограниченом одговорношћу и уписано је у 

Регистар привредних друштава Агенције за провредне регистре.  
 

Основна делатност Зависног друштва је производња керамичких плочица и плоча. 
 

Матични број Зависног друштва је 20479221, а порески идентификациони број 105908240. 
 

На дан 31. децембра 2019. године Група је имала укупно 495 запослених радника. 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

 ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 

2.1. Основе консолидације – Састав групе 
 

Консолидовани финансијски извештаји Групе укључују консолидовани биланс стања на дан 31. 

децембра 2019. године, консолидовани биланс успеха, консолидовани извештај о осталом 

резултату, консолидовани извештај о променама на капиталу и консолидовани извештај о 

токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 

рачуноводствених политика и процена, те напомене уз консолидоване финансијске извештаје. 
 

Консолидовани финансијски извештаји са стањем на дан и за годину која се завршава 31. 

децембра 2019. године, обухватају финансијске извештаје матичног правног лица (“Полет ИГК” 

а.д., Нови Бечеј) и финансијске извештаје следећег зависног правног лица: 
 

 Основна  

активност 

  Датум 

стицања 

 

% учешћа у капиталу 

      2019  2018. 

“Полет-Керамика ” д.о.о.,  

   Нови Бечеј 

Производња 

керамичких 

плочица и плоча   

31. октобар 

2018. године  100%  100% 
 

На основу уговора од дана 16. октобра 2018. године Друштво је стекло 100% учешћа у капиталу 

друштва Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј куповином учешћа од свог матичног друштва Nexe 

Група д.д. Нашице, Хрватска. Дан 31. октобар 2018. године је одређене за датум преузимања 

директне контроле над зависним правним лицем. 
 

Сви материјално значајни износи трансакција и салда који су настали из међусобних пословних 

односа елиминисани су приликом консолидације. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

 ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих 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 консолидованих финансијских извештаја врше у складу са 

Законом о рачуноводству (у даљем тексту „Закон“, објављен у „Сл. Гласник РС“, бр. 62/2013), 

као и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Група је у обавези да 

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.  
 

Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно 

МСФИ, издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења издата 

од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не 

укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна 

мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се 

усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да јон 

саставни део стандарда, односно тумачења. Превод МСФИ утврђен је Решењем Министра 

финансија о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и 

основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних 

стандарда финансијског извештавања број 401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је 

објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ 

примењује се од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. 

Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и 

објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених финансијских 

извештаја. 
 

С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива 

прописује рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ 

као и то да је Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, 

рачуноводствени прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати 

утицај на реалност и објективност приложених финансијских извештаја. Сходно томе, 

приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима 

састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на начин како је то дефинисано одредбама МРС 1 

„Презентација финансијских извештаја“. 
 

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.  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2019. године 

31 
 

 

 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

 ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја 

 (наставак) 
 

Приликом састављања ових консолидованих финансијских извештаја, Група није применила 

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. 
 

Консолидовани финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, 

осим ако није другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 

Група је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивала 

рачуноводствене политике образложене у напомени 3.  
 

Ови консолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране руководства Друштва, дана 

6. јула 2020. године 
 

У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Групе су исказани у хиљадама 

динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. Постоји 

вероватноћа да збирови и подзбирови у напоменама нису усаглашени са консолидованим 

финансијским извештајима и табелама промена које су саставни део напомена уз финансијске 

извештаје што је резултат заокруживања при исказивању у хиљадама динара.  
 

2.3.  Упоредни податак 
 

Упоредне податке представљају консолидовани 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 38 уз консолидоване финансијске извештаје, Група је 

извршила 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; 
 

б) Евидентириње обавеза по основу пореза на добит на дан 31. децембра 2018. године, 

утврђене на основу записника Пореске Управе, која обухвата период контроле од 2015. 

године до 2019. године. 
 

2.4.  Начело сталности пословања 
 

 Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су 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.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.1. Приходи и расходи (наставак) 
 

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). 
 

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, Група 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. 

Група је, такође обавезна 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.5. Бенефиције за запослене (наставак) 

 

б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

Група 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, Група је у обавези да исплати и јубиларне награде 

запосленима за 10, 20, 30 и 35 година непрекидног рада у Групи. Основица за обрачун 

јубиларне награде је просечна зарада по заопосленом код послодавца у Републици Србији у 

месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде, и то у распону од 50% до 125%  

зараде. 

 

Група је у новоконсолидованим финансијским извештајима за 2018. годину исказала садашњу 

вредност по 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 од 3,20% до 5,61% годишње. Процену садашње вредности обавеза по основу 

очекиваних накнада запосленима Група утврђује сваке године. 

 

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 Групе, 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 

3.6.  Порези и доприноси (наставак) 

 

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. 

 

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 Матичног друштва су биле предмет процене на дан 31. 

децембра 2019. године. Процену су извршили независни процењивачи друштва Vision consulting 

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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у 

оквиру позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у 

билансу успеха до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо смањење истог средства, 

које је претходно признато као расход у билансу успеха. Смањење књиговодствена вредности 

средства као резултат ревалоризације, се признаје као расход. 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: 

 2019 

 % 

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. Група своди залихе на крају године 

на нето реализовану вредност. 
 

Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО методом. 
 

3.10. Умањење материјалне имовине 
 

На сваки датум биланса стања, група 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, група процењује надокнадиви износ 

јединице која генерише новац, а којој то средство припада.  
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3.10. Умањење материјалне имовине (наставак) 
 

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 2019. године, на основу процене руководства Групе не постоје индиције 

да је вредност нематеријалних улагања, некретнина и опреме обезвређена. 
 

3.11. Финансијски инструменти 
  

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Групе, од момента када је 

Група уговорним одредбама везана за инструмент. 
 

Финансијска средства престају да се признају када Група 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 група испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 

истекла. 
 

а) 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. 
 

Готовина и готовински еквиваленти 
 

Под готовином и готовинским еквивалентима у новоконсолидованим финансијским 

извештајима Групе 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. 
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3.12. 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. 
 

3.13. 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, Група сматра правна лица у 

којима има учешће у капиталу, правна лица која имају учешћем у капиталу Групе, као и 

повезане стране матичног предузећа Nexe група d.d. 
 

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.  
 

Група пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи 

између Групе 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. 
 

Група је у приложеним новоконослидованим 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 Групе 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 

новоконосолидованих 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. 
 

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. 
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4.2. Исправка вредности потраживања 

 

Група 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, Група 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, 

Група 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 Групе 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 Групе. 

 

4.4 Резервисања за судске спорове 

 

Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Група процењује 

вероватноћу да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши 

процену износа који је потребан да се измири обавеза. Иако Група поштује начело опрезности 

приликом процене, с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима 

стварни резултати могу одступати од ових процена. 

 

4.5. Пословне комбинације ентитета под заједничком контролом 

 

IFRS 3 „Пословне комбинације“ се не примењује на пословне комбинације ентитета или 

пословања под заједничком контролом. Пословна комбинација у којој учествују ентитети или 

пословања под заједничком контролом је пословна комбинација у којој све ентитете или 

пословања који се комбинују, у крајњој инстанци контролише иста страна или стране пре и 

после пословне комбинације и та контрола није пролазна.  

 

Сматра се да група лица контролише ентитет када, као резултат уговорних споразума, она 

колектвно имају моћ да управљају његовим финансијским и пословним политикама да би 

добила користи од његових активности. Дакле, пословна комбинација је изван делокруга овог 

IFRS када иста група лица, као резултат уговорних споразума, има крајњу колектвну моћ да 

управља финансијским и пословним политикама сваког од ентитета који учествује у пословној 

комбинацији да би добила користи од њихових активности, и та крајња колективна моћ није 

пролазна.  

 

Сходно наведеном, Група је проценила да се ефекти стицања ентитета под заједничком 

контролом сагласно МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ признају као трансакције 

власника у извештају о променама на капиталу, чиме су приказане промене власничких 

интереса у зависним ентитетима чија последица није губитак контроле. 
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4.6. 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 група 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. 
 

4.7. 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 новоконослидованих 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 од 4% до 8.4% годишње. Због недостатка јавно доступних података о тржишним каматним 

стопама, те с обзиром на околности у којима је већински власник Групе одобрио те зајмове, 

управа је користила наведене изворе података као најбољи могући улаз за процену фер 

вредности задуживања.  
 

4.8. Фер вредност 
 

Пословна политика Групе 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 

Групе 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 Групе, износи у овим новоконсолидованим финансијским извештајима одражавају 

вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 

извештавања. 
 

Према МСФИ 13, Група 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 Групе 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 Групе, износи у овим новоконослидованим финансијским извештајима 

одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 

извештавања. 
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4.8. Фер вредност (наставак) 
 

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 2.3, упоредне податке у овим консолидованим 

финансијским извештајима представљају консолидовани финансијски извештаји Групе на дан и 

за годину завршену на дан 31. децембра 2018. годинe, 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) Група је по основу установљене грешке из ранијег периода на залихама глине у 

укупном износу од 26.527 хиљада динара, извршила корекцију залиха недовршене 

производње са стањем на дан 31. децембра 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 8.571 хиљаду динара. 
 

б)  Група 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 103.784 хиљаде динара, извршило корекцију почетног стања на терет 

нераспоређеног добитка са стањем на дан 31. децембра 2018. године у наведеном 

износу. Поред тога, у билансу успеха, за период који се завршава на дан 31. децембра 

2018. године, евиденитран је трошак по основу пореских обавеза у износу од 28.311 

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 1.870.724  -  1.870.724 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 5.395  -  5.395 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 5.380  -  5.380 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 15  -  15 

      

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1.864.735  -  1.864.735 

Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима на домаћем тржишту 31.106  -  31.106 

Приходи од продаје производа и услуга осталим   

   повезаним правним лицима на иностраном  

   тржишту 

Приходи од продаје производа и услуга  

   на домаћем тржишту 

 

1.493 

 

 

859.243  

 

- 

 

 

-  

 

1.493 

 

 

859.243 

Приходи од продаје производа и услуга на 

иностраном тржишту 972.893  -  972.893 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 594  -  594 

      

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА      

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  1.702.756  8.571  1.711.327 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 4.715  -  4.715 

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 2.525  -  2.525 

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 163.209  (8.571) 154.638 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 297.899  -  297.899 

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 668.021  -  668.021 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА  

   И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 394.051  -  394.051 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 96.763  -  96.763 

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 237.608  -  237.608 

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 7.476  -  7.476 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 161.957  -  161.957 

 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  167.968  (8.571) 159.397 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 

 

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

 године (наставак) 

 У хиљадама динара 

 

Претходно 

исказано 

2018.  

 

 

Корекције  

Кориговано 

2018. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  56.386  -  56.386 

Финансијски приходи од повезаних лица и остали 

финансијски приходи  53.908  -  53.908 

Финансијски приходи од матичних  

   и зависних правних лица 1.450  -  1.450 

Финансијски приходи од осталих повезаних  

   правних лица 20.577  -  20.577 

Остали финансијски приходи 31.881  -  31.881 

Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти 

валутне клаузуле (према трећим лицима) 2.478  -  2.478 

 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 57.729  -  57.729 

Финансијски расходи из односа са повезаним  

   правним лицима и остали финансијски расходи 28.156  -  28.156 

Финансијски расходи из односа са  матичним  

   и зависним правним лицима 22.687  -  22.687 

Финансијски расходи из односа  

   са осталим повезаним правним лицима 5.469  -  5.469 

Расходи камата (према трећим лицима) 27.641  -  27.641 

Негативне курсне разлике и негативни ефекти  

   валутне клаузуле (према трећим лицима) 1.932  -  1.932 

      

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  1.343  -  1.343 

Расходи од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз 

биланс успеха 5.665  -  5.665 

Остали приходи 22.010  -  22.010 

Остали расходи 70.798  28.311  99.109 

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ  

   ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  112.172  (36.882) 75.290 

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 5.964  -  5.964 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 106.208  (36.882) 69.326 

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 

40.609 

14.884  

- 

-  

40.609 

14.884 

 

НЕТО ДОБИТАК  50.715  (36.882)  13.833 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 

 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године  

 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 

исказано 

31. децембар 

2018.  

 

 

Корекције  

Кориговано 

31. децембар 

2018. 

АКТИВА      

 

СТАЛНА ИМОВИНА  3.624.439  - 

 

3.624.439 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  1.270  -  1.270 

Концесије, патенти, лиценце, робне и  

   услужне марке, софтвер и остала права 1.270  - 

 

1.270 

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  3.614.878  -  3.614.878 

Земљиште 176.561  -  176.561 

Грађевински објекти 1.566.981  -  1.566.981 

Постројења и опрема 1.838.223  -  1.838.223 

Некретнине, постројења и опрема у припреми 33.113  -  33.113 

      

БИОЛОШКА СРЕДСТВА  30  -  30 

Шуме и вишегодишњи засади 30  -  30 

      

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  8.261  -  8.261 

Учешћа у капиталу зависних правних лица -  -  - 

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге 

хартије од вредности расположиве за продају 16  - 

 

16 

Дугорочни пласмани осталим повезаним правним 

лицима -  -  - 

Остали дугорочни финансијски пласмани 8.245  -  8.245 

      

ОБРТНА ИМОВИНА   1.484.535  26.527  1.511.062 

      

ЗАЛИХЕ  979.487  26.527  1.006.014 

Материјал, резервни делови, алат и ситан 

инвентар 370.870  - 

 

370.870 

Недовршена производња и недовршене услуге -  26.527  26.527 

Готови производи 541.029  -  541.029 

Роба 17.461  -  17.461 

Плаћени аванси за залихе и услуге 50.127  -  50.127 

      

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ   322.146  -  322.146 

Купци у земљи – матична и зависна правна лица -  -  - 

Купци у земљи – остала повезана правна лица 9.338  -  9.338 

Купци у иностранству - остала повезана  

   правна лица 4.176  - 

 

4.176 

Купци у земљи 163.481  -  163.481 

Купци у иностранству 145.151  -  145.151 

  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 

 

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2019. године 

44 
 

 

 

5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 

 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године  

 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 

исказано 

31. децембар 

2018.  

 

 

Корекције  

Кориговано 

31. децембар 

2018. 

      

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 1.230  -  1.230 

      

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ  

   ПЛАСМАНИ 49.462  - 

 

49.462 

Краткорочни кредити и пласмани - матична  

   и зависна правна лица -  - 

 

- 

Краткорочни кредити и пласмани - остала  

   повезана правна лица 42.616  - 

 

42.616 

Остали краткорочни финансијски пласмани 6.846  -  6.846 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 78.489  -  78.489 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 24.851  -  24.851 

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 28.870  -  28.870 

      

УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА  5.108.974  26.527  5.135.501 

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 1.286.626  -  1.286.626 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 

 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године : 

 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 

исказано 

31. децембар 

2018.  

 

 

Корекције  

Кориговано 

31. децембар 

2018. 

ПАСИВА      

КАПИТАЛ  2.461.366  (77.257)  2.384.109 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ  556.255  -  556.255 

Акцијски капитал 556.255  -  556.255 

Откупљене сопствене акције 21.668  -  21.668 

Ревалоризационе резерве по основу 

ревалоризације нематеријалне имовине 

некретнина постројења и опреме 503.505  - 

 

503.505 

Нереализовани губици по основу хартија од 

вредности других компоненти осталог 

свеобухватног резултата 8.859  - 8.859 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК  1.432.133  (77.257)  1.354.876 

Нераспоређени добитак ранијих година 1.381.418  (40.375)  1.341.043 

Нераспоређени добитак текуће године 50.715  (36.882)  13.833 

      

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И  

   ОБАВЕЗЕ  1.125.766  - 

 

1.125.766 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  79.650  -  79.650 

Резервисања за трошкове обнављања  

   природних богатстава 49.280  - 

 

49.280 

Резервисања за накнаде и друге  

   бенефиције запослених 29.712  - 

 

29.712 

Резервисања за трошкове судских спорова 658  -  658 

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.046.116  -  1.046.116 

Обавезе према матичним и зависним правним 

лицима 507.454  -  507.454 

Обавезе према осталим повезаним правним 

лицима 175.000  -  175.000 

Дугорочни кредити и зајмови у земљи 

Остале дугорочне обавезе 

315.705 

47.957  - 

 315.705 

47.957 

 

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 169.779  - 

 

169.779 

      

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.352.063  103.784  1.455.847 

Краткорочне финансијске обавезе 290.755  -  290.755 

Краткорочни кредити од осталих повезаних  

   правних лица 36.262  - 

 

36.262 

Остале краткорочне финансијске обавезе 254.493  -  254.493 

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ  

   И КАУЦИЈЕ 47.400  - 

 

47.400 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 

 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године : 

 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 

исказано 

31. децембар 

2018.  

 

 

Корекције  

Кориговано 

31. децембар 

2018. 

      

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  843.413  -  843.413 

Добављачи - матична и зависна правна  

   лица у иностранству 321.318  - 

 

321.318 

Добављачи - остала постала повезана  

   правна лица у земљи 6.768  - 

 

6.768 

Добављачи - остала постала повезана  

   правна лица у иностранству 224.059  - 

 

224.059 

Добављачи у земљи 222.510  -  222.510 

Добављачи у иностранству 68.758  -  68.758 

      

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 61.566  -  61.566 

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,  

   ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 105.190  103.784 

 

208.974 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 3.739  -  3.739 

      

УКУПНА ПАСИВА  5.108.974  26.527  5.135.501 

 

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 1.286.626  - 

 

1.286.626 

 

 

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава 

 31. децембра 

2019. 

 31. децембра 

2018. 

   (кориговано) 

Приходи од продаје робе:    

 - на домаћем тржишту 6.270  5.380 

 - на иностраном тржишту 263  15 

 6.533  5.395 

Приходи од продаје производа и услуга:    

 - на домаћем тржишту 1.215.411  859.243 

 - осталим повезаним правним лицима (напомена 33) 24.870  32.599 

 - на иностраном тржишту 1.318.981  972.893 

  2.559.262  1.864.735 

 

Други пословни приходи 

 

396 

  

594 

 

 

 

2.566.191 

 

1.870.724 
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7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

 

Трошкови материјала за израду  429.826  208.751 

Трошкови резервних делова  76.822  63.194 

Трошкови режијског материјала  27.849  18.351 

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  9.401  7.603 

   

  543.898  297.899 

 

 

8. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2008. 

   (кориговано) 

 

Трошкови гаса  580.937  412.240 

Трошкови енергије  213.839  154.780 

Трошкови горива и мазива  91.052  101.001 

   

  885.828  668.021 

 

 

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  458.027  311.262 

Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца  77.819  54.907 

Трошкови накнада за превоз радника  15.266  11.448 

Остали лични расходи  20.358  16.434 

   

  571.470  394.051 
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10.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

 

Трошкови транспортних услуга 51.291  42.927 

Трошкови услуга одржавања 38.568  27.688 

Трошкови рекламе и пропаганде 16.084  10.719 

Трошкови услуга испитивања 13.759  6.963 

Трошкови закупнина 5.130  2.071 

Трошкови осталих услуга 7.086  6.395 

 131.918 
 

96.763 

 

11.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

 

Трошкови непроизводних услуга (напомена 33) 9.942  45.336 

Трошкови пореза и накнада 25.713  74.227 

Трошкови професионалних услуга 4.769  7.314 

Трошкови премије осигурања 8.752  5.659 

Трошкови обезбеђења 9.646  5.533 

Трошкови платног промета 4.423  3.506 

Трошкови репрезентације 4.535  2.744 

Трошкови извоза 5.598  4.675 

Остали нематеријални трошкови 10.020  12.963 

 
83.398 

  

161.957 

 

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  1.450 

Приходи од камата - остала повезана правна лица  

(напомена 33) -  18.566 

Позитивне курсне разлике - остала повезана правна лица 

(напомена 33) 

 

480  2.011 

Позитивне курсне разлике 4.938  2.478 

Остали финансијски приходи 55.618  31.881 
    

 63.228  56.386 
 

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 33) 

 

7.877 

  

22.687 

Расходи камата – остала повезана правна лица  

   (напомена 33) 

 

11.204 

  

1.919 

Негативне курсне разлике - остала повезана правна лица  

   (напомена 33) 691  

 

3.550 

Расходи камата 42.045  27.641 

Негативне курсне разлике 2.979  1.932 

    

 64.796  57.729 

 

14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

 

Добици од продаје опреме и материјала 7.586  3.355 

Наплаћена отписана потраживања 10.434  9.401 

Приходи од смањења обавеза -  8.281 

Приходи од надокнаде штете 3.194  - 

Остали приходи 26.349  973 

    

 47.581  22.010 

 

Остали приходи, исказани у пословној 2019. години, у износу од 23.965 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 и 

материјала 8.239  24.495 

Обезвређење залиха материјала и готових производа 43.028  39.357 

Мањкови 74  425 

Остали непоменути расходи 6.272  34.832 

Обезвређење нематеријалне имовине 45  - 

Обезвређење некретнина, постројења, опреме  

   (напомена 17) 7.121  - 
    

 64.779  99.109 
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16. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 

Друштва у саставу Групе су обвезници појединачног подношења пореских биланса на крају 

пословне године, односно, Група није обвезник пореске консолидације. Сходно наведеном 

наредна табела представља обелодањивање укупних промена у друштвима која су предмет 

консолидације. 

  

 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  15.374 (14.884)

    

  (37.261) (55.493)

 

б)  Одложена пореска средства и обавезе 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

Одложене пореске обавезе:    

Некретнине, постројења и опрема 344.280  174.236 

 344.280  174.236 

    

Одложена пореска средства:    

Дугорочна резервисања 4.293  4.457 

 4.293  4.457 

 

 

339.987 

 

169.779 

 

в)  Промене на одложеним пореским обавезама 
У хиљадама динара 

 

Стање на дан  

1. јануара  

Повећања 

преко 

биланса 

успеха  

Повећања 

(смањења) 

преко 

капитала   Остало  

Стање на дан  

31. децембра  

2018. година           

Одложене пореске 

обавезе, нето 155.063  14.884 

 

(168)

  

-  169.779 

           

 155.063  14.884  (168)  -  169.779 

2019. година           

Одложене пореске 

обавезе, нето 169.779  (15.374) 

 

185.242 

  

340  339.987 

           

 169.779  (15.374)  185.242   340  339.987 
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17.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

 Преглед некретнина, постројења и опреме за 2018. и 2019. годину : 

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  -  -   101.924  119.629 

Преноси 1.110  390  345.733   (347.233)  - 

Пренос са залиха -  -  -   64.677  64.677 

Расходовање -  -  (45.721)  -  (45.721)

Продаја -  -  (1.137)    (1.137)

Промена обима консолидације 6.388  417.599  1.038.151   13.592  1.475.730 

Стање, 31. децембaр  

   2018. године 176.561  1.788.939  3.181.562   33.113  5.180.175 

           

Стање, 1. јануар 2019. године 176.561  1.788.939  3.181.562   33.113  5.180.175 

Нове набавке 42.223  -  -   307.430  349.653 

Преноси -  12.616  259.688   (272.304)  - 

Расходовање -  (14)  (17.711)  (2.854)  (20.579)

Ефекти процене преко капитала 306.210  222.447  (237.728)  -  290.929 

Негативни ефекти процене 

(напомена 15) -  (706)  (6.415)  -  (7.121)

Стање, 31. децембaр  

   2019. године 524.994  2.023.282  3.179.396   65.385  5.793.057 

Исправка вредности           

Стање, 1. јануар 2018. године -  71.516  426.433   -  497.949 

Амортизација -  32.193  204.779   -  236.972 

Расходовање -  -  (20.349)  -  (20.349)

Продаја -  -  (1.137)  -  (1.137)

Промена обима консолидације -  118.249  733.613   -  851.862 

Стање, 31. децембар  

   2018. године -  221.958  1.343.339   -  1.565.297 

           

Стање, 1. јануар 2019. године -  221.958  1.343.339   -  1.565.297 

Амортизација -  39.516  271.737   -  311.253 

Расходовање -  (5)  (11.531)  -  (11.536)

Позитиван ефекат процене -  (133.159)  (811.131)  -  (944.290)

Стање, 31. децембар  

   2019. године -  128.310  792.414   -  920.724 

           

Садашња вредност на дан:           

31.децембар 2018.године 176.561  1.566.981  1.838.223   33.113  3.614.878 

31.децембар 2019.године 524.994  1.894.972  2.386.982   65.385  4.872.333 

 

Група је успоставила хипотеке на некретнинама и опреми у циљу обезбеђења уредне отплате 

дугорочног кредита код АИК Банке а.д. Београд и у циљу обезбеђења уредне отплате пореског 

дуга чија нето садашња вредност на дан 31. децембар 2018. године износи 2.395.648 хиљада 

динaра. 

 

На дан 31. децембра 2019. године садашња вредност основних средстава прибављених путем 

финансијског лизинга износила је 20.175 хиљада динара. 
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17.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 

 

Повећања на основним средствима, исказана у укупном износу од 307.430 хиљада динара 

највећим делом се односе на набавку возила, механизације и робота на линије производње 

црепа. 

 

На дан 31. децембра 2019. године, фер вредност дела земљишта, грађевинских објеката и 

опреме Групе утврђена је проценом коју је извршио независни проценитељ, који ни на који 

начин повезан са Групом. 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. 

 

18.  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

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 21) (6.747)  (6.846)

 5.308 
 

8.261 

 

Остали дугорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2019. године у износу 

од 12.039 хиљадa динара (31. децембар 2018. године – 15.091 хиљаду динара) односе се на 

стамбене кредите одобрене запосленима, без камате. 

 

19.  ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

 

Материјал 146.949 

 

167.634 

Резервни делови 247.762  236.384 

Алат и инвентар 3.861  3.328 

Недовршена производња 23.465  26.527 

Готови производи 596.179  543.910 

Роба 18.052  17.461 

Дати аванси  123.356  50.127 

 1.159.624  1.045.371 

Минус:   

Исправка вредности материјала и резервних делова (76.905)  (36.476)

Исправка вредности готових производа (5.329)  (2.881)

 1.077.390 
 

1.006.014 
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19.  ЗАЛИХЕ (наставак) 

 

Као средство обезбеђења за измирење дугорочних кредита од повезаног правног лица, Група је 

дала у залогу залихе чија вредност на дан 31. децембра 2019. године износи 274.907 хиљада 

динара. 

 

 

20. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

Потраживања од купаца:    

 - остала повезана правна лица (напомена 33) 14.121  16.695 

 - у земљи 152.401  215.128 

 - у иностранству 199.335  211.954 

 365.857  443.777 

    

Исправка вредности потраживања од купаца (127.783)  (121.631)

 238.074 
 

322.146 

 

21.  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 

лица (напомена 33) - 

 

42.616 

Текућа доспећа дугорочних финансијских пласмана 11.452  11.674 

 11.452  54.290 

Исправка вредности текућих доспећа дугорочних 

финансијских пласмана (4.705)

 

(4.828)

 6.747 

  

49.462 

 

 

22. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

    

Текући рачуни 20.271  30.834 

Благајна 5  25 

Девизни рачуни 82.912  47.625 

Издвојена новчана средства 70  5 

 103.258  78.489 
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23. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

 

Потраживања за више плаћен ПДВ 43.196  24.851 

 

43.196 

 

24.851   

 

 

24.  АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

 

Разграничени ПДВ 10.388  14.838 

Разграничени трошкови по основу обавеза 91  1.765 

Остала активна временска разграничења 3.382  12.267 

 13.861 
 

 

28.870 

 

25. OСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Акцијски капитал Групе исказан на дан 31. децембра 2019. у износу од 556.255 хиљада динара 

чини 1.112.510 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 500 динара. Власничка 

структура капитала Групе на дан 31. децембра 2019. 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  96.1% 

        

Откупљене сопствене акције 43.336 3.90%   43.336  3,90% 

        

 1.112.510 100%   1.112.510  100,00% 
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25. OСНОВНИ КАПИТАЛ (наставак) 
 

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)  1.462.911  (21.668)  2.493.391 

Ефекти пословне комбинације ентитета 

под заједничком контролом -  -  -  (81.493)  -  (81.493) 

Нето добитак текуће године -  -  -  50.715  -  50.715 

Актуарски губитак -  -  (726)  -  -  (726) 

Укупни свеобухватни резултат -  -  (726)  50.715  -  49.989 

Корекција по основу исправке грешака на 

терет резултата ранијих година -    -  (77.257)  -  (77.257) 

Остало -  (521)  -  -  -  (521) 
            

Стање на дан 31. децембра  

   2018. године 556.255  503.505  (8.859)  1.354.876  (21.668)  2.384.109 
            

Стање 1. јануар 2019. године 556.255  503.505  (8.859)  1.354.876  (21.668)  2.384.109 

Нето добитак текуће године -  -  -  2.277  -  2.277 

Актуарски губитак -  -  (963)  -  -  (963) 

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  (963)  2.277  -  1.051.449 

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  (9.822)  1.382.249  (21.668)  3.435.555 

 

 

ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 
 

Нето добитак 2.277  13.833 

Просечан пондерисан број акција 1.112.510  1.112.510 

Основна зарада по акцији (у РСД) 

 

2 
 

12 
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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 6.961  7.096 

Резервисања за отпремнине 21.656  22.616 

Резервисања за судске спорове 658  658 

    

 80.554  79.650 

 

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

табели: 

 
У хиљадама динара 

 

Резервисања 

за природна 

богатства  

Резервисања 

за јубиларне 

награде  

Резервисања 

за отпремнине  

Резервисања 

за судске 

спорове  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  2.878  2.250  -  7.476 

Актуарски губитак -  -  726  -  726 

Укидање резервисања - (322) - - (322)

Искоришћена дугорочна резервисања - (2.182) (2.518) - (4.700)

Промена обима консолидације  1.420  4.950  6.370 

Стање 31. децембра 2018. године 

 

49.280  

 

7.096  

 

22.616  

 

658  79.650 

          

Стање 1. јануара 2019. године 49.280  7.096  22.616  658  79.650 

Пренос са текућег доспећа -  195  -  -  195 

Формирање резервисања на терет  

   расхода текућег периода 1.999  2.491  2.650  -  7.140 

Актуарски губитак -  -  (963)  -  (963)

Укидање резервисања - (77)  - (77)

Искоришћена дугорочна резервисања - (2.744) (2.647) - (5.391)

Стање 31. децембра 2019. године 

 

51.279  6.961  21.656  658  80.554 

 

Резервисање за обнављање природних богатстава након експлоатације руде се врши 

коришћењем дисконтне стопе од 5% годишње. 
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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 

 

181.286 

Дисконтовани износ обавезе (81.214)  (6.286)

 459.721  175.000 

 

Остале дугорочне обавезе 

 

47.828 

 

47.957 

Минус: Текуће доспеће (напомена 30) (14.791) - 

 33.037  47.957 

 

Дугорочни зајмови од комерцијаних банака 583.813 

 

467.361 

Минус: Текуће доспеће дугорочних кредита (напомена 28) (145.953)  (151.656)

 437.860  315.705 

    

Финансијски лизинг 19.519  - 

Минус: Текуће доспеће (3.136)  - 

 16.383  - 

 

 

 

947.001 

  

1.046.116 
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27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 

 

Дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. године приказане 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  315.705 

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 

Nexe бетон д.о.о.  

   Нови Сад 

 

Бескаматно 

 

30.06.2020.  -  -  -  59.574 

Nexe бетон д.о.о.  

   Нови Сад 

 

0.7% 

 

30.06.2020.  -  -  -  97.124 

Nexe бетон д.о.о.  

   Нови Сад 

 

Бескаматно 

 

30.06.2020.  75.000  -  -  8.545 

Пореска управа -  18.05.2023.  -  -  33.037  47.957 

Финансијски лизинг 3.75%        16.383  - 

            

         947.001  1.046.116 

 

За све бескаматне позајмице, Група је извршила свођење обавезе на фер вредност користећи 

дисконтну стопу од 5% годишње. Наведене обавезе доспевају у року од 24 месеца од датума 

биланса. 

 

Група 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 

Група је ставила 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). 

 

Група је у току 2019. године закључила уговор о финансијском лизингу са Sogelease Srbija д.о.о., 

Београд (OTP Leasing Srbija), за набавку механизације и возила, чија је вредност 206,490 EUR. 

Уговор je закључен са роком доспећа до 2025. године, уз фиксну каматну стопу.  

 

Остале дугорочне обавезе исказане у износу од 33.037 хиљада динара се односе на дугорочни 

део обавеза према Министарству финансија Републике Србије по споразуму којим је 

дефинисано одлагање плаћања обавеза за порез у укупном износу од 57.549 хиљада динара у 

48 једнаких рата. Краткорочни део обавеза по овом споразуму евидентиран је на осталим 

кракторочним обавезама. Као средство обезбеђења уредне отплате дугованог пореза, Група је 

ставило под хипотеку некретнине чија садашња вредност на дан 31. децембра 2019. године 

износи 293.763 хиљадe динара. 
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27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели: 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 
 

До 1 године  145.953  151.656 

Од 1 до 5 година  897.581  998.159 
     

Укупно  1.043.534  1.149.815 

 

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 3.592  -  3.136  - 

Доспеће од 2 – 5 година 16.383    16.383   

 19.975  -  19.519  - 

Минус будући трошкови 

финансирања  (456)  -  -  - 

Садашња вредност минималних 

рата лизинга 19.519 

 

-  - 

 

- 

    

Укључено у финансијске извештаје као:    

Остале краткорочне финансијске обавезе 3.136  - 

Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга  

   (напомена 28) 16.383  - 
    

 19.519  - 

 

28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

Текуће доспеће: дугорочних финансијских обавеза:    

   - дугорочних кредита (напомена 27) 145.953  151.656 

   - финансијског лизинга (напомена 27) 3.136  - 

 149.089  151.656 

Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  

   (напомена 33) 176.985 

 

36.262 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе                                    14.117 
 

7 

Остале краткорочне финансијске обавезе – матично правно  

   лице (напомена 33) 19.991 

 

102.830 

 360.182 
 

290.755 
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28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Краткорочни кредити од банака, исказани са стањем на дан 31. децембра 2019. годину, у износу 

од 14.117 хиљада динара односе се на обавезе по основу уговора о дозвољеном прекорачењу 

по текућем рачуну са фиксном годишњом каматном стопом и роком коришћења до 23. јула 

2020. године. 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе, исказане на дан 31. децембра 2019. године, у износу 

од 19.991 хиљада динара у 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. 

 

29. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 
 

Примљени аванси од купаца у иностранству 5.795  22.114 

Примљени аванси од купаца у земљи 16.367  25.286 

Примљени аванси од купаца у иностранству – повезана 

правна лица (напомена 33)                                                                  47.609  - 

 69.771  47.400 

Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 

(напомена 33) 320.934 

 

321.318 

Добављачи – остала повезана правна лица у  

земљи (напомена 33) 6.845 

 

6.768 

Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 

(напомена 33) 229.508 

 

224.059 

Добављачи у земљи 144.884  222.510 

Добављачи у иностранству 42.510  68.758 

 744.681 
  

843.413 

 

30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

Обавезе по основу камата    

- остала повезана правна лица у земљи (напомена 33) 49.806  14.128 

- остала правна лица у земљи 12.638  12.178 

- остала правна лица у иностранству   - 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 17.605  13.786 

Oбавезе за порезе и доприносе на зараде 11.286  8.630 

Обавезе према запосленима 1.053  1.513 

Остале краткорочне обавезе (напомена 27) 14.791  - 

Остале обавезе 3.733  11.331 

 110.912 
 

61.566 
 

Остале краткорочне обавезе које на дан 31. децембра 2019. године износе 14.791 хиљаду 

динара, у целости се односе на краткорочни део обавезе по споразуму са Министарством 

финансија Републике Србије о одлагању плаћања дугованог пореза у укупном износу од 57.549 

хиљада динара у 48 једнаких рата. 
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31. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

 

Обавезе за порез из резултата 135.194  37.986 

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или 

на терет трошкова 4.480 

 

7.772 

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 59.233  163.216 

 198.907 
 

208.974 

 

 

32.  ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

 

Туђа роба 72.706  128.800 

Авали, јемства, гаранције 1.012.894  1.157.826 

 1.085.600 
 

 

1.286.626 

 

Залоге и јемства исказана у ванбилансној евиденцији на дан 31. децембра 2019. године у 

износу од 1.012.894 хиљаде динара се односе на два уговора, о залози покретних ствари према 

повериоцу АИК банка а.д. Београд и о солидарном јемству према повериоцу „Високоградња 

инжењеринг“ д.о.о. Београд дате у корист Полет ИГК а.д. Нови Бечеј и повезаног правног лица 

Nexe Бетон д.о.о. Нови Сад, у сврху залоге по уговору о кредиту и јемства по oснову обавезе за 

купљену робу. Вредност залога и јемстава на дан 31. децембра 2019. године износи 617.362 

хиљада динара и 395.532 хиљада динара (31. децембар 2018. године: 677.846 хиљада динара и 

479.980 хиљада динара), респективно. 
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33. 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 20)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 13.824  9.338 

   - Це-ма -  2.469 

- Диљ д.о.о. Винковци -  771 

- Творница опеке д.о.о. Сарајево 2.777  5.972 

- Nexe gradnja  297  1.326 

 16.898  19.876 

Минус: Исправка вредности (2.777) (3.181) 

 14.121  16.695 

    

Краткорочни кредити и пласмани (напомена 21)    

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

 -  42.616 

 

Укупно потраживања и финансијски пласмани 14.121 

 

59.311 

 

Дугорочне финансијске обавезе (напомена 27)    

- Диљ д.о.о. Винковци 459.721  507.454 

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  175.000 

 459.721  682.454 

    

Краткорочне финансијске обавезе (напомена 28)    

Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 176.985  36.262 

    

Остале краткорочне финансијске обавезе (напомена 28):    

- Nexe група д.д. Нашице 19.991  102.830 

 19.991  139.092 

    

Oбавезе према добављачима (напомена 29)    

Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице 320.934  321.318 

Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 6.845  6.768 

Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци 22.049  16.001 

- Nexe д.о.о. Сарајево -  39 

  - Неxe група Нашице 207.340  207.920 

- Нашицецемент 45  20 

   - Цемент маркет -  4 

  - Творница опеке Сарајево 74  75 

 228.508  224.059 
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33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 

а)  Биланс стања (наставак) 

У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

Примљени аванси (напомена 29)    

   - Диљ д.о.о. Винковци 47.609  - 

 47.609  - 

Остале краткорочне обавезе (напомена 30)    

Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 49.806  14.128 

 49.806  14.128 

Укупно обавезе 

 

1.310.399 

  

1.387.819 

    

Обавезе – нето (1.296.278) (1.328.508) 

 

б)  Биланс успеха 

 

Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је 

приказан у наредном прегледу: 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

Приходи од продаје (напомена 6)    

Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  561 

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 23.495  30.545 

 23.495  31.106 

Остала повезана правна лица у иностранству    

   - Nexe gradnja, Našice -  772 

   - Cement market, Našice 1.069  721 

   - Dilj d.o.o., Vinkovci 306  - 

 1.375  1.493 

Приходи од камата (напомена 12)    

Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј  -  18.566 

 -  18.566 

Позитивне курсне разлике (напомена 12)    

Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице 2.192  1.450 

 2.192  1.450 
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33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 

б)  Биланс успеха (наставак) 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  1.386 

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 45  569 

 45  1.955 

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 

 2.672  3.461 

    

Укупни приходи 27.542  54.626 

    

Нематеријални трошкови (напомена 11) 

Трошкови непроизводних услуга: 

- Nexe група д.д. Нашице 9.942  45.336 

 9.942  45.336 

Расходи камата (напомена 13)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 11.204  1.919 

 11.204  1.919 

Негативне курсне разлике (напомена 13)    

- Nexe група д.д. Нашице 7.877  22.687 

 7.877  22.687 

Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  1.338 

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  2.192 

 -  3.530 

    

Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци 691  13 

- Nexe trade s.r.l. Думбравита -  7 

 691  20 

 8.568  26.237 

    

Укупни расходи 29.714  73.492 

    

Расходи - нето 2.172  18.866 

 

в) Накнаде руководству 

 

 Током 2019. године, Група је исплатила накнаде кључном руководству које укључује чланове 

Управног одбора и директоре у бруто износу од 17.484 хиљадe динара. 
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34. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 

 

 Група је организована као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у напомени 

6 „Приходи од продаје“, највећи део прихода у 2019. години Група је остварила продајом својих 

производа (црепа, жљебњака, специјалних елемената, каналица, керамичких плочица).  

 

Информације о приходима од продаје производа и услуга 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 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 

Crep KLASIK PLUS ENG. 4.948  - 

Цреп IDEAL ENG. 1.027  940 

Цреп IDEAL PLUS -  14.719 

Цреп M – 222 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 

 

Керамичке плочице    

Подне плочице 267.321  63.764 

Зидне плочице 387.616  91.232 

Бордуре 13.366  2.577 

Услуге 2.598  160 

 670.901  157.733 

 

Рабати (147.489) (105.802)

    

 2.559.262  1.864.735 
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34. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 

 

Географске информације о приходима од продаје производа и услуга 

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

 

Србија 1.238.905  948.854 

Румунија 702.585  565.942 

Бугарска  273.113  126.278 

Босна и Херцеговина  228.958  99.100 

Мађарска  98.614  81.613 

Македонија  99.443  75.511 

Косово  -  41.218 

Црна Гора  13.784  14.330 

Словенија  11.546  8.863 

Хрватска  37.205  4.874 

Украјина  -  1.377 

Услуге  2.598  2.577 

 2.706.751  1.970.537 

 

Рабати (147.489) (105.802)

   

2.559.262  1.864.735 

 

Информације о највећим купцима  

 

У оквиру прихода од продаје производа и услуга исказаних у износу од 2.559.262 хиљаде 

динара  су укључени приходи у износу од 203.032 хиљаде динара од највећег купца Групе. 

 

 

35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  

 

Управљање ризиком капитала 

 

Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Групе. Руководство Групе 

разматра ризик капитала, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Група бити у 

могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање 

профита власника, преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала Групе састоји се од 

готовине и готовинских еквивалената (напомена 22) 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, губитак и 

нераспоређени добитак. 

 

Лица која контролишу финансије на нивоу Групе врше преглед структуре капитала на годишњем 

нивоу. Као део тог прегледа, руководство Групе разматра цену капитала и ризик повезан са 

врстом капитала.  
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Управљање ризиком капитала (наставак) 

 

Показатељи задужености Групе са стањем на крају године били су следећи:  

 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 
 

Задуженост а) 1.307.183  1.336.871 

Готовина и готовински еквиваленти 103.258  78.489 
    

Нето задуженост 1.203.925  1.258.382 
    

Капитал б) 3.435.555  2.384.109 
    

Рацио укупног дуговања према капиталу 35,04%  52,78% 
 

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, 

губитак 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 

За годину која се завршава  

31. децембра 

 2019.  2018. 

   (кориговано) 

Финансијска средства    

Дугорочни финансијски пласмани 5.292  8.245 

Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.846 

Потраживања по основу продаје 238.074  322.146 

Краткорочни финансијски пласмани -  42.616 

Готовина и готовински еквиваленти 103.258  78.489 

Остала потраживања 1.408  - 
    

 354.779  458.342 

Финансијске обавезе    

Обавезе према добављачима 744.681   843.413 

Дугорочни кредити 897.581  998.159 

Текућа доспећа дугорочних кредита и финансијског лизинга 149.089  151.656 

Краткорочне финансијске обавезе 176.985  102.830 

Остале краткорочне обавезе 34.108  36.269 

Остале дугорочне обавезе   64.211  47.957 
   

2.066.655  2.180.284 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Категорије финансијских инструмената (наставак) 

 

Основни финансијски инструменти Групе 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 Групе. У нормалним условима пословања Група је изложена 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 Групе овим ризицима. Група 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 Група је изложена 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 Групе тржишном ризику, нити у начину на који група 

управља или мери тај ризик. 

 

Девизни ризик 

 

Група је изложена девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената и 

обавеза према добављачима који су деноминирани у страној валути. група не користи посебне 

финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви 

инструменти нису уобичајени. 

 

Стабилност економског окружења у којем Група 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 групи  била је следећа:  

 Средства  Обавезе 

 31. децембар 

2019.  

31. децембар 

2018. 

 31. децембар 

2019. 

 

31. децембар 

2019. 

   (кориговано)   (кориговано) 

ЕУР 229.709  240.180  1.248.553 1.202.628 

УСД -  -  540.936 507.454 

       

 229.709  240.180  1.789.489 1.710.082 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Тржишни ризик (наставак) 

 

Девизни ризик (наставак) 

 

Група је осетљива на промене девизног курса евра и америчког долара. Следећа табела 

представља детаље анализе осетљивости Групе 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  101.805  96.145 

УСД  54.094  50.745 

      

Резултат текућег периода  155.899  146.890 

 

Осетљивост Групе 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 краткорочне финансијске обавезе.  

 

Ризик од промене каматних стопа  

 

Група је изложена ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је 

каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Група 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 238.074  322.146 

Готовина и готовински еквиваленти 103.258  78.489 

Дугорочни финансијски пласмани 5.292  8.245 

Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.846 

Остала потраживања 1.408  42.616 
 

 354.779 
 

458.342 

Финансијске обавезе    

Некаматоносне    

Обавезе према добављачима 744.681  843.413 

Дугорочни кредити  459.721  682.454 

Краткорочне финансијске обавезе 19.991  102.830 

Остале дугорочне обавезе 47.828  47.957 

 1.272.221  1.676.654 

Фиксна каматна стопа    

Дугорочни кредити и финансијски лизинг 16.383  315.705 

Текућа доспећа дугорочних кредита и финансијског лизинга 3.136  151.656 

Краткорочни кредити 191.102  36.269 

 210.621  503.630 

Варијабилна каматна стопа    

Дугорочни кредити 437.860  - 

Текућа доспећа дугорочних кредита 145.953  - 

 583.813  - 
    

 2.066.655  2.180.284 

 

Кредитни ризик  
 

Управљање потраживањима од купаца  
 

Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 

могућности да дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за 

резултат финансијски губитак за Групу. Изложеност Групе 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 90.500  -  90.500 

Доспела, неисправљена потраживања  

   од купаца 147.574  -  147.574 

Доспела, исправљена потраживања  

   од купаца 127.783  (127.783)  - 

      

 365.857  (127.783)  238.074 
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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 
 

Недоспела потраживања од купаца 104.493  -  104.493 

Доспела, неисправљена потраживања  

   од купаца 217.653  -  217.653 

Доспела, исправљена потраживања  

   од купаца 121.631  (121.631)  - 
      

 443.777  (121.631)  322.146 

 

Недоспела потраживања од купаца 

 

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2019. године у износу од 90.500 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 40 дана.  

 

Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 

Група је у претходним периодима обезвредила потраживања од купаца за доспела 

потраживања у износу од 127.783 хиљаде динара, за која је Група утврдила 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 37.008  91.521 

31 - 90 дана 72.671  79.553 

91 - 180 дана 37.895  46.579 

    

 147.574  217.653 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 

Управљање обавезама према добављачима  
 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2019. године исказане су у износу од 744.681 

хиљаду динара. Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Група 

доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, 

измирује у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у 2019. 

години је 176 дана. 
 

Ризик ликвидности 
 

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Групе које је 

успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 

дугорочног финансирања Групе као и управљања ликвидношћу. Група 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 Група 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 237.461  99.488  12.359  3.266  2.205  354.779 
            

 237.461  99.488  12.359  3.266  2.205  354.779 

 

       У хиљадама динара 

         31. децембар 2018. 

 

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 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
            

 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

Ризик ликвидности (наставак) 

 

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 

 

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Групе. Приказани 

износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских 

обавеза на основу најранијег датума на који ће Група бити  у обавези да такве обавезе измири. 

 

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 511.850  46.844  220.768  492.759  -  1.272.221 

Фиксна каматна стопа             

Главница 231  462  193.210  16.718  -  210.621 

Будућа камата 41  81  1.010  2.799    3.931 

Варијабилна каматна стопа            

Главница 12.163  24.326  109.464  437.860  -  583.813 

Будућа камата 2.250  4.218  17.038  29.275  -  52.781 

            

 526.535  75.931  541.490  979.411  -  2.123.367 

 

       У хиљадама динара 

         31. децембар 2018. 

 

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 945.445  1.600  7.191  722.418  -  1.676.654 

Фиксна каматна стопа             

Главница 11.937  24.332  151.656  315.705  -  503.630 

Будућа камата 2.252  4.046  14.958  30.736    51.992 

            

 959.634  29.978  173.805  1.068.859  -  2.232.276 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 

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 дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.747  6.846  6.846 

Потраживања по основу продаје 238.074  238.074  322.146  322.146 

Краткорочни финансијски пласмани -  -  42.616  42.616 

Готовина и готовински еквиваленти 103.258  103.258  78.489  78.489 

Остала потраживања 1.408  1.408  -  - 

        

 354.779  354.779  458.342  458.342 

Финансијске обавезе        

Обавезе према добављачима 744.681  744.681  843.413  843.413 

Дугорочни кредити 897.581  897.581  998.159  998.159 

Текућа доспећа дугорочних кредита и финансијског лизинга 149.089  149.089  151.656  151.656 

Краткорочне финансијске обавезе 176.985  176.985  102.830  102.830 

Остале краткорочне обавезе 34.108  34.108  36.269  36.269 

Остале дугорочне обавезе  64.211  64.211  47.957  47.957 

       

2.066.655  2.066.655  2.180.284  2.180.284 

 

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  

 

С 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.  

 

 

36. СУДСКИ СПОРОВИ 

  

На дан 31. Децембар 2019. године, у корист Групе се води неколико спорова против дужника по 

основу наплате потраживања, и то од домаћих купаца у вредности од 29.800 хиљада динара, и 

ино купаца у вредности од 242.204 EUR. За сва потраживања која су утужена, Група је 

формирала исправку вредности потраживања. 

 

На дан 31. децембра 2019. године, против Групе се воде судски спорови чија је вредност 1.960 

хиљада динара. На основу процене руководства, Група на дан 31. децембра 2019. године 

формирала je резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова у износу од 658 

хиљада динара. 
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37. 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 

Групе могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу 

бити оспорене од стране пореских власти и групи 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. 

 

38. 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 Групе је увело максималне мере 

заштите свих радника и обезбеђење адекватних услова за одвијање процеса производње. У 

току првог квартала 2020. године Група није имала прекиде у производњи, пре свега 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. У наведеном периоду, набавка осталих сировина и материјала из иностранства 

се отежано одвијала услед логистичких проблема у транспорту. Међутим, Група није зависна 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. Такође, Група је у 2020. години, добила аванс од повезаног правног 

лица од Диљ д.о.о., Винковци у укупном износу од 98.746 хиљада динара за испоруку 

производа са лагера. Руководство Групе 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, Група 

је конкурисала 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. 

 

Имајући у виду развој догађаја до датума усвајања коснолидованих финансијских извештаја за 

2019. годину, руководство Групе не очекује да ванредне околности пословања могу имати 

значајан негативан утицај на пословање Групе у наредном периоду. Руководство Групе 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 консолидованих финансијских извештаја, Група 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. 
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38. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА (наставак) 

 

Током марта 2020. године, Група је добила 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 Групи да плати додатни порез на добит, са каматама. 

Руководство Групе је донело одлуку да изврши резервисања по основу пореза на добит у 

укупном износу од 115.497 хиљада динара сагласно захтевима МРС 10 - Догађаји после 

извештајног периода. Како се део обавеза у износу од 103.784 хиљаде 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. 

 

 

39. 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 хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019. 

 31. децембар 

2018. 

   (кориговано) 

 

ЕУР  117,5928  118,1946 

УСД  104,9186  103,3893 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  
 

Матично друштво Пoлет ИГК а.д. Нови Бечеј је основано 1993. године.  
 
Матично 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. 
 
Матично 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 Матичног друштва је у Новом Бечеју, улица Железничка 13. 
 
Матични број Матичног друштва је 08019916, а порески идентификациони брoј 101432149. 
 
Зависно друштво Полет - Керамика д.о.о. Нови Бечеј je основано 2008. године. 
 

Зависно друштво је организовано као друштво са ограниченом одговорношћу и уписано је у 
Регистар привредних друштава Агенције за провредне регистре.  
 
Основна делатност Зависног друштва је производња керамичких плочица и плоча. 
 
Матични број Зависног друштва је 20479221, а порески идентификациони број 105908240. 
 
На дан 31. децембра 2019. године Група је имала укупно 495 запослених радника. 

 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
2.1. Основе консолидације – Састав групе 
 

Консолидовани финансијски извештаји Групе укључују консолидовани биланс стања на дан 31. 
децембра 2019. године, консолидовани биланс успеха, консолидовани извештај о осталом 
резултату, консолидовани извештај о променама на капиталу и консолидовани извештај о 
токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и процена, те напомене уз консолидоване финансијске извештаје. 
 

Консолидовани финансијски извештаји са стањем на дан и за годину која се завршава 31. 
децембра 2019. године, обухватају финансијске извештаје матичног правног лица (“Полет ИГК” 
а.д., Нови Бечеј) и финансијске извештаје следећег зависног правног лица: 
 

 Основна  
активност 

  Датум 
стицања 

 
% учешћа у капиталу 

      2019  2018. 

“Полет-Керамика ” д.о.о.,  
   Нови Бечеј 

Производња 
керамичких 

плочица и плоча   
31. октобар 

2018. године  100%  100% 
 
На основу уговора од дана 16. октобра 2018. године Друштво је стекло 100% учешћа у капиталу 
друштва Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј куповином учешћа од свог матичног друштва Nexe 
Група д.д. Нашице, Хрватска. Дан 31. октобар 2018. године је одређене за датум преузимања 
директне контроле над зависним правним лицем. 
 
Сви материјално значајни износи трансакција и салда који су настали из међусобних пословних 
односа елиминисани су приликом консолидације. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих 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 консолидованих финансијских извештаја врше у складу са 
Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као 
и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Група је у обавези да 
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.  
 
Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине основни текстови МРС, односно 
МСФИ, издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења издата 
од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда у облику у којем су издати и који не 
укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна 
мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући материјал који може да се 
усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да јон 
саставни део стандарда, односно тумачења. Превод МСФИ утврђен је Решењем Министра 
финансија о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и 
основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних 
стандарда финансијског извештавања број 401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. године, које је 
објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године. Наведени превод МСФИ 
примењује се од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. 
Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и 
објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених финансијских 
извештаја. 
 
С обзиром на напред наведено и на то да поједина законска и подзаконска регулатива 
прописује рачуноводствене поступке који у појединим случајевима одступају од захтева МСФИ 
као и то да је Законом о рачуноводству динар утврђен као званична валута извештавања, 
рачуноводствени прописи Републике Србије могу одступати од захтева МСФИ што може имати 
утицај на реалност и објективност приложених финансијских извештаја. Сходно томе, 
приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима 
састављеним у потпуној сагласности са МСФИ на начин како је то дефинисано одредбама МРС 1 
„Презентација финансијских извештаја“. 
 
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. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја 
 (наставак) 
 

Приликом састављања ових консолидованих финансијских извештаја, Група није применила 
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. 

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

 
Група је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивала 
рачуноводствене политике образложене у напомени 3.  

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

 
2.3.  Упоредни податак 

 
Упоредне податке представљају консолидовани 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 38 уз консолидоване финансијске извештаје, Група је 
извршила 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; 
 

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

 
2.4.  Начело сталности пословања 
 

 Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су 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.  

  



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

4 
 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.1. Приходи и расходи (наставак) 

 
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). 

 
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, Група 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. 
Група је, такође обавезна 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.5. Бенефиције за запослене (наставак) 
 
б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 
Група 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, Група је у обавези да исплати и јубиларне награде 
запосленима за 10, 20, 30 и 35 година непрекидног рада у Групи. Основица за обрачун 
јубиларне награде је просечна зарада по заопосленом код послодавца у Републици Србији у 
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде, и то у распону од 50% до 125%  
зараде. 
 
Група је у новоконсолидованим финансијским извештајима за 2018. годину исказала садашњу 
вредност по 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 од 3,20% до 5,61% годишње. Процену садашње вредности обавеза по основу 
очекиваних накнада запосленима Група утврђује сваке године. 
 
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 Групе, 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6.  Порези и доприноси (наставак) 
 

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. 
 
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 Матичног друштва су биле предмет процене на дан 31. 
децембра 2019. године. Процену су извршили независни процењивачи друштва Vision consulting 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у 
оквиру позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у 
билансу успеха до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо смањење истог средства, 
које је претходно признато као расход у билансу успеха. Смањење књиговодствена вредности 
средства као резултат ревалоризације, се признаје као расход. 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: 

 2019 
 % 
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. Група своди залихе на крају године 
на нето реализовану вредност. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО методом. 

 
3.10. Умањење материјалне имовине 
 

На сваки датум биланса стања, група 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, група процењује надокнадиви износ 
јединице која генерише новац, а којој то средство припада.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.10. Умањење материјалне имовине (наставак) 
 
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 2019. године, на основу процене руководства Групе не постоје индиције 
да је вредност нематеријалних улагања, некретнина и опреме обезвређена. 

 
3.11. Финансијски инструменти 
  

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Групе, од момента када је 
Група уговорним одредбама везана за инструмент. 

 
Финансијска средства престају да се признају када Група 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 група испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 
 
а) 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. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима у новоконсолидованим финансијским 
извештајима Групе 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. 
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3.12. 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. 
 

3.13. 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, Група сматра правна лица у 
којима има учешће у капиталу, правна лица која имају учешћем у капиталу Групе, као и 
повезане стране матичног предузећа Nexe група d.d. 
 
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.  
 
Група пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи 
између Групе 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. 
 
Група је у приложеним новоконослидованим 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 Групе 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 
новоконосолидованих 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. 
 

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. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
4.2. Исправка вредности потраживања 

 
Група 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, Група 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, 
Група 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 Групе 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 Групе. 
 

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

4.5. Пословне комбинације ентитета под заједничком контролом 
 

IFRS 3 „Пословне комбинације“ се не примењује на пословне комбинације ентитета или 
пословања под заједничком контролом. Пословна комбинација у којој учествују ентитети или 
пословања под заједничком контролом је пословна комбинација у којој све ентитете или 
пословања који се комбинују, у крајњој инстанци контролише иста страна или стране пре и 
после пословне комбинације и та контрола није пролазна.  
 
Сматра се да група лица контролише ентитет када, као резултат уговорних споразума, она 
колектвно имају моћ да управљају његовим финансијским и пословним политикама да би 
добила користи од његових активности. Дакле, пословна комбинација је изван делокруга овог 
IFRS када иста група лица, као резултат уговорних споразума, има крајњу колектвну моћ да 
управља финансијским и пословним политикама сваког од ентитета који учествује у пословној 
комбинацији да би добила користи од њихових активности, и та крајња колективна моћ није 
пролазна.  
 
Сходно наведеном, Група је проценила да се ефекти стицања ентитета под заједничком 
контролом сагласно МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ признају као трансакције 
власника у извештају о променама на капиталу, чиме су приказане промене власничких 
интереса у зависним ентитетима чија последица није губитак контроле. 
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4.6. 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 група 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. 
 

4.7. 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 новоконослидованих 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 од 4% до 8.4% годишње. Због недостатка јавно доступних података о тржишним каматним 
стопама, те с обзиром на околности у којима је већински власник Групе одобрио те зајмове, 
управа је користила наведене изворе података као најбољи могући улаз за процену фер 
вредности задуживања.  
 

4.8. Фер вредност 
 
Пословна политика Групе 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 
Групе 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 Групе, износи у овим новоконсолидованим финансијским извештајима одражавају 
вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 
 
Према МСФИ 13, Група 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 Групе 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 Групе, износи у овим новоконослидованим финансијским извештајима 
одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
4.8. Фер вредност (наставак) 
 

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 2.3, упоредне податке у овим консолидованим 
финансијским извештајима представљају консолидовани финансијски извештаји Групе на дан и 
за годину завршену на дан 31. децембра 2018. годинe, 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) Група је по основу установљене грешке из ранијег периода на залихама глине у 

укупном износу од 26.527 хиљада динара, извршила корекцију залиха недовршене 
производње са стањем на дан 31. децембра 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 8.571 хиљаду динара. 
 

б)  Група 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 103.784 хиљаде динара, извршило корекцију почетног стања на терет 
нераспоређеног добитка са стањем на дан 31. децембра 2018. године у наведеном 
износу. Поред тога, у билансу успеха, за период који се завршава на дан 31. децембра 
2018. године, евиденитран је трошак по основу пореских обавеза у износу од 28.311 
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 1.870.724  -  1.870.724 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 5.395  -  5.395 
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 5.380  -  5.380 
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 15  -  15 
      
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1.864.735  -  1.864.735 
Приходи од продаје производа и услуга осталим 

повезаним правним лицима на домаћем тржишту 31.106  -  31.106 
Приходи од продаје производа и услуга осталим   
   повезаним правним лицима на иностраном  
   тржишту 
Приходи од продаје производа и услуга  
   на домаћем тржишту 

 
1.493 

 
 

859.243  

 
- 
 
 

-  

 
1.493 

 
 

859.243 
Приходи од продаје производа и услуга на 

иностраном тржишту 972.893  -  972.893 
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 594  -  594 
      
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА      
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  1.702.756  8.571  1.711.327 
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 4.715  -  4.715 
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 2.525  -  2.525 
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 163.209  (8.571) 154.638 
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 297.899  -  297.899 
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 668.021  -  668.021 
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА  
   И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 394.051  -  394.051 
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 96.763  -  96.763 
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 237.608  -  237.608 
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 7.476  -  7.476 
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 161.957  -  161.957 
 
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  167.968  (8.571)  159.397 

  



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

14 
 

 
 
5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

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

 У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

2018.  

 
 

Корекције  
Кориговано 

2018. 
 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  56.386  -  56.386 
Финансијски приходи од повезаних лица и остали 

финансијски приходи  53.908  -  53.908 
Финансијски приходи од матичних  
   и зависних правних лица 1.450  -  1.450 
Финансијски приходи од осталих повезаних  
   правних лица 20.577  -  20.577 
Остали финансијски приходи 31.881  -  31.881 
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти 

валутне клаузуле (према трећим лицима) 2.478  -  2.478 
 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 57.729  -  57.729 
Финансијски расходи из односа са повезаним  
   правним лицима и остали финансијски расходи 28.156  -  28.156 
Финансијски расходи из односа са  матичним  
   и зависним правним лицима 22.687  -  22.687 
Финансијски расходи из односа  
   са осталим повезаним правним лицима 5.469  -  5.469 
Расходи камата (према трећим лицима) 27.641  -  27.641 
Негативне курсне разлике и негативни ефекти  
   валутне клаузуле (према трећим лицима) 1.932  -  1.932 
      
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  1.343  -  1.343 
Расходи од усклађивања вредности остале 

имовине која се исказује по фер вредности кроз 
биланс успеха 5.665  -  5.665 

Остали приходи 22.010  -  22.010 
Остали расходи 70.798  28.311  99.109 
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ  
   ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  112.172  (36.882) 75.290 
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 5.964  -  5.964 
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 106.208  (36.882) 69.326 
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 

40.609 
14.884  

- 
-  

40.609 
14.884 

 
НЕТО ДОБИТАК  50.715  (36.882)  13.833 

  



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

15 
 

 
 
5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године  
 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

31. децембар 
2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
31. децембар 

2018. 
АКТИВА      
 
СТАЛНА ИМОВИНА  3.624.439  - 

 
3.624.439 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  1.270  -  1.270 
Концесије, патенти, лиценце, робне и  
   услужне марке, софтвер и остала права 1.270  - 

 
1.270 

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  3.614.878  -  3.614.878 
Земљиште 176.561  -  176.561 
Грађевински објекти 1.566.981  -  1.566.981 
Постројења и опрема 1.838.223  -  1.838.223 
Некретнине, постројења и опрема у припреми 33.113  -  33.113 
      
БИОЛОШКА СРЕДСТВА  30  -  30 
Шуме и вишегодишњи засади 30  -  30 
      
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  8.261  -  8.261 
Учешћа у капиталу зависних правних лица -  -  - 
Учешће у капиталу осталих правних лица и друге 

хартије од вредности расположиве за продају 16  - 
 

16 
Дугорочни пласмани осталим повезаним правним 

лицима -  -  - 
Остали дугорочни финансијски пласмани 8.245  -  8.245 
      
ОБРТНА ИМОВИНА   1.484.535  26.527  1.511.062 
      
ЗАЛИХЕ  979.487  26.527  1.006.014 
Материјал, резервни делови, алат и ситан 
инвентар 370.870  - 

 
370.870 

Недовршена производња и недовршене услуге -  26.527  26.527 
Готови производи 541.029  -  541.029 
Роба 17.461  -  17.461 
Плаћени аванси за залихе и услуге 50.127  -  50.127 
      
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ   322.146  -  322.146 
Купци у земљи – матична и зависна правна лица -  -  - 
Купци у земљи – остала повезана правна лица 9.338  -  9.338 
Купци у иностранству - остала повезана  
   правна лица 4.176  - 

 
4.176 

Купци у земљи 163.481  -  163.481 
Купци у иностранству 145.151  -  145.151 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године  
 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

31. децембар 
2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
31. децембар 

2018. 
      
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 1.230  -  1.230 
      
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ  
   ПЛАСМАНИ 49.462  - 

 
49.462 

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

 
- 

Краткорочни кредити и пласмани - остала  
   повезана правна лица 42.616  - 

 
42.616 

Остали краткорочни финансијски пласмани 6.846  -  6.846 
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 78.489  -  78.489 
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 24.851  -  24.851 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 28.870  -  28.870 
      
УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА  5.108.974  26.527  5.135.501 
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 1.286.626  -  1.286.626 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године : 
 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

31. децембар 
2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
31. децембар 

2018. 
ПАСИВА      
КАПИТАЛ  2.461.366  (77.257)  2.384.109 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ  556.255  -  556.255 
Акцијски капитал 556.255  -  556.255 
Откупљене сопствене акције 21.668  -  21.668 
Ревалоризационе резерве по основу 

ревалоризације нематеријалне имовине 
некретнина постројења и опреме 503.505  - 

 

503.505 
Нереализовани губици по основу хартија од 

вредности других компоненти осталог 
свеобухватног резултата 8.859  - 8.859 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК  1.432.133  (77.257)  1.354.876 
Нераспоређени добитак ранијих година 1.381.418  (40.375)  1.341.043 
Нераспоређени добитак текуће године 50.715  (36.882)  13.833 
      
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И  
   ОБАВЕЗЕ  1.125.766  - 

 
1.125.766 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  79.650  -  79.650 
Резервисања за трошкове обнављања  
   природних богатстава 49.280  - 

 
49.280 

Резервисања за накнаде и друге  
   бенефиције запослених 29.712  - 

 
29.712 

Резервисања за трошкове судских спорова 658  -  658 
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.046.116  -  1.046.116 
Обавезе према матичним и зависним правним 

лицима 507.454  -  507.454 
Обавезе према осталим повезаним правним 

лицима 175.000  -  175.000 
Дугорочни кредити и зајмови у земљи 
Остале дугорочне обавезе 

315.705 
47.957  - 

 315.705 
47.957 

 
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 169.779  - 

 
169.779 

      
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 1.352.063  103.784  1.455.847 
Краткорочне финансијске обавезе 290.755  -  290.755 
Краткорочни кредити од осталих повезаних 
правних лица 36.262  - 

 
36.262 

Остале краткорочне финансијске обавезе 254.493  -  254.493 
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ  
   И КАУЦИЈЕ 47.400  - 

 
47.400 
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5.  КОРЕКЦИЈА УПОРЕДНИХ ПОДАТАКА (наставак) 
 

б) Ефекти корекција позиција биланса стања на дан 31. децембра 2018. године : 
 

      У хиљадама динара 

 

Претходно 
исказано 

31. децембар 
2018.  

 
 

Корекције  

Кориговано 
31. децембар 

2018. 
      
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  843.413  -  843.413 
Добављачи - матична и зависна правна  
   лица у иностранству 321.318  - 

 
321.318 

Добављачи - остала постала повезана  
   правна лица у земљи 6.768  - 

 
6.768 

Добављачи - остала постала повезана  
   правна лица у иностранству 224.059  - 

 
224.059 

Добављачи у земљи 222.510  -  222.510 
Добављачи у иностранству 68.758  -  68.758 
      
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 61.566  -  61.566 
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,  
   ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 105.190  103.784 

 
208.974 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 3.739  -  3.739 
      
УКУПНА ПАСИВА  5.108.974  26.527  5.135.501 
 
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 1.286.626  - 

 
1.286.626 

 
 
6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

 31. децембра 
2019. 

 31. децембра 
2018. 

   (кориговано) 
Приходи од продаје робе:    
 - на домаћем тржишту 6.270  5.380 
 - на иностраном тржишту 263  15 
 6.533  5.395 
Приходи од продаје производа и услуга:    
 - на домаћем тржишту 1.215.411  859.243 
 - осталим повезаним правним лицима (напомена 33) 24.870  32.599 
 - на иностраном тржишту 1.318.981  972.893 
  2.559.262  1.864.735 
 
Други пословни приходи 

 
396 

  
594 

 
 

 
2.566.191 

 
1.870.724 
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7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 

 
Трошкови материјала за израду  429.826  208.751 
Трошкови резервних делова  76.822  63.194 
Трошкови режијског материјала  27.849  18.351 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара  9.401  7.603 
   
  543.898  297.899 

 
8. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
 2019.  2008. 
   (кориговано) 

 
Трошкови гаса  580.937  412.240 
Трошкови енергије  213.839  154.780 
Трошкови горива и мазива  91.052  101.001 
    
  885.828  668.021 

 
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  458.027  311.262 
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца  77.819  54.907 
Трошкови накнада за превоз радника  15.266  11.448 
Остали лични расходи  20.358  16.434 
    
  571.470  394.051 
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10.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 

 

Трошкови транспортних услуга 51.291  42.927 
Трошкови услуга одржавања 38.568  27.688 
Трошкови рекламе и пропаганде 16.084  10.719 
Трошкови услуга испитивања 13.759  6.963 
Трошкови закупнина 5.130  2.071 
Трошкови осталих услуга 7.086  6.395 
 131.918  96.763 

 
11.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 

 

Трошкови непроизводних услуга (напомена 33) 9.942  45.336 
Трошкови пореза и накнада 25.713  74.227 
Трошкови професионалних услуга 4.769  7.314 
Трошкови премије осигурања 8.752  5.659 
Трошкови обезбеђења 9.646  5.533 
Трошкови платног промета 4.423  3.506 
Трошкови репрезентације 4.535  2.744 
Трошкови извоза 5.598  4.675 
Остали нематеријални трошкови 10.020  12.963 
 

83.398 
  

161.957 
 
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  1.450 
Приходи од камата - остала повезана правна лица  

(напомена 33) -  18.566 
Позитивне курсне разлике - остала повезана правна лица 

(напомена 33) 
 

480  2.011 
Позитивне курсне разлике 4.938  2.478 
Остали финансијски приходи 55.618  31.881 
    

 63.228  56.386 
 

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 33) 

 
7.877 

  
22.687 

Расходи камата – остала повезана правна лица  
   (напомена 33) 

 
11.204 

  
1.919 

Негативне курсне разлике - остала повезана правна лица  
   (напомена 33) 691  

 
3.550 

Расходи камата 42.045  27.641 
Негативне курсне разлике 2.979  1.932 
    
 64.796  57.729 

 
14. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава  

31. децембра 
 2019.  2018. 
   (кориговано) 

 
Добици од продаје опреме и материјала 7.586  3.355 
Наплаћена отписана потраживања 10.434  9.401 
Приходи од смањења обавеза -  8.281 
Приходи од надокнаде штете 3.194  - 
Остали приходи 26.349  973 
    
 47.581  22.010 

 
Остали приходи, исказани у пословној 2019. години, у износу од 23.965 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 и 

материјала 8.239  24.495 
Обезвређење залиха материјала и готових производа 43.028  39.357 
Мањкови 74  425 
Остали непоменути расходи 6.272  34.832 
Обезвређење нематеријалне имовине 45  - 
Обезвређење некретнина, постројења, опреме  
   (напомена 17) 7.121  - 
    
 64.779  99.109 

 



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

22 
 

 
16. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
 

Друштва у саставу Групе су обвезници појединачног подношења пореских биланса на крају 
пословне године, односно, Група није обвезник пореске консолидације. Сходно наведеном 
наредна табела представља обелодањивање укупних промена у друштвима која су предмет 
консолидације. 

  
 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  15.374 (14.884)
    
  (37.261) (55.493)

 
б)  Одложена пореска средства и обавезе 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 2019.  2018. 
   (кориговано) 
Одложене пореске обавезе:    
Некретнине, постројења и опрема 344.280  174.236 
 344.280  174.236 
    
Одложена пореска средства:    
Дугорочна резервисања 4.293  4.457 
 4.293  4.457 

 
 

339.987 
 

169.779 
 

в)  Промене на одложеним пореским обавезама 
У хиљадама динара 

 
Стање на дан  

1. јануара  

Повећања 
преко 

биланса 
успеха  

Повећања 
(смањења) 

преко 
капитала   Остало  

Стање на дан  
31. децембра  

2018. година           
Одложене пореске 

обавезе, нето 155.063  14.884 
 

(168) 
  

-  169.779 
           
 155.063  14.884  (168)   -  169.779 
2019. година           
Одложене пореске 

обавезе, нето 169.779  (15.374) 
 

185.242 
  

340  339.987 
           
 169.779  (15.374)  185.242   340  339.987 
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17.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
 Преглед некретнина, постројења и опреме за 2018. и 2019. годину : 

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  -  -   101.924  119.629 
Преноси 1.110  390  345.733   (347.233)  - 
Пренос са залиха -  -  -   64.677  64.677 
Расходовање -  -  (45.721)  -  (45.721)
Продаја -  -  (1.137)    (1.137)
Промена обима консолидације 6.388  417.599  1.038.151   13.592  1.475.730 
Стање, 31. децембaр  
   2018. године 176.561  1.788.939  3.181.562   33.113  5.180.175 
           
Стање, 1. јануар 2019. године 176.561  1.788.939  3.181.562   33.113  5.180.175 
Нове набавке 42.223  -  -   307.430  349.653 
Преноси -  12.616  259.688   (272.304)  - 
Расходовање -  (14)  (17.711)  (2.854)  (20.579)
Ефекти процене преко капитала 306.210  222.447  (237.728)  -  290.929 
Негативни ефекти процене 

(напомена 15) -  (706)  (6.415)  -  (7.121)
Стање, 31. децембaр  
   2019. године 524.994  2.023.282  3.179.396   65.385  5.793.057 
Исправка вредности           
Стање, 1. јануар 2018. године -  71.516  426.433   -  497.949 
Амортизација -  32.193  204.779   -  236.972 
Расходовање -  -  (20.349)  -  (20.349)
Продаја -  -  (1.137)  -  (1.137)
Промена обима консолидације -  118.249  733.613   -  851.862 
Стање, 31. децембар  
   2018. године -  221.958  1.343.339   -  1.565.297 
           
Стање, 1. јануар 2019. године -  221.958  1.343.339   -  1.565.297 
Амортизација -  39.516  271.737   -  311.253 
Расходовање -  (5)  (11.531)  -  (11.536)
Позитиван ефекат процене -  (133.159)  (811.131)  -  (944.290)
Стање, 31. децембар  
   2019. године -  128.310  792.414   -  920.724 
           
Садашња вредност на дан:           
31.децембар 2018.године 176.561  1.566.981  1.838.223   33.113  3.614.878 
31.децембар 2019.године 524.994  1.894.972  2.386.982   65.385  4.872.333 

 
Група је успоставила хипотеке на некретнинама и опреми у циљу обезбеђења уредне отплате 
дугорочног кредита код АИК Банке а.д. Београд и у циљу обезбеђења уредне отплате пореског 
дуга чија нето садашња вредност на дан 31. децембар 2018. године износи 2.395.648 хиљада 
динaра. 
 
На дан 31. децембра 2019. године садашња вредност основних средстава прибављених путем 
финансијског лизинга износила је 20.175 хиљада динара. 
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17.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 
Повећања на основним средствима, исказана у укупном износу од 307.430 хиљада динара 
највећим делом се односе на набавку возила, механизације и робота на линије производње 
црепа. 
 
На дан 31. децембра 2019. године, фер вредност дела земљишта, грађевинских објеката и 
опреме Групе утврђена је проценом коју је извршио независни проценитељ, који ни на који 
начин повезан са Групом. 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. 
 

18.  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
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 21) (6.747)  (6.846)

 5.308 
 

8.261 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2019. године у износу 
од 12.039 хиљадa динара (31. децембар 2018. године – 15.091 хиљаду динара) односе се на 
стамбене кредите одобрене запосленима, без камате. 

 
19.  ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
 
Материјал 146.949 

 
167.634 

Резервни делови 247.762  236.384 
Алат и инвентар 3.861  3.328 
Недовршена производња 23.465  26.527 
Готови производи 596.179  543.910 
Роба 18.052  17.461 
Дати аванси  123.356  50.127 
 1.159.624  1.045.371 
Минус:    
Исправка вредности материјала и резервних делова (76.905)  (36.476)
Исправка вредности готових производа (5.329)  (2.881)

 1.077.390  1.006.014 
  



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

25 
 

 
 
19.  ЗАЛИХЕ (наставак) 
 

Као средство обезбеђења за измирење дугорочних кредита од повезаног правног лица, Група је 
дала у залогу залихе чија вредност на дан 31. децембра 2019. године износи 274.907 хиљада 
динара. 
 
 

20. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Потраживања од купаца:    
 - остала повезана правна лица (напомена 33) 14.121  16.695 
 - у земљи 152.401  215.128 
 - у иностранству 199.335  211.954 
 365.857  443.777 
    
Исправка вредности потраживања од купаца (127.783)  (121.631)

 238.074  322.146 
 

21.  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 

лица (напомена 33) - 
 

42.616 
Текућа доспећа дугорочних финансијских пласмана 11.452  11.674 
 11.452  54.290 
Исправка вредности текућих доспећа дугорочних 

финансијских пласмана (4.705) 
 

(4.828)

 6.747 
  

49.462 
 

 
22. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
    
Текући рачуни 20.271  30.834 
Благајна 5  25 
Девизни рачуни 82.912  47.625 
Издвојена новчана средства 70  5 

 103.258  78.489 
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23. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 

 
Потраживања за више плаћен ПДВ 43.196  24.851 
 

43.196 
 

24.851   
 
 
24.  АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 

 
Разграничени ПДВ 10.388  14.838 
Разграничени трошкови по основу обавеза 91  1.765 
Остала активна временска разграничења 3.382  12.267 

 13.861   
28.870 

 

25. OСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Акцијски капитал Групе исказан на дан 31. децембра 2019. у износу од 556.255 хиљада динара 
чини 1.112.510 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 500 динара. Власничка 
структура капитала Групе на дан 31. децембра 2019. 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  96.1% 
        

Откупљене сопствене акције 43.336 3.90%   43.336  3,90% 
        
 1.112.510 100%   1.112.510  100,00% 
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25. OСНОВНИ КАПИТАЛ (наставак) 
 

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)  1.462.911  (21.668)  2.493.391 
Ефекти пословне комбинације ентитета 

под заједничком контролом -  -  -  (81.493)  -  (81.493) 
Нето добитак текуће године -  -  -  50.715  -  50.715 
Актуарски губитак -  -  (726)  -  -  (726) 
Укупни свеобухватни резултат -  -  (726)  50.715  -  49.989 
Корекција по основу исправке грешака на 

терет резултата ранијих година -    -  (77.257)  -  (77.257) 
Остало -  (521)  -  -  -  (521) 
            

Стање на дан 31. децембра  
   2018. године 556.255  503.505  (8.859)  1.354.876  (21.668)  2.384.109 
            

Стање 1. јануар 2019. године 556.255  503.505  (8.859)  1.354.876  (21.668)  2.384.109 
Нето добитак текуће године -  -  -  2.277  -  2.277 
Актуарски губитак -  -  (963)  -  -  (963) 
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  (963)  2.277  -  1.051.449 
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  (9.822)  1.382.249  (21.668)  3.435.555 
 

 
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
 

Нето добитак 2.277  13.833 
Просечан пондерисан број акција 1.112.510  1.112.510 

Основна зарада по акцији (у РСД) 
 

2 
 

12 
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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 6.961  7.096 
Резервисања за отпремнине 21.656  22.616 
Резервисања за судске спорове 658  658 
    
 80.554  79.650 
 
Промене на дугорочним резервисањима у току 2019. и 2018. године су приказане у следећој 
табели: 

 
У хиљадама динара 

 

Резервисања 
за природна 

богатства  

Резервисања 
за јубиларне 

награде  
Резервисања 

за отпремнине  

Резервисања 
за судске 

спорове  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  2.878  2.250  -  7.476 
Актуарски губитак -  -  726  -  726 
Укидање резервисања - (322) - - (322)
Искоришћена дугорочна резервисања - (2.182) (2.518) - (4.700)
Промена обима консолидације  1.420  4.950  6.370 

Стање 31. децембра 2018. године 
 

49.280  
 

7.096  
 

22.616  
 

658  79.650 
          
Стање 1. јануара 2019. године 49.280  7.096  22.616  658  79.650 
Пренос са текућег доспећа -  195  -  -  195 
Формирање резервисања на терет  
   расхода текућег периода 1.999  2.491  2.650  -  7.140 
Актуарски губитак -  -  (963)  -  (963)
Укидање резервисања - (77)  - (77)
Искоришћена дугорочна резервисања - (2.744) (2.647) - (5.391)

Стање 31. децембра 2019. године 
 

51.279  6.961  21.656  658  80.554 

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

181.286 
Дисконтовани износ обавезе (81.214)  (6.286)
 459.721  175.000 
 
Остале дугорочне обавезе 

 
47.828 

 
47.957 

Минус: Текуће доспеће (напомена 30) (14.791)  - 
 33.037  47.957 
 
Дугорочни зајмови од комерцијаних банака 583.813 

 
467.361 

Минус: Текуће доспеће дугорочних кредита (напомена 28) (145.953)  (151.656)
 437.860  315.705 
    
Финансијски лизинг 19.519  - 
Минус: Текуће доспеће (3.136)  - 
 16.383  - 
 
 

 
947.001 

  
1.046.116 
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27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2019. године и 31. децембра 2018. године приказане 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  315.705 
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 

Nexe бетон д.о.о.  
   Нови Сад 

Бескаматно  
30.06.2020.  -  -  -  59.574 

Nexe бетон д.о.о.  
   Нови Сад 

0.7%  
30.06.2020.  -  -  -  97.124 

Nexe бетон д.о.о.  
   Нови Сад 

Бескаматно  
30.06.2020.  75.000  -  -  8.545 

Пореска управа -  18.05.2023.  -  -  33.037  47.957 
Финансијски лизинг 3.75%        16.383  - 
            
         947.001  1.046.116 

 
За све бескаматне позајмице, Група је извршила свођење обавезе на фер вредност користећи 
дисконтну стопу од 5% годишње. Наведене обавезе доспевају у року од 24 месеца од датума 
биланса. 
 
Група 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 
Група је ставила 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). 
 
Група је у току 2019. године закључила уговор о финансијском лизингу са Sogelease Srbija д.о.о., 
Београд (OTP Leasing Srbija), за набавку механизације и возила, чија је вредност 206,490 EUR. 
Уговор je закључен са роком доспећа до 2025. године, уз фиксну каматну стопу.  
 
Остале дугорочне обавезе исказане у износу од 33.037 хиљада динара се односе на дугорочни 
део обавеза према Министарству финансија Републике Србије по споразуму којим је 
дефинисано одлагање плаћања обавеза за порез у укупном износу од 57.549 хиљада динара у 
48 једнаких рата. Краткорочни део обавеза по овом споразуму евидентиран је на осталим 
кракторочним обавезама. Као средство обезбеђења уредне отплате дугованог пореза, Група је 
ставило под хипотеку некретнине чија садашња вредност на дан 31. децембра 2019. године 
износи 293.763 хиљадe динара. 
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27. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 
Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели: 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
 
До 1 године  145.953  151.656 
Од 1 до 5 година  897.581  998.159 
     
Укупно  1.043.534  1.149.815 

 
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 3.592  -  3.136  - 
Доспеће од 2 – 5 година 16.383    16.383   
 19.975  -  19.519  - 
Минус будући трошкови 

финансирања  (456)  -  -  - 
Садашња вредност минималних 

рата лизинга 19.519 
 

-  - 
 

- 
    
Укључено у финансијске извештаје као:    
Остале краткорочне финансијске обавезе 3.136  - 
Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга  
   (напомена 28) 16.383  - 
    

 19.519  - 
 
28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Текуће доспеће: дугорочних финансијских обавеза:    
   - дугорочних кредита (напомена 27) 145.953  151.656 
   - финансијског лизинга (напомена 27) 3.136  - 
 149.089  151.656 
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица  
   (напомена 33) 176.985 

 
36.262 

 

Остале краткорочне финансијске обавезе                                    14.117 
 

7 
Остале краткорочне финансијске обавезе – матично правно  
   лице (напомена 33) 19.991 

 
102.830 

 360.182  290.755 
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28. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Краткорочни кредити од банака, исказани са стањем на дан 31. децембра 2019. годину, у износу 
од 14.117 хиљада динара односе се на обавезе по основу уговора о дозвољеном прекорачењу 
по текућем рачуну са фиксном годишњом каматном стопом и роком коришћења до 23. јула 
2020. године. 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе, исказане на дан 31. децембра 2019. године, у износу 
од 19.991 хиљада динара у 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. 

 
29. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
 

Примљени аванси од купаца у иностранству 5.795  22.114 
Примљени аванси од купаца у земљи 16.367  25.286 
Примљени аванси од купаца у иностранству – повезана 

правна лица (напомена 33)                                                                  47.609  - 
 69.771  47.400 
Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 

(напомена 33) 320.934 
 

321.318 
Добављачи – остала повезана правна лица у  

земљи (напомена 33) 6.845 
 

6.768 
Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 

(напомена 33) 229.508 
 

224.059 
Добављачи у земљи 144.884  222.510 
Добављачи у иностранству 42.510  68.758 

 744.681 
  

843.413 
 
30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Обавезе по основу камата    

- остала повезана правна лица у земљи (напомена 33) 49.806  14.128 
- остала правна лица у земљи 12.638  12.178 
- остала правна лица у иностранству   - 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 17.605  13.786 
Oбавезе за порезе и доприносе на зараде 11.286  8.630 
Обавезе према запосленима 1.053  1.513 
Остале краткорочне обавезе (напомена 27) 14.791  - 
Остале обавезе 3.733  11.331 

 110.912 
 

61.566 
 

Остале краткорочне обавезе које на дан 31. децембра 2019. године износе 14.791 хиљаду 
динара, у целости се односе на краткорочни део обавезе по споразуму са Министарством 
финансија Републике Србије о одлагању плаћања дугованог пореза у укупном износу од 57.549 
хиљада динара у 48 једнаких рата. 
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31. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 

 
Обавезе за порез из резултата 135.194  37.986 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или 

на терет трошкова 4.480 
 

7.772 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 59.233  163.216 

 198.907 
 

208.974 
 
 
32.  ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 

 
Туђа роба 72.706  128.800 
Авали, јемства, гаранције 1.012.894  1.157.826 

 1.085.600  
 

1.286.626 
 

Залоге и јемства исказана у ванбилансној евиденцији на дан 31. децембра 2019. године у 
износу од 1.012.894 хиљаде динара се односе на два уговора, о залози покретних ствари према 
повериоцу АИК банка а.д. Београд и о солидарном јемству према повериоцу „Високоградња 
инжењеринг“ д.о.о. Београд дате у корист Полет ИГК а.д. Нови Бечеј и повезаног правног лица 
Nexe Бетон д.о.о. Нови Сад, у сврху залоге по уговору о кредиту и јемства по oснову обавезе за 
купљену робу. Вредност залога и јемстава на дан 31. децембра 2019. године износи 617.362 
хиљада динара и 395.532 хиљада динара (31. децембар 2018. године: 677.846 хиљада динара и 
479.980 хиљада динара), респективно. 
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33. 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 20)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 13.824  9.338 
   - Це-ма -  2.469 

- Диљ д.о.о. Винковци -  771 
- Творница опеке д.о.о. Сарајево 2.777  5.972 
- Nexe gradnja  297  1.326 

 16.898  19.876 
Минус: Исправка вредности (2.777) (3.181) 
 14.121  16.695 
    
Краткорочни кредити и пласмани (напомена 21)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  42.616 
 -  42.616 
 
Укупно потраживања и финансијски пласмани 14.121 

 
59.311 

 
Дугорочне финансијске обавезе (напомена 27)    

- Диљ д.о.о. Винковци 459.721  507.454 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  175.000 

 459.721  682.454 
    

Краткорочне финансијске обавезе (напомена 28)    
Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 176.985  36.262 
    
Остале краткорочне финансијске обавезе (напомена 28):    

- Nexe група д.д. Нашице 19.991  102.830 
 19.991  139.092 
    

Oбавезе према добављачима (напомена 29)    
Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице 320.934  321.318 
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 6.845  6.768 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

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

  - Неxe група Нашице 207.340  207.920 
- Нашицецемент 45  20 

   - Цемент маркет -  4 
  - Творница опеке Сарајево 74  75 
 228.508  224.059 
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33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 
а)  Биланс стања (наставак) 

У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2018. 
   (кориговано) 
Примљени аванси (напомена 29)    
   - Диљ д.о.о. Винковци 47.609  - 
 47.609  - 
Остале краткорочне обавезе (напомена 30)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 49.806  14.128 
 49.806  14.128 

Укупно обавезе 
 

1.310.399 
  

1.387.819 
    
Обавезе – нето (1.296.278) (1.328.508)
 
б)  Биланс успеха 
 
Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је 
приказан у наредном прегледу: 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 2019.  2018. 
   (кориговано) 
Приходи од продаје (напомена 6)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  561 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 23.495  30.545 

 23.495  31.106 
Остала повезана правна лица у иностранству    
   - Nexe gradnja, Našice -  772 
   - Cement market, Našice 1.069  721 
   - Dilj d.o.o., Vinkovci 306  - 
 1.375  1.493 
Приходи од камата (напомена 12)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј  -  18.566 
 -  18.566 
Позитивне курсне разлике (напомена 12)    
Матично правно лице у иностранству:    
- Nexe група д.д. Нашице 2.192  1.450 
 2.192  1.450 
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33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

б)  Биланс успеха (наставак) 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 2019.  2018. 
   (кориговано) 
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  1.386 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 45  569 

 45  1.955 
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 
 2.672  3.461 
    
Укупни приходи 27.542  54.626 
    
Нематеријални трошкови (напомена 11) 
Трошкови непроизводних услуга: 
- Nexe група д.д. Нашице 9.942  45.336 
 9.942  45.336 

Расходи камата (напомена 13)    
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 11.204  1.919 

 11.204  1.919 
Негативне курсне разлике (напомена 13)    

- Nexe група д.д. Нашице 7.877  22.687 
 7.877  22.687 

Остала повезана правна лица у земљи:    
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад -  1.338 
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј -  2.192 
 -  3.530 

    
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци 691  13 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита -  7 
 691  20 
 8.568  26.237 
    

Укупни расходи 29.714  73.492 
    
Расходи - нето 2.172  18.866 
 
в) Накнаде руководству 

 
 Током 2019. године, Група је исплатила накнаде кључном руководству које укључује чланове 

Управног одбора и директоре у бруто износу од 17.484 хиљадe динара. 
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34. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

 Група је организована као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у напомени 
6 „Приходи од продаје“, највећи део прихода у 2019. години Група је остварила продајом својих 
производа (црепа, жљебњака, специјалних елемената, каналица, керамичких плочица).  

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 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 
Crep KLASIK PLUS ENG. 4.948  - 
Цреп IDEAL ENG. 1.027  940 
Цреп IDEAL PLUS -  14.719 
Цреп M – 222 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 
 
Керамичке плочице    
Подне плочице 267.321  63.764 
Зидне плочице 387.616  91.232 
Бордуре 13.366  2.577 
Услуге 2.598  160 
 670.901  157.733 
 
Рабати (147.489) (105.802)
    
 2.559.262  1.864.735 
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34. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Географске информације о приходима од продаје производа и услуга 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 2019.  2018. 
   (кориговано) 

 
Србија 1.238.905  948.854 
Румунија 702.585  565.942 
Бугарска  273.113  126.278 
Босна и Херцеговина  228.958  99.100 
Мађарска  98.614  81.613 
Македонија  99.443  75.511 
Косово  -  41.218 
Црна Гора  13.784  14.330 
Словенија  11.546  8.863 
Хрватска  37.205  4.874 
Украјина  -  1.377 
Услуге  2.598  2.577 
 2.706.751  1.970.537 
 
Рабати (147.489) (105.802)

   
2.559.262  1.864.735 

 
Информације о највећим купцима  

 
У оквиру прихода од продаје производа и услуга исказаних у износу од 2.559.262 хиљаде 
динара  су укључени приходи у износу од 203.032 хиљаде динара од највећег купца Групе. 

 
 
35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Групе. Руководство Групе 
разматра ризик капитала, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Група бити у 
могућности да одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање 
профита власника, преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала Групе састоји се од 
готовине и готовинских еквивалената (напомена 22) 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, губитак и 
нераспоређени добитак. 
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Групе врше преглед структуре капитала на годишњем 
нивоу. Као део тог прегледа, руководство Групе разматра цену капитала и ризик повезан са 
врстом капитала.  
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Управљање ризиком капитала (наставак) 
 
Показатељи задужености Групе са стањем на крају године били су следећи:  
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 2019.  2018. 
   (кориговано) 
 

Задуженост а) 1.307.183  1.336.871 
Готовина и готовински еквиваленти 103.258  78.489 
    

Нето задуженост 1.203.925  1.258.382 
    

Капитал б) 3.435.555  2.384.109 
    

Рацио укупног дуговања према капиталу 35,04%  52,78% 
 

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, 
губитак 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 

За годину која се завршава  
31. децембра 

 2019.  2018. 
   (кориговано) 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 5.292  8.245 
Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.846 
Потраживања по основу продаје 238.074  322.146 
Краткорочни финансијски пласмани -  42.616 
Готовина и готовински еквиваленти 103.258  78.489 
Остала потраживања 1.408  - 
    

 354.779  458.342 
Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима 744.681   843.413 
Дугорочни кредити 897.581  998.159 
Текућа доспећа дугорочних кредита и финансијског лизинга 149.089  151.656 
Краткорочне финансијске обавезе 176.985  102.830 
Остале краткорочне обавезе 34.108  36.269 
Остале дугорочне обавезе   64.211  47.957 

   

2.066.655  2.180.284 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Категорије финансијских инструмената (наставак) 
 
Основни финансијски инструменти Групе 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 Групе. У нормалним условима пословања Група је изложена 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 Групе овим ризицима. Група 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 Група је изложена 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 Групе тржишном ризику, нити у начину на који група 
управља или мери тај ризик. 

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

 
Стабилност економског окружења у којем Група 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 групи  била је следећа:  
 Средства  Обавезе 
 31. децембар 

2019.  
31. децембар 

2018. 
 31. децембар 

2019. 

 

31. децембар 
2019. 

   (кориговано)   (кориговано) 
ЕУР 229.709  240.180  1.248.553 1.202.628 
УСД -  -  540.936 507.454 
       
 229.709  240.180  1.789.489 1.710.082 
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35. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
Група је осетљива на промене девизног курса евра и америчког долара. Следећа табела 
представља детаље анализе осетљивости Групе 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  101.805  96.145 
УСД  54.094  50.745 
      
Резултат текућег периода  155.899  146.890 
 
Осетљивост Групе 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 краткорочне финансијске обавезе.  

 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Група је изложена ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Група 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 238.074  322.146 
Готовина и готовински еквиваленти 103.258  78.489 
Дугорочни финансијски пласмани 5.292  8.245 
Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.846 
Остала потраживања 1.408  42.616 
 

 354.779 
 

458.342 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 744.681  843.413 
Дугорочни кредити  459.721  682.454 
Краткорочне финансијске обавезе 19.991  102.830 
Остале дугорочне обавезе 47.828  47.957 
 1.272.221  1.676.654 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити и финансијски лизинг 16.383  315.705 
Текућа доспећа дугорочних кредита и финансијског лизинга 3.136  151.656 
Краткорочни кредити 191.102  36.269 
 210.621  503.630 
Варијабилна каматна стопа    
Дугорочни кредити 437.860  - 
Текућа доспећа дугорочних кредита 145.953  - 
 583.813  - 
    

 2.066.655  2.180.284 
 

 

Кредитни ризик  
 

Управљање потраживањима од купаца  
 

Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак за Групу. Изложеност Групе 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 90.500  -  90.500 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 147.574  -  147.574 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 127.783  (127.783)  - 
      
 365.857  (127.783)  238.074 
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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 
 

Недоспела потраживања од купаца 104.493  -  104.493 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 217.653  -  217.653 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 121.631  (121.631)  - 
      

 443.777  (121.631)  322.146 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2019. године у износу од 90.500 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 40 дана.  
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Група је у претходним периодима обезвредила потраживања од купаца за доспела 
потраживања у износу од 127.783 хиљаде динара, за која је Група утврдила 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 37.008  91.521 
31 - 90 дана 72.671  79.553 
91 - 180 дана 37.895  46.579 
    
 147.574  217.653 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање обавезама према добављачима  
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2019. године исказане су у износу од 744.681 
хиљаду динара. Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Група 
доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, 
измирује у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у 2019. 
години је 176 дана. 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Групе које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 
дугорочног финансирања Групе као и управљања ликвидношћу. Група 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 Група 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 237.461  99.488  12.359  3.266  2.205  354.779 
            
 237.461  99.488  12.359  3.266  2.205  354.779 

 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
 

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 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
            
 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 

Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Групе. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Група бити  у обавези да такве обавезе измири. 
 
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 511.850  46.844  220.768  492.759  -  1.272.221 
Фиксна каматна стопа             
Главница 231  462  193.210  16.718  -  210.621 
Будућа камата 41  81  1.010  2.799    3.931 
Варијабилна каматна стопа            
Главница 12.163  24.326  109.464  437.860  -  583.813 
Будућа камата 2.250  4.218  17.038  29.275  -  52.781 
            
 526.535  75.931  541.490  979.411  -  2.123.367 

 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
 

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 945.445  1.600  7.191  722.418  -  1.676.654 
Фиксна каматна стопа             
Главница 11.937  24.332  151.656  315.705  -  503.630 
Будућа камата 2.252  4.046  14.958  30.736    51.992 
            
 959.634  29.978  173.805  1.068.859  -  2.232.276 
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34. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
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 дугорочних финансијских пласмана 6.747  6.747  6.846  6.846 
Потраживања по основу продаје 238.074  238.074  322.146  322.146 
Краткорочни финансијски пласмани -  -  42.616  42.616 
Готовина и готовински еквиваленти 103.258  103.258  78.489  78.489 
Остала потраживања 1.408  1.408  -  - 
        
 354.779  354.779  458.342  458.342 
Финансијске обавезе        
Обавезе према добављачима 744.681  744.681  843.413  843.413 
Дугорочни кредити 897.581  897.581  998.159  998.159 
Текућа доспећа дугорочних кредита и финансијског лизинга 149.089  149.089  151.656  151.656 
Краткорочне финансијске обавезе 176.985  176.985  102.830  102.830 
Остале краткорочне обавезе 34.108  34.108  36.269  36.269 
Остале дугорочне обавезе  64.211  64.211  47.957  47.957 

        
 2.066.655  2.066.655  2.180.284  2.180.284 

 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
С 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.  

 
 
36. СУДСКИ СПОРОВИ 

  
На дан 31. Децембар 2019. године, у корист Групе се води неколико спорова против дужника по 
основу наплате потраживања, и то од домаћих купаца у вредности од 29.800 хиљада динара, и 
ино купаца у вредности од 242.204 EUR. За сва потраживања која су утужена, Група је 
формирала исправку вредности потраживања. 
 
На дан 31. децембра 2019. године, против Групе се воде судски спорови чија је вредност 1.960 
хиљада динара. На основу процене руководства, Група на дан 31. децембра 2019. године 
формирала je резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова у износу од 658 
хиљада динара. 
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37. 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 
Групе могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу 
бити оспорене од стране пореских власти и групи 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. 
 

38. 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 Групе је увело максималне мере 
заштите свих радника и обезбеђење адекватних услова за одвијање процеса производње. У 
току првог квартала 2020. године Група није имала прекиде у производњи, пре свега 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. У наведеном периоду, набавка осталих сировина и материјала из иностранства 
се отежано одвијала услед логистичких проблема у транспорту. Међутим, Група није зависна 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. Такође, Група је у 2020. години, добила аванс од повезаног правног 
лица од Диљ д.о.о., Винкови у укупном износу од 98.746 хиљада динара за испоруку производа 
са лагера. Руководство Групе 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, Група је 
конкурисала 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. 
 
Имајући у виду развој догађаја до датума усвајања коснолидованих финансијских извештаја за 
2019. годину, руководство Групе не очекује да ванредне околности пословања могу имати 
значајан негативан утицај на пословање Групе у наредном периоду. Руководство Групе 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 консолидованих финансијских извештаја, Група 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. 

  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
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38. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА (наставак) 
 

Током марта 2020. године, Група је добила 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 Групи да плати додатни порез на добит, са каматама. 
Руководство Групе је донело одлуку да изврши резервисања по основу пореза на добит у 
укупном износу од 115.497 хиљада динара сагласно захтевима МРС 10 - Догађаји после 
извештајног периода. Како се део обавеза у износу од 103.784 хиљаде 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 
 

 
39. 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 хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

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