
 
 

1 
 

ELEM & ELGO DOO BEOGRAD 

Petra Lekovića 77 a 

Beograd – Čukarica 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG  REVIZORA 

 

Organima upravljanja društva ELEM & ELGO DOO BEOGRAD 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva ELEM & ELGO DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: 

Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o 

ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na 

taj dan, kao i napomene koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika i druga obelodanjivanja uz 

finansijske izveštaje.  

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje, 

primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

Odgovornost revizora 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. 

Reviziju smo izvršili u skladu sa propisima Republike Srbije koji regulišu oblast revizije. Ovi propisi  nalažu da 

radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u 

razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.  

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 

datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu 

rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili 

greške.  

Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju 

finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali 

ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu 
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primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 

prezentacije finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za naše 

revizijsko mišljenje. 

Mišljenje  

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, 

finansijski položaj društva ELEM & ELGO DOO BEOGRAD na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate 

njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim 

propisima Republike Srbije.  

 

Novi Sad, 18. jun 2019. godine 

 

  

  Dejan Skakić  

 Licencirani  ovlašćeni revizor 

Centar za reviziju i ekonomska        

istraživanja doo, Novi Sad 

 

                                                                                           



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06701094 Шифра делатности 7112 ПИБ 100114925

Назив PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I TRGOVINU ELEM & ELGO DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)

Седиште Београд (Чукарица) , Петра Лековића 77 а

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 36372 34759 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 684 1301 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005 684 1301

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 26735 28182 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 3125 3125

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 20633 21240

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 2977 3817

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD
496
496
63304
63457
210
47
550
3410
3027
2542
1733
120
242
0
120
242
0
0
0
0
6832
5049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13810
8936
34556
41366
0
48366
50302
232
232
7874
7874
0
7874
7874
56472
58408
496
496
0
63304
63457
9
769
164
14833
17792
1370
2490
1301
684
0
1301
684
0
34759
36372
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&Naziv=Bilans%20stanja&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 8953 5276 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 6.2.1 2967 2967

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 6.2.1.1 5986 2309

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 6.3 27085 28545 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 279 143 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

3817
2977
21240
20633
3125
3125
0
28182
26735


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 279 143

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 6.3.1 5183 11989 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 5183 11989

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 572 37

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 2490 1370 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 2490 1370

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 6.4.2 17792 14833

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 164

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 6.4.3 769 9

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 63457 63304 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 496 496

2967
2967
0
5276
8953
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 7 58408 56472

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 7.1 7874 7874 0

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405 7874 7874

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 7.2 232 232

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 7.3 50302 48366 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 41366 34556

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 8936 13810

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

0
0
0
2309
5986


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 7.4 5049 6832 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
11989
5183
143
279
0
143
279
0
28545
27085




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06701094 Шифра делатности 7112 ПИБ 100114925

Назив PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I TRGOVINU ELEM & ELGO DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)

Седиште Београд (Чукарица) , Петра Лековића 77 а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 12.1 70829 70183

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 1734

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 1734

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 70829 68449

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 50480 44259

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 20349 24190

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD
13810
8936
838
522
14648
9458
14648
9458
2351
902
1151
10
445
416
557
60
7
0
0
557
67
14
470
98
13
98
13
112
483
16293
9934
6041
4562
1734
0
70183
70829
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
12.1 60895 53890

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 1734

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 662 1502

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 1630 1308

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 36238 30026

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 12.1.1.1 15438 10984

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 2365 2295

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 12.1.1.2 4562 6041

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 9934 16293

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 12.2 483 112

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 13 98

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 13 98

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 470 14

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 12.2 67 557

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

68449
70829
1734


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 7

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 60 557

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 416

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 445

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 12.3.1 10 1151

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 12.3.2 902 2351

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 9458 14648

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 9458 14648

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 522 838

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

1734
53890
60895
24190
20349
44259
50480




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06701094 Шифра делатности 7112 ПИБ 100114925

Назив PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I TRGOVINU ELEM & ELGO DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)

Седиште Београд (Чукарица) , Петра Лековића 77 а

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 87889 74259

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 87889 74214

2. Примљене камате из пословних активности 3003 45

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 80387 60321

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 24860 24389

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 42392 30003

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009 1270 11

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 11865 5918

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 7502 13938

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 13 1734

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018 13 1734

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 594

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 594

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 13 1140

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD
14833
17792
8006
14833
6827
2959
69166
84943
75993
87902
8251
4556
7823
428
1000
3556
8251
4556
0
0
1140
13
11
1270
30003
42392
24389
24860
60321
80387
45
74214
87889
74259
87889
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06701094 Шифра делатности 7112 ПИБ 100114925

Назив PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I TRGOVINU ELEM & ELGO DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)

Седиште Београд (Чукарица) , Петра Лековића 77 а

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 7874 4020 4038 232

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 7874 4024 4042 232

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 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 7874 4028 4046 232

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 7874 4032 4050 232

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD
58408
1936
56472
56472
6802
49670
49670
232
7874
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD#
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 7874 4036 4054 232

 



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 41564

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 41564

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 7008

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 13810

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 48366

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

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 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 48366

232
7874
232
7874


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 7000

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 8936

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 50302

 

232
7874


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 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 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 4157

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

232
7874


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 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

41564


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

48366
13810
7008
41564


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

 



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 49670 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 49670 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

6802 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 56472 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 56472 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

50302
8936
7000
48366




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06701094 Шифра делатности 7112 ПИБ 100114925

Назив PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I TRGOVINU ELEM & ELGO DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)

Седиште Београд (Чукарица) , Петра Лековића 77 а

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 8936 13810

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

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

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=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD
0
0
13810
8936
13810
8936
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d8b16f62-1021-4e64-b17e-807b7822e3ae&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=F66B493520D7B053373B414664B872F818C50CAD#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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1. OPŠTI PODACI I DELATNOST 
 

1.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 

 
Pun naziv društva: Preduzeće za projektovanje, konsalting i trgovinu ‘’Elem & Elgo’’ d.o.o., Beograd 
Skraćeni naziv društva: ‘’Elem & Elgo’’ d.o.o., Beograd 
Sedište: Beograd 
Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću 
Matični broj:06701094 
Šifra delatnosti: 7112 - Projektovanje grañevinskih i drugih objekata 
PIB:100114925 
Veličina:Mikro 
Zakonski zastupnik: Miloš Golubović 
Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2018.godinu: Tanja Štrbac 
 

1.2. ISTORIJAT DRUŠTVA 

 
"ELEM & ELGO" Beograd, je društvo u  privatnoj svojini osnovano 08.02.1993. godine. Društvo je osnovano 
od strane osnivača Ljubiše i Mirjane Golubović. 
Rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj II- Fi-840393, broj registarskog uloška  1-57218-00 od 
09.04.1993. godine izvršen je upis osnivanja preduzeća za projektovanje, konsalting i trgovinu »ELEM & 
ELGO«, sa potpunom odgovornošću, Beograd. 
 
Rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj Fi.35741/93 od 01.10.1993. godine izvršena je promena  
osnivača jer je u preduzeće ušao novi član Živković Srećko iz Beograda. 
 
Rešenjem Privrednog suda u Beogradu broj V  Fi.9063/97 od 11.08.1997. godine izvršena je promena  
osnivača jer je iz preduzeća izašao član Živković Srećko, a novi treći član je postao Miloš Golubović. Tada je 
izvršena promena sedišta društva sa Novog Beograda na Čukaricu gde je i danas sedište preduzeća. 
 
Rešenjem Agencije za privredne registre BD. 23611/2005. 20.06.2005. godine izvršeno je prevoñenje 
privrednog subjekta  u registar privrenih subjekata. 
 
Rešenjem Agencije za privredne registre BD201288/2006. 01.12.2006. godine izvršen je upis promene 
osnovnog kapitala društva, kao i promena udela osnivača. 
Osnovni kapital društva upisani i uplaćeni i unet kapital iznosi: 
- Novčani 35.992,43  EUR 
 

Podaci o zastupnicima: 
Rešenjem agencije za privredne registre BD. 23611/2005 OD 20.06.2005. godine imenuje se : 
Direktor preduzeća : 
Ime i Prezime : Ljubiša Golubović 
JMBG: 2207946710246 
Adresa: Beograd-Petra Lekovića 77a. 
Ovlašćenja u unutrašnjem prometu neograničena 
 
Rešenjem agencije za privredne registre BD. 87855/2016 OD 07.11.2016 godine  imenuje se : 
Direktor preduzeća : 
Ime i Prezime : Miloš Golubović 
JMBG: 0505979710326 
Način zastupanja : samostalno 
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1.2. ISTORIJAT DRUŠTVA (NASTAVAK) 

 
Društvo je organizovano kao organizaciona i ekonomska celina.Direktor svojim Odlukama bliže ureñuje 
organizaciju društva,način rada, raspored radnih zadataka i raspored radnika i angažovanje drugih 
zaposlenih. 
 
Organi upravljanja su definisani članovima 19 do 27 Statuta preduzeća,a najvažnije Odluke donose osnivači, 
koji ujedno predstavljaju Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor. 
 

1.3. DELATNOST DRUŠTVA 

 
Pretežna delatnost Društva je šifra 7112 - Projektovanje grañevinskih i drugih objekata. 
 
Pored osnovne delatnosti privredno društvo obavlja konsalting i ostale inženjerske delatnosti i tehničko 
savetovanje. 
 

1.4. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 

 

 
 
Društvo je organizovano kao organizaciona i ekonomska celina.Direktor svojim Odlukama bliže ureñuje 
organizaciju društva, način rada, raspored radnih zadataka i raspored radnika i angažovanje drugih 
zaposlenih. 
 
Organi upravljanja su definisani članovima 19 do 27 Statuta preduzeća, a najvažnije Odluke donose 
osnivači,koji ujedno predstavljaju Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor. 
 
Na kraju 2018 godine, Društvo je imalo 16 zaposlenih radnika. 
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1.5. TEKUĆI RAČUNI DRUŠTVA 

 
Društvo posluje preko tekućih računa, dinarskih i deviznih, kod sledećih banaka: 
 
Dinarski računi: 
 

Naziv poslovne banke Broj tekućeg računa 
KOMERCIJALNA BANKA”, Beograd 205-0000000015758-53 
SOCIETE GENERALE BANKA”Beorad 275-0010222097568-94 
RAIFFEISEN BANKA” Beorad 265-1610310003628-95 

 
Devizni računi: 
- SOCIETE GENERALE 
- RAIFFEISEN BANK 
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2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 
 
Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 
62/2013  – u daljem tekstu: Zakon) i Meñunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja 
pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013 - u daljem tekstu: MSFI za MSP). 
 
Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima je propisana Pravilnikom o 
sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik 
RS", br. 95/2014 i 144/2014, 30/2018). 

 

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem na dan 31.12. 2017. godine. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema načelu stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da ekonomsko stanje 
u okruženju neće dovesti u pitanje nastavak poslovanja Društva u doglednoj budućnosti. 
 
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u domicilnoj valuti Republike Srbije. 
Vrednost dinara je na dan 31.12.2018 godine iznosila, po srednjem kursu: 
 
1 EUR  =  118,1946 
1 USD  =  103,3893 
Revizija finansijskih izveštaja vršena je  za poslovnu 2017. godinu izvršilo je  preduzeće za reviziju i 
računovodstvene usluge „Srbo Audit“ i izrazilo pozitivno mišljenje. 
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3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

 
Organ upravljanja Društva usvojio je Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, u skladu sa 
Meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji, dana 
01.01.2004. godine. 
Od 01.01.2015.godine ovaj Pravilnik je zamenjen sa Racunovodstvenim politikama za MSFI po MSP. 
 

3.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 
Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obeležja. U 
nematerijalna ulaganja spadaju: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti i slična prava, ostala nematerijalna 
ulaganja, nematerijalna ulaganja u pripremi i avansi za nematerijalna ulaganja. 
 
Početno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. 
 
Nakon početnog priznavanja, naknadno merenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti ili 
ceni koštanja, umanjenoj za ispravke vrednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvreñenja u skladu 
sa MRS 38. 
 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podležu amortizaciji vrši se proporcionalnom metodom u roku od 
5 godina, osim ulaganja čije je vreme utvrñeno ugovorom, kada se amortizacija obračunava u rokovima koji 
proističu iz ugovora. 
 
Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vekom trajanja ne obračunava se amortizacija. 
 
Osnovicu za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost, odnosno cena koštanja, 
umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost. 
 
 
3.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 
Prema MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema su, materijalna sredstva koja društvo drži za upotrebu u 
proizvodnji ili za isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe 
i za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo: 
a) kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi po osnovu tog sredstva priticati u društvo i 
b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja tog sredstva može pouzdano da se izmeri. 
 
Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje za sredstvo, vrši se 
po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, ukoliko je sredstvo proizvedeno u sopstvenoj delatnosti. U 
nabavnu vrednost uračunavaju se: 
 
• Fakturna vrednost dobavljača, 
• Zavisni troškovi nabavke(troškovi pripreme lokacija, troškovi montaže, troškovi prevoza, carine, 
poreza na prenos apsolutnih prava i drugo). 
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3.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (NASTAVAK) 

 
• Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti. 
Poštenu vrednost postrojenja i opreme čini njihova tržišna vrednost koja se utvrñuje procenom. Kad ne 
postoji dokaz tržišne vrednosti, zbog posebnosti postrojenja i opreme i zbog toga što se oni retko prodaju, 
osim kao deo stalnog poslovanja, oni se procenjuju po amortizovanoj vrednosti njihove zamene. 
 
3.2.1. AMORTIZACIJA 
 
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme  vrši se primenom godišnjih stopa za amortizaciju 
koje su utvrñene internim aktom društva-Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, na 
bazi korisnog veka upotrebe sredstva. 
 
Stope amortizacije koje se primenjuju u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama su: 
 
Red.br. Opis Stopa amortizacije 

 OPREMA  

1. Grañevinski objekti - zgrade 2,5% 

2. Putnička i teretna vozila 15% 

3. Nameštaj u kancel.  14,5% 

4. Kancelarijska oprema, računarska oprema, 
softver, telekomunikaciona oprema 

30% 

5. Ostala nepomenuta sredstva 20% 

 
Osnovicu za obračun amortizacije  osnovnih sredstava čini nabavna vrednost ili cena koštanja po odbitku 
preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost beznačajna smatra se da je jednaka nuli, a ako je 
značajna, procenjuje se na dan sticanja i na dan svake naknadne revalorizacije. Vrši se nova procena 
preostale vrednosti sredstava. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuñivanja ili kada je 
sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuñenja ne očekuju nikakve buduće 
ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuñenja nekretnina, postrojenja i opreme utvrñuju se kao 
razlika izmeñu procenjenih neto priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili 
rashod u bilansu uspeha. 
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3.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u kapital drugih pravnih lica (banaka, 
osiguravajućih društava, akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću), koja su 
dugoročnog karaktera a nisu pribavljena s namerom da se prodaju u bliskoj budućnosti. 
 
Takoñe u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se :dugoročni krediti zavisnim, povezanim i 
drugim pravnim licima, dugoročni krediti dati radnicima, hartije od vrednosti koje se drže do dospeća i ostali 
dugoročni plasmani. 
 
Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mere po 
njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih.Troškovi 
nastali u vezi ulaganja u plasmane se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava. 
 
Prema metodi učešća, ulaganje se prvo iskazuje po nabavnoj vrednosti, a iskazana vrednost se povećava ili 
smanjuje tako da se prizna investitorov udeo u dobitku ili gubitku korisnika ulaganja nakon dana sticanja. 
 
Korekcije iskazanog iznosa vrše se i zbog promena u investitorovom proporcionalnom interesu, u korisniku 
ulaganja koje su nastale usled promena u kapitalu korisnika ulaganja a koje nisu bile uključene u bilans 
uspeha.Takve promene uključuju promene nastale iz revalorizacije nekretnina, postrojenja, opreme i 
investicija, iz razlika prevoñenja stranih valuta i iz usklañivanja razlika proizašlih iz poslovnih kombinacija. 
 
3.4. ZALIHE 
 
Računovodstveno obuhvatanje zaliha je ureñeno MRS 2-Zalihe. Zalihe materijala koje se nabavljaju od 
dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti, dok se zalihe materijala koje su proizvedene kao sopstveni 
učinak preduzeća, mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. 
 
Nabavnu vrednost ili cenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi proizvodnje i drugi nastali 
troškovi neophodni za dovoñenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. 
 
Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. 
 
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda mere se po ceni koštanja, ukoliko je ona niža od neto 
prodajne cene.Neto prodajna cena utvrñuje se na osnovu prodajne cene proizvoda na dan bilansiranja, 
umanjena za ukalkulisanu dobit i rabate i srazmeran deo troškova prodaje koji su ukalkulisani u prodajnu 
cenu. Neto prodajna cena za nedovršene proizvode umanjuje se još i za stepen nezavršenosti proizvoda. 
 
3.5. POTRAŽIVANJA 
 
Potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje u 
stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po kursu Narodne banke Srbije važećem na dan 
transakcije (promptni kurs). Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja 
iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na 
dan bilansa preračunavaju se prema važećem zaključnom kursu Narodne banke Srbije a kursne razlike 
priznaju se kao prihod ili rashod perioda. 
 
Trajni - direktan otpis potraživanja vrši se za sva potraživanja kada je izvesno da ne mogu biti naplaćena u 
slučajevima prinudnog poravnanja, vanparničnog postupka, nastupa zastarelosti, konačne sudske odluke ili 
drugog konačnog sudskog akta kao i u drugim slučajevima kada Društvo poseduje verodostojan dokaz. 
 
Ispravka vrednosti potraživanja-indirektan otpis vrši se za sporna potraživanja čija je naplata pokrenuta 
sudskim putem ili za sumnjiva potraživanja kada postoji izvesnost da naplata celog ili dela potraživanja više 
nije verovatna. Prema poreskim propisima ispravka vrednosti se ne priznaje za potraživanja od dužnika 
kojima društvo istovremeno duguje. 
Iznos ispravke vrednosti - indirektan otpis, odnosno trajnog – direktnog otpisa utvrñuje se na predlog 
komisije za popis odlukom Direktora Društva. 
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3.6. KAPITAL 
 
Prema stavu 5. MRS 32 – Finansijski instrumenti – prezentacija, odnosno paragraf 47 MSFI Kapital se 
definiše kao ostatak imovine preduzeća nakon odbitka svih njegovih obaveza. Kapital se iskazuje po 
nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala (osnovni kapital i ostali kapital, upisani neuplaćeni 
kapital, rezerve i nerasporeñena dobit). Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine 
kapitala, a deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivi bilansa stanja. 
 
 
3.7. OBAVEZE 
 
Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze (obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima, obaveze 
prema ostalim povezanim pravnim licima, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti 
i ostale dugoročne obaveze). 
 
Kratkoročne finansijske obaveze (kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica, kratkoročni krediti 
od ostalih povezanih pravnih lica, kratkoročni krediti u zemlji, kratkoročni krediti u inostranstvu, deo 
dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine i ostale kratkoročne finansijske obaveze). 
 
Obaveze iz poslovanja (primljeni avansi, depoziti i kaucije, dobavljači matična i zavisna pravna lica, 
dobavljači ostala povezana pravna lica, dobavljači u zemlji, dobavljači u inostranstvu i ostale obaveze iz 
poslovanja) i Ostale kratkoročne obaveze. 
 
3.8. PRIHODI 
 
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su 
prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, 
regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa 
i članarina i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena 
naplate.Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga priznaju se po fakturnoj vrednosti umanjenoj za 
poreze i odobrene rabate i popuste. 
 
Dobici uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, dobici po osnovu raspodele dobiti koju 
su ostvarila zavisna i pridružena Društva. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za 
odgovarajuće rashode. 
 
Prihodi obuhvataju i druge prihode kao što su prihodi od pozajmljivanja finansijskih sredstava, prihodi po 
osnovu finansijskog i operativnog lizinga, prihodi po osnovu ukidanja dugoročnih rezervisanja, ukidanja po 
osnovu troškova ispravki potraživanja ili troškova obezvreñenja sredstava. Utvrñeni viškovi sredstava i drugi 
prihodi koji se priznaju po Meñunarodnim računovodstvenim standardima. 
 
3.9. RASHODI 
 
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji proističu 
iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode 
(troškove ostalog materijala, proizvodne usluge, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i 
doprinosi pravnog lica nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi) nezavisno od momenta 
plaćanja. 
 
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, da proisteknu 
iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po 
svojoj prirodi različiti od drugih rashoda, kao što su oni koji su posledica katastrofa (požar i poplava) ali i oni 
koji su proizašli iz prodaje dugoročnih sredstava ili one proizašle iz efekata porasta kurseva strane valute u 
vezi sa zaduživanjima Društva u toj valuti. Gubici se obično prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za 
odgovarajuće prihode. 
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3.10. RASHODI KAMATA 
 
Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali bez obzira na to kako se 
pozajmljena stredstva koriste. 
 
 
3.11. PRERAČUNAVANJE STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA 
           I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN KURSNIH RAZLIKA 
 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare po srednjem 
kursu utvrdjenom na meñubankarskom tržistu deviza, koji je važio na taj dan. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike evidentiraju se kao finansijski prihodi ili rashodi. 
 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost 
primenom promptnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije koji je važio na dan poslovne 
promene. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju na deviznim transakcijama u toku godine 
iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda, odnosno kao deo finansijskih rashoda u 
obračunskom periodu na koji se odnose. 
 
 
3.12. PRIMANJA ZAPOSLENIH 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose 
raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na 
teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom posebnih zakonom propisanih stopa. Društvo 
ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu  obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov 
račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret 
zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret rashoda perioda na koji se odnose. 
 
Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za primanja zaposlenih po osnovu otpremnina za 
odlazak u penziju i jubilarnih nagrada nakon ispunjenih uslova i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa 
zahtevima odeljka 28 -»Primanja zaposlenih». 
 
Dugoročna rezervisanja po osnovu beneficija, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne 
nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, koje se isplaćuju u skladu sa pravima stečenim u toku trajanja 
i nakon prestanka zaposlenja, u skladu sa MRS 19- «Primanja zaposlenih» nisu evidentirana iz razloga što 
pravilno utvrñivanje iznosa rezervisanja nije jednostavno jer zahteva poznavanje aktuarske tehnike i nije 
materijalno značajno za poslovanje Društva. 
 
Troškovi pribavljanja ove informacije daleko prevazilaze koristi od same informacije, što predstavlja 
ograničenje u smislu ravnoteže izmeñu koristi i troškova naznačeno u Okviru za pripremu i prezentaciju 
finansijskih izveštaja 
  
Iz napred navedenih razloga došlo je do odstupanja od primene MRS 19 prilikom sačinjavanja finansijskih 
izveštaja za 2018. godinu. 
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4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM 
 
4.1.  Faktori finansijskog rizika 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena 
kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik, 
rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje 
da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje 
Društva svedu na minimum. 
 
Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. 
Rukovodstvo Društva identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika. 
 
Tržišni rizik 
 
 - Rizik promene kursa stranih valuta 
 
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata sredstva i 
obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku promena kursa 
stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR. Rizik proističe iz 
budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza. 
 
Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu 
na njegovu funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa 
stranih valuta zaštiti preko Službe finansija. 
 
 - Rizik promena cena 
 
Društvo je izloženo riziku promena cena svojih usluga.  Društvo nije izloženo tržišnom riziku u pogledu 
finansijskih instrumenta jer ne drže hartije od vrednosti namenjene prodaji. 
 
  - Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope 
 
Obzirom da Društvo nema značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj meri 
su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatne stope 
proističe iz kratkoročnih obaveza (kredita). Tokom 2018. godine ove obaveze nisu bile ugovorene. 
 
Kreditni rizik 
  
Društvo nema značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrñena pravila kojim obezbedjuje da 
se prodaja usluga obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima politike kojima se 
ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji. 
 
Rizik likvidnosti 
 
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i 
obezbeñenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da 
se izravna pozicija na tržištu. 
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5. POREZI 

 
5.1. POREZ NA DOBITAK 
 
Porez na dobitak utvrñuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrñuje porez na 
dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu akontaciju 
utvrñuje poreski organ. 
Stopa poreza na dobit za 2018. godinu je 15% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom bilansu. 
 
Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu  uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha 
korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom 
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke. 
 
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao povraćaj plaćenih 
poreza u odreñenom periodu. Meñutim, gubitak tekuće godine može se preneti na račun dobitka utvrñenog 
godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina. 
 
Obračunati porez se može umanjiti za 40% izvršenih investicionih ulaganja, a najviše do 70% obračunatog 
poreza na dobitak za tu godinu. 
 
5.2. POREZ NA DODATU VREDNOST 
 
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban oblik 
poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi oporezuje 
samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. 
 
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu 
vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima, 
po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (20%) i po posebnoj stopi (10%), i 
obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza. 
 
5.3. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE 
 
Računovodstveni tretman grešaka propisan je odeljkom 10 – Računovodstvene politike, promene 
računovodstvenih procena i greške. 
 
Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu odeljka 10, odnosi se samo na materijalno značajne greške. 
Prema odeljku 10, materijalnost neke greške nije utvrñena ni u apsolutnom ni u relativnom smislu, već 
rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno značajna. 
 
Društvo ima na raspologanju dve mogućnosti, da: 
• računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili 
• u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna. 
 
Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške vrši se 
korecija početnog stanja nerasporeñene dobiti ili gubitka iz ranijih godina. 
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6. BILANS STANJA 

 
6.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 
 
Ukupna amortizacija za period 01.01. do 31.12.2018. godine iznosi 2.365 hiljada dinara. Kod obračuna 
amortizacije korišćen je  proporcionalni metod. 
 
Poreska amortizacija obračunata je u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po 
grupama i načinu utvrñivanja amortizacije za poreske svrhe (“Sl. glasnik RS”, br. 116/04). 
 
Pregled nabavljenih osnovnih sredstava u 2018 godini po računima 
 
U poslovnoj 2018 godini izvršena su sledeća ulaganja: 
 
                                                                                                                                     U 000 din. 

r.br INV NAZIV OSN. SREDSTVA DOBAVLJAČ DATUM IZNOS 
1 135 RACUNAR ACER GIGATRON 01.08.2018 49 
2 136 RACUNAR ASUS  COM TRADE 26.08.2018 98 
3 137 STAMPAC HP COJ 7110 DAZONI 25.10.2018 15 
4 138 SKENER CANON LIDE 120 DAZONI 25.10.2018 7 
5 139 PROGRAM MICROSOFT DAZONI 25.05.2018 73 
6 140 LICENCA INOVAPRO 27.11.2018 60 

  UKUPNO   302 
 
 Tužbu za sredstva data za nabavku terenskog vozila u iznosu 2.350 , koje je neophodno za ovu delatnost, a 
vozilo nije isporučeno, Sud je usvojio. Naplata je otežana te će u poslovnoj 2018 godini biti naplaćena 
angažovanjem službe naplate.To je razlog što je direktor odlučio da ovo potraživanje ne isknjiži na teret 
troškova privrednog društva. 

            6.2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
             

Vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana, na dan izrade bilansa, čine: 
 
                                                                                     U 000 din. 

 2018. 2017. 
1. Učešća u kapitalu 2.967 2.967 
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 5.986 2.309 
                      Ukupno: 8.953 5.276 
 
 
 
6.2.1 Pregled učešća u kapitalu                                                      
                                                                                                                                         U 000 din.  
Red.
b 

Akcionarsko društvo Broj  
akcija ulaz 

Broj 
akcija 
izlaz 

Stanje –broj 
akcija na dan 
31.12.2018 

Vrednost akcija u 000 

1 Simpo Vranje 120  120 216 
2 Dunav Osiguranje 104  104 68 
3 BIP Beograd 500  500 300 
 UKUPNO AKCIJE    584 
 Kupovina udela  HET Trgovište    2.383 
 UKUPNO UČEŠĆE U KAPITALU    2.967 
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6.2.1.1 Ostali dugoročni finansijski plasmani 

                                                                                                       U 000 din. 
Red.b Ime Prezime Stanje na dan 31.12.2018. 

1 Ivica Bačvanski 5.896 
 UKUPNO STAM.ZAJAM 7.102 
 UK. OST. DUG PLASM 5.896 
    
 
 
6.3. OBRTNA IMOVINA 
 
Obrtna sredstva , sa stanjem na dan izrade bilansa, iznose 27.085 hiljada dinara, a čine ih: 
                                                                                                                        U 000 din.              
 2018. 2017. 
1. Zalihe- dati avansi 279 143 
2. Potraživanja 5.183 11.989 
3. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak i ostalo 572 37 
4.Kratkoročni finansijski plasmani 2.490 1.370 
5.Gotovinski ekvivalenti i gotovina 17.792 14.833 
6.Porez na dodatu vred. i AVR 769 173 
                 Ukupno : 27.085 28.545 

 
 
6.3.1. POTRAŽIVANJA 
 
Struktura potraživanja data je u sledećem pregledu: 
                         U 000 din. 
 2018. 2017. 
Potraživanja po osnovu prodaje 5.183 11.989 
Potraživanja iz specifičnih poslova   
Druga potraživanja 572 37 
       Ukupno: 5.755 12.026 
 
 
 
6.3.1.1. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE 
 
Potraživanja od prodaje, na dan izrade bilansa, iznose 7.790 hiljada dinara, a čine ih: 

                                                                                             
                                                                                               U 000 din. 

 2018. 2017. 
Potraživanja od kupaca – mat. i zav. pravna lica  - 
Potraživanja od kupaca u zemlji 5.183 11.989 
Potraživanja od kupaca u inostranstvu   
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca      
 UKUPNO: 5.183 11.989 
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6.3.1.1.2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI 
 

PREGLED MATERIJALNO ZNAČAJNIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI 
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA 

 
                                  U 000 din    

Naziv komitenta Iznos potraživanja 
ELEKTRO MREYA SRBIJE 2.787 
WELBERI 908 
EPS ELEKTRODISTRIBUCIJA 1.488 

UKUPNO 5.183 
 

 
 
 
 
 

6.4.1.USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI 
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA 
 
                                                                                                            U 000 din.                               
    

Kupci Iznos 

100% usaglašenost 5.183 
Delimična usaglašenost  
0% usaglašenost  

Ukupno:  

 
 
 
6.4.1.1.STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI 
SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA 

 
                                                                                                  U 000 din.                                        

Starosna struktura Iznos % učešća 
Potraživanja do godinu dana 4.275 93 
Potraživanja do 2 godine - - 
Potraživanja do 3 godine - - 
Potraživanja preko 3 godine 908 7 

Ukupno: 5.183 100 
 

 
6.4.2. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
 
Gotovinske ekvivalente i gotovinu čine: 
                                                                                                                    U 000 DIN. 

 2018. 2017. 
1. Tekući račun – dinarski I devizni 17.525 14.545 
3. Blagajna   
3. Prelazni račun – poslovne kartice 267 288 

Ukupno: 17.792 14.833 
 
Sredstva na računima su potvrñena izvodima tekućih računa poslovnih banaka. 
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6.4.3. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
  
 
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja, na dan izrade bilansa, iznose 769 hiljada 
dinara, a čine ih: 
 
- Razgraničeni PDV koji će se koristiti u fiskalnom mesecu januar 2019., u iznosu od    6 
- Unapred placeni troskovi produzetka.licence                                     u iznosu od  763 
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7. KAPITAL 
 
Promene na  kapitalu  date su u pregledu koji sledi: 
                                                                                                                                                           U 000 din. 

 

Osnovni kapital 

 

Rezerve 

 

Nereal. dob 

HOV 

Neraspor. 

dobit 

Ukupno 

 kapital 

      

Stanje na dan 01.01. 2017 7.874 232  41.564 49.670 
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika u 

prethodnoj godini-povećanje 
- -   - 

Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika u 

prethodnoj godini-smanjenje 
 -  - - 

Korigovano početno stanje na dan 01.01.2017 7.874 232  41.564 49.670 

Ukupna povećanja u prethodnoj godini  -  13.810 13810 

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini  -  7.008 7.008 

Stanje na dan 31.12.2017 7.874 232  48.366 56.472 

Stanje na dan 01.01.2018 7.874 232  48.366 56.472 

Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika u tekućoj 

godini-povećanje 
- -  - - 

Ispravka materijalno značajnih grešaka i 

promena računovodstvenih politika u tekućoj 

godini-smanjenje 
- -  - - 

Korigovano početno stanje na dan 01.01.2018 7.874 232  48.366 56.472 

Ukupna povećanja u tekućoj godini  -  8.936 8.936 

Ukupna smanjenja u tekućoj godini - -  7.000 7.000 

 

Stanje  na dan 31.12. 2018 7.874 232  50.302 58.408  

 
7.1. Osnovni kapital 
 
Društvo je na poziciji osnovni kapital, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 7.874 hiljada dinara i 
predstavlja sopstvene trajne izvore sredstava za poslovanje preduzeća.U poslovnoj 2011 po Rešenju APR BD 
80226/2011 OD 20.06.2011 povećan je osnivački capital ,shodno Odluci vlasnika o raspodeli dela dobiti iz 
poslovne 2010 u iznosu od 5.808 hiljada dinara.Povom Rešenju promenjena je I vlasnička struktura I to: 
- Miloš Golubović     30% 
- Mirjana Golubović  20% 
- Ljubiša Golubović  50% 
 
7.2. Rezerve 
 
Društvo je na poziciji rezerve, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od 232 hiljada dinara. 
 
 
7.3. Nerasporeñeni dobitak 
 
Društvo je na poziciji nerasporeñeni dobitak, na dan izrade bilansa, iskazalo iznos od  50.302 hiljada dinara, 
od čega na dobit ranijih godina godine se odnosi 41.366 hiljada dinara, a raspored dobiti u toku poslovne 
2018 godine iznosi 8.936 hiljade dinara. 
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7.4. KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
Kratkoročne obaveze, sa stanjem na dan izrade bilansa iznose 5.049 dinara.                  
                                                                                                                                    U 000 din. 

 2018.  2017.  

1. Kratkoročne finansijske obaveze   
2. Obaveze iz poslovanja 242 120 
3. Ostale kratkoročne obaveze 1.733 2.542 
4. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR 3.027 3.410 
5. Obaveze po osnovu poreza na dobitak  550 
6. Ostala pasivna vremenska raygraničenja 47 210 
7. Obaveze po osnovu javnih dažbina   
                                 Ukupno: 5.049 6.832 

 
 
 

 

 

 
7.5. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze iz poslovanja, sa stanjem na izrade bilansa, iznose 242 hiljada dinara, a čine ih: 
               
                                                                                 U 000 din.  

 2018. 2017. 

1. Primljeni avansi od kupaca - - 
2. Obaveze prema dobavljačima-matična i zavisna pravna lica - - 
3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji 242 120 
4. Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva  - 

5. Ostale obaveze iz poslovanja  - 

                      Ukupno: 242 120 
 

 

 
7.6. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI 
        PREGLED MATERIJALNO ZNAČAJNIH OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI 
        SA STANJEM NA DAN IZRADE BILANSA 
                                                                                                      U 000 din    

Naziv dobavljača Iznos obaveza 

JOB PLUS 128 
EXCLUSIVE 22 
ALFA MG 28 
TELEKOM 25 
OSTALO 39 

Ukupno: 242 
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7.7. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
Ostale kratkoročne obaveze čine: 

                              U 000 din. 
 2018. 2017. 

Obaveze za naknade  0 
Obaveze za zarade   
Obaveze za dividende 1.668 2.540 
Ostale obaveze putni nalozi 65 2 

Ukupno: 1.733 2.542 
Ostale obaveze u iznosu od 1.733 hiljada dinara odnose se na obaveze po osnovu Odluke o raspodeli dobiti  
iz 2009 godine. 
Ostale obaveze prema zaposlenima u iznosu od 65 hiljada dinara predstavljaju obavezu po putnom nalogu 
-Backovic Momcila      2 
-Pejcev Pavle           57 
-Jonic Jelena              3  
-Dimitrijevic Uros       3 
 

 

8.PREGLED TOKOVA GOTOVINE 
 
Neto prilivi i odlivi tokova gotovine iskazani su na dan izrade bilansa, po sledećem: 
                                                                                                                                   U 000 din. 
 2018 2017 

1.Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.502 13.938 
2. Neto priliv/odliv gotovine iz  aktivnosti investiranja 13 1.140 
3.Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (4.556) (8.251) 
4. Gotovina na početku obračunskog perioda 14.833 8.006 
5. Gotovina na kraju obračunskog perioda 17.792 14.833 

 

Iskazani iznos gotovine u Izveštaju o tokovima gotovine, na dan izrade bilansa, slaže se sa  
iznosom iskazanim u bilansu stanja na taj dan (AOP 0068)
 
 
 9. NEUSAGLAŠENA POTRAŽIVANJA I OBAVEZE

 

U skladu sa članom 18. Zakona o računovodstvu Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza sa 

dužnicima i poveriocima. Usaglašavanje potraživanja i obaveza izvršeno je sa stanjem na dan 31.12.2018. godine. 

 
Društvo nema neusaglašenih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja navedeni dan. 
 

 

 

10. SUDSKI SPOROVI 

 
- Privredno dustvo u 2018 godini nije imalo sudskih sporova 

 

 

 

11. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 
Iskazana je obaveza za Garanciju poslovne  Societe banke za dobro obavljanje poslova prema ino-partneru.
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12. BILANS USPEHA 

 
12.1. POSLOVNI PRIHODI 
                                            
                                                       U 000 din.                                                                   
 2018. 2017. 

I Poslovni prihodi 70.829 70.183 
1. Prihodi od prodaje robe   1734 
2. Prihodi od prodaje usluga na domacem trz. 50.480 44.259 
3. Prihodi od prodaje usluga u inost. 20.349 24.190 
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka   
5. Ostali poslovni prihodi   

 UKUPNO (1-5) 70.829 70.183 
   

II. Poslovni rashodi   
1. Nabavna vrednost prodate robe  (1.734) 
2. Troškovi materijala (2.292) (2.810) 
3. Troškovi zarada i naknada zarada (36.238) (30.026) 
4. Troškovi amortizacije (2.365) (2.295) 
5. Ostali poslovni rashodi (20.000) (17.025) 

UKUPNO (1 – 5) (60.895) (53.890) 
POSLOVNI DOBITAK 9.934 16.293 
 

U strukturi poslovnih rashoda troškovi materijala učestvuju sa 3.76%, troškovi bruto zarada i drugih 
primanja sa 59.51%, troškovi amortizacije sa 3.88%, i ostali poslovni rashodi sa 32.85%. 
 
 
 
 
 
12.1.1. Ostali poslovni rashodi 
 
12.1.1.1.  Troškovi proizvodnih usluga 
 

      U 000 dinara 
 2018. 2017. 

Troškovi na izradi učinaka -  
Troškovi transportnih usluga 1.419 1.201 
Troškovi usluga održavanja 105 37 
Troškovi zakupnina 708 709 
Troškovi sajmova  - 
Troškovi reklame i propagande 31 128 
Troškovi istraživanja  - 
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju   
Troškovi ostalih usluga 13.175 8.914 

UKUPNO: 15.438 10.984 
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12.1.1.2. Nematerijalni troškovi 
               U 000 dinara 

 2018. 2017. 
Troškovi neproizvodnih usluga 1.089 3.564 
Troškovi reprezentacije 1.561 1.337 
Troškovi premija osiguranja 189 164 
Troškovi platnog prometa i provizije 252 224 
Troškovi članarina 307 602 
Troškovi poreza 364 66 
Troškovi doprinosa  - 
Ostali troškovi 800 84 

UKUPNO: 4.562 6.041 
 
 
 
12.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 
 
                                                                                                         U 000 din.                                                                                                        
 2018. 2017.  
Finansijski prihodi: 483 112  
 - Prihodi od kamata  98  
 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika    
 - Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 470 14  
 - Ostali finansijski prihodi 13   
Finansijski rashodi: (67) (557)  
 - Rashodi od matičnih i zavisnih pravnih lica    
 - Rashodi od ostalih povezanih pravnih lica    
 - Rashodi kamata 7   
 - Rashodi od negativnih kursnih razlika    
 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 60 557  
 - Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica 

i zajedničkih ulaganja   
 

- Ostali finansijski rashodi    
FINANSIJSKI DOBITAK/(GUBITAK) 416 (445)  
           
 
Finansijski prihodi su iskazani po obračunima za kamate iz poslovnih odnosa. 
 
Finansijski rashodi su iskazani po osnovu obračuna za kamate iz poslovnih odnosa, negativnih kursnih 
razlika i ostalih finansijskih rashoda.   
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12.3. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 
12.3.1. OSTALI PRIHODI 
                                                                                                              U 000 din.                                                               
 2018 . 2017 . 
I Ostali prihodi 10 1.151 
 - Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, 

nekretnina, postrojenja i opreme  1.145 
 - Dobici od prodaje bioloških sredstava   
 - Dobici od prodaje učešća i dugoročnih HOV   
 - Dobici od prodaje materijala   
 - Viškovi   
 - Naplaćena otpisana potraživanja   
 - Prihodi  po osnovu efekata ugovorene zaštite od 

rizika   
 - Prihodi od smanjenja obaveza   
 - Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja   
 - Ostali nepomenuti prihodi 10 6 
II Prihodi od usklañivanja vrednosti imovine   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti bioloških 

sredstava   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti nematerijalnih 

ulaganja   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti nekretnina, 

postrojenja i opreme   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti dugoročnih 

finans. plasmana i HOV raspoloživih za prodaju   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti zaliha   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti potraživanja i 

kratkoročnih finansijskih plasmana   
 - Prihodi od usklañivanja vrednosti ostale imovine   
 III  Ukupno Ostali prihodi (I+II) 10 1.151 
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12.3.2. OSTALI RASHODI 
                                                                                                        U 000 din.                                                                                                        
 2018. 2017. 
IV Ostali rashodi: (902) (2.351) 
 - Gubici od rashodovanja i prodaje nematerijalnih 

ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme   
 - Gubici od rashodovanja i prodaje bioloških 

sredstava   
 - Gubici od prodaje učešća u kapitalu HOV   
 - Gubici od prodaje materijala   
 - Manjkovi   
 - Naplaćena otpisana potraživanja   
 - Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od 

rizika   
 - Rashodi od direktnih otpisa potraživanja   
 - Rashodi od rashodovanja zaliha materijala i robe   
 - Ostali nepomenuti rashodi (902) (2.351) 
V Rashodi od obezvreñenja imovine   
 - Obezvreñenje bioloških sredstava   
 - Obezvreñenje nematerijalnih ulaganja   
 - Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme   
 - Obezvreñenje dugoročnih finans. plasmana i 

HOV raspoloživih za prodaju   
 - Obezvreñenje zaliha materijala i robe   
 - Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih 

finansijskih plasmana   
 - Obezvreñenje ostale imovine   
 VI  Ukupno Ostali rashodi (I+II) (902) (2.351) 
OSTALI DOBITAK/(GUBITAK) (III-VI) (892_ (1.200) 
 

 
12.4. DOBITAK 
 
Dobitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha, i to: 
 

      U 000 din 
 2018. 2017. 
- Poslovni dobitak/(gubitak) 9.934 16.293 
- Finansijski dobitak/(gubitak) 416 (445) 
- Ostali dobitak/(gubitak) (892) (1.200) 
- Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja   

- Dobitak pre oporezivanja 9.458 14.648 
- Poreski rashodi perioda 522 838 
- Odloženi poreski prihodi   
- Odloženi poreski rashodi   
- Neto dobitak/(gubitak) 8.936 13.810 
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