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Овај нацрт финансијских извештаја је намењен искључиво за потребе прегледа руководства
Друштва. Као такав, може бити предмет даљих корекција и измена износа и обелодањивања у овим

финансијским извештајима. Извештај овлашћеног ревизора може бити предмет даљих корекција због
непотпуне контроле квалитета.

POBEDA-METALAC А.Д., ПЕТРОВАРАДИН

Напомене уз Финансијске извештаје
31. децембар 2020. године и
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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
Привредно друштво Победа - Металац а.д., Петроварадин (у даљем тексту: Друштво) је основано
8. јула 1991.године. Основна делатност Друштва је производња машина за обраду метала – шифра
делатности 2841. Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре по решењу број 11176/2005 од 18. априла 2005. године.

Друштво је у већинском власништву предузећа МК Холдинг д.о.о.,Београд (напомена 22).

Седиште друштва је у Петроварадину, Раде Кончара бр. 1.

Матични број Друштва је 08250251, а порески идентификациони број 100398170.

Друштво на дан 31. децембра 2020. године има 1 запосленог радника (31. децембра 2019.
године: није имало запослених).

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

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја
 Друштво води евиденције и саставља финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству
Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) и осталом примењивом законском регулативом у
Републици Србији.

У складу са Законом о рачуноводству, велика правна лица, правна лица која имају обавезу састављања
консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), јавна  друштва, односно друштва која
се припремају да постану јавна у складу са Законом о тржишту капитала Републике Србије, независно
од величине, за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским
извештајима примењују Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ), чији је превод на
српски језик објавило министарство надлежно за послове финансија.

Средња правна лица могу да одлуче да примењују МСФИ чији је превод на српски језик објавило
министарство надлежно за послове финансија у ком случају су дужна да их примењују у континуитету,
осим, ако постану мало правно лице. Друштво је разврстано као средње правно лице и одлучило је да
примењује МСФИ чији је превод на српски језик објавило министарство надлежно за послове финансија.

Међународни стандарди финансијског извештавања објављени на српском језику од стране
Министарства финансија укључују Концептуални оквир за финансијско извештавање, Међународне
рачуноводствене стандарде (МРС) и Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ)
издате од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде као и тумачења стандарда издате од
стране Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда али не укључују основе за закључивање,
илустративне примере, упутства за примену, коментаре, издвојена мишљења као ни друге помоћне
материјале изузев у случајевима када су они експлицитно укључени као саставни део стандарда или
тумачења.
МРС, МСФИ и тумачења објављени од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и
Комитета за тумачења рачуноводствених стандарда су званично преведени решењем Министарства
Финансија Републике Србије о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског
извештавања (број решења 401-00-4980/2019-16)  и објављени у Службеном гласнику Републике Србије
број 92 дана 21. новембра 2019. године и примењују се приликом припреме финансисјких извештаја за
годишње период који се завршавају на или после 31. децембра 2020. године.

Нови или допуњени МСФИ и тумачења који су усвојени решењем Министарства Финансија Републике
Србије  о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања објављеном у
Службеном гласнику Републике Србије број 123/2020 дана 13. октобра 2020. године примењују се
приликом припреме финансисјких извештаја за годишње период који се завршавају на или после 31.
децембра 2021. године и нису примењени приликом припреме приложених финансијских извештаја.

Поред тога, приложени финансијски извештаји су састављени у складу са захтевима Правилника о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
(Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и  Правилника о садржини и форми образаца
финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике
Србије број 95/2014 и 144/2014). Наведени правилници који регулишу презентацију финансијских
извештаја имају првенство примене у односу на захтеве које у том погледу дефинишу МСФИ који су
објављени од стране Министарства финансија.

Због горе наведених одступања, ови финансијски извештаји нису у складу са МСФИ.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈA
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

Финансијски извештаји Друштва укључују се у консолидоване финансијске извештаје матичног друштва
у земљи MK Group д.о.о., Београд („MK Group“) који ће бити састављени и одобрени за објављивање и
достављање надлежним органима до 31. јула 2021. године, као и консолидоване финансијске извештаје
матичних друштава у иностранству AEC Agrinvestment Limited , Кипар („AEC Аgrinvestment“) и MK Group
Global Limited, Кипар, који ће бити састављени и одобрени за објављивање и достављање надлежним
органима до 31. децембра 2021. године.

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

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

У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара.
Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

Ови појединачни финансијски извештаји одобрени су од стране Скупштине друштва дана 30.04.2021.
године и биће упућени Скупштини на усвајање.

2.1. Упоредни подаци

Упоредне податке представљају финансијски извештаји на дан и за годину завршену на дан 31.
децембра 2019. године.

2.2. Ликвидациона основа састављања

Друштво током пословне године, нема пословних активности, нити коначних планова да настави са
континуираним пословањем у блиској будућности.

Финансијски извештаји Друштва су припремљени на бази престанка пословања, односно на
ликвидационој основи, која има за циљ да прикаже разумно износ готовине који се очекује да ће се
остварити на крају процеса затварања.

Ликвидациона основа која је примењена приликом састављања ових финансијских извештаја
указује да су средства мерена према њиховој нето продајној вредности док обавезе укључују
будуће трошкове који се очекују да ће настати током процеса затварања.

Друштво na dan 31.децембар 2020. има призната само обртна средства која су одмерена према
нето продајној вредности, и признало је резервисања за процењене будуће трошкове
ликвидационог поступка у складу са Правилником о контном оквиру Републике Србије (Службени
Гласник: 95/14).

3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
Приходи од уговора са купцима

МСФИ 15 замењује упутства за признавање прихода која су прописана претходно важећим стандардом
МРС 18 – Приходи и у примени је од 1. јануара 2020.На основу анализе уговора, утврђено је да примена
МСФИ 15 нема ефеката на финансијске извештаје друштва с обзиром да Друштво у току године није
остваривало приходе.

Финансијски инструменти

МСФИ 9 замењује упутства за признавање прихода која су прописана претходно важећим стандардом
МРС 39 – Финансијски инструменти – признавање и одмеравање и у примени је од 1. јануара 2020. С
обзиром да Друштво нема материјално значајна потраживања која нису наплаћена после датума
биланса, утврђено је да примена МСФИ 9 нема ефеката на финансијске извештаје друштва. Додатно,
финансијски извештаји су направљени у складу са ликвидационом основом и с тим у вези захтевају
одмеравање свих средстава према нето продајној вредности.
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих
могућих процена и разумних претпоставки које имају ефекта на презентоване вредности средстава
и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и
претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских
извештаја. 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 стопе амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засновани на пројектованом економском веку
опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво процењује економски век на основу
тренутних предвиђања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Приходи од продаје производа и услуга:
- повезане стране (напомена 27) - 130
- остала правна лица у земљи - -

  -             130

6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Утрошене сировине и материјал:
- остала правна лица у земљи - -
Трошкови осталог материјала 8 7

8 7

7. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2020. 2019.

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих
уговора 16 28

Трошкови зарада и превоза радника 350

                     366 28
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8. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2020. 2019.

Трошкови амортизације                                                                              47                         142
                                                                                                                                 47                          142

9. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Трошкови одржавања 2 4
Трошкови ПТТ услуга 1 7
Трошкови закупнина 197 1,856
Трошкови комуналних услуга 4 -
Трошкови брокерско - берзанских послова 156 158

   360 2,025

10. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Трошкови премија осигурања 3 -
Трошкови платног промета 36 25
Трошкови накнада за заштиту животне средине 1 10
Трошкови таксе на истицање фирме - 4
Трошкови огласа у новинама - 140
Трошкови осталих пореза 6 4
Административне, судске и остале таксе 75 16
Трошкови ревизије и осталих професионалних услуга 165 268
Трошкови чланарина                          7

Трошкови одржавања софтвера                          6

Tрошкови књиговодствених услуга                        35

Остале непроизводне услуге 6                8

340 472

11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Приходи од камата од трећих лица 11 15
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле –
повезане стране (напомена 27)   15 811

 26 826
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12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Расходи камата:
- повезане стране (напомена 27) 3,783 3,879
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле -
повезане стране (напомена 27) 78

Негативне курсне разлике од трећих лица -

3,783 3,957

13. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2020. 2019.

Приходи од усклађивања вредности потраживања
(напомена 20) 73 83

73 83

Добици од продаје постројења и опреме:
- трећа лица 80 16,121
Добици од продаје материјала:
- повезане стране (напомена 27) - -
- трећа лица 34
Приходи по основу усклађивања вредности залиха робе - 30
Остали приходи - повезане стране (напомена 27) - -
Остали приходи - трећа лица                       572 -

     652 16,185

14. ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра

2020. 2019.

Губици по основу продаје материјала
- трећа лица - 76
Краткорочна резервисања-остало (напомена
26)

 830

- -
Мањак робе 32 -
Мањак опреме 77 6
Остали непоменути расходи  2 30

Обезвређење нематеријалних улагања                     100
                 1.041 112
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15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак
У хиљадама динара

Година која се завршава
31. децембра
2020. 2019.

Порески расход периода - -
Одложени порески расходи - -

- -

б) Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и производа добити пре
опорезивања и прописане пореске стопе

У хиљадама динара
Година која се завршава

31. децембра
2020. 2019.

Добитак пре опорезивања -5.194 10,478

Порез на добитак обрачунат по стопи од 15% 1,572
Порески ефекти расхода и прихода који се не признају у
пореском билансу 21

Искоришћени порески губици претходних периода (1,593)

- -

16. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
У хиљадама динара

Лиценце и
права

коришћења Укупно
Набавна вредност
Стање, 1. јануара 2019. године 624 624

Стање, 31. децембра 2019. године 624 624

Стање, 31. децембра 2020. године 624 624

Исправка вредности
Стање, 1. јануара 2019. године 430 430
Амортизација за текућу годину 47 47

Стање, 31. децембра 2019. године 477 477

Стање, 1. јануара 2020. године 477 477
Амортизација за текућу годину 47 47
Обезвређење нематеријалне имовине                        100

Стање, 31. децембра 2020. Године 624 524

Садашња вредност 31. децембра 2020. године    0 100

Садашња вредност 31. децембра 2019. године 147 147
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17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
У хиљадама динара

Грађевински
објекти

Постројења
и опрема Укупно

Набавна вредност
Стање, 1. јануара 2019. Године - 62,799    62,799
Расходовање и мањак - (1,207) (1,207)
Продаја - (54,882) (54,882)
Стање, 31. децембра 2019. Године - 6,651 6,651

Стање, 1. јануара 2020. Године - 6,651 6,651
Продаја -
Расход - (496) (496)
Мањак -
Стање, 31. децембра 2020. Године - 6,155 6,155

Исправка вредности

Стање, 1. јануара 2019. године - 62,126   62,126
Амортизација за текућу годину - 95 95
Продаја, расход, мањак - (55,647) (55,647)
Стање, 31. децембра 2019. године - 6,574 6,574

Стање, 1. јануара 2020. године - 6,574 6,574
Амортизација за текућу годину -
Продаја -
Расход - (419) (419)
Мањак -
Стање, 31. децембра 2020. године - 6,155 6,155

Садашња вредност 31. децембра 2020. године - 0 0

Садашња вредност 31. децембра 2019. године - 77 77

18. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
Сировине за производњу - -
Алат и инвентар 14 14
Отпис алата и инвентара (14)

14
Минус: Исправка вредности -

- 14

Готови производи
Готови производи 1,201 1,201
Минус: Исправка вредности готових производа (1,201) (1,201)

- -

Роба
- у сопственом складишту 18 18
-отпис робе у сопственом складишту 18

- 18
Плаћени аванси
- за материјал и резервне делове 855 854
Минус: Исправка вредности аванса (853) (853)

2 1

33 33
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19. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Потраживања по основу продаје:
- повезане стране 73
- купци у земљи 693 693

693 766
Минус: Исправка вредности
- потраживања од купаца у земљи (693) (766)

- -

20. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Потраживања по основу претплаћених пореза за еколошке таксе                   108

21. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПДВ

У хиљадама динара
31. децембар

2020.
31. децембар

2019.

Потраживања за више плаћен ПДВ                                                                      33                              0
                                                                                                                                                 33                              0

22. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Текући рачун у динарима 56 9,145

56 9,145

23. ТАБЕЛА ПРОМЕНА НА РАЧУНИМА ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ У хиљадама динара
Потраживања

по основу
Залихе Дати аванси продаје
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(напомена 17)     (напомена 17)       (напомена 18) Укупно

Стање, 1. јануар 2019. године
Исправке на терет трошкова
текућег периода

Продате залихе у току године      (126) -----------------------------------------------------     (126)

Стање, 31. децембар 2019. 1,201 853 693 2,747

Стање 1. јануар 2020. године
Приходи од усклађивања вредности

(напомена 12)
Продате залихе у току године  -------------------------------------------------------------

Стање, 31. децембар 2020. 1,201 853 693 2,747

24. КАПИТАЛ

(а) Основни капитал

Структура основног капитала Друштва на дан 31. децембра 2020. и 2019. године била је следећа:

У хиљадама динара
31. децембар 2020. 31. децембар 2019.
У хиљадама

динара %
У хиљадама

динара %
Остали основни капитал 67,127 75.47 67,127 75.47
Остали капитал-стамбено 25 0.03 25 0.03
Акцијски капитал 21,788 24.50 21,788 24.50

88,940 100.00 88,940 100,00

 (б) Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2020. године је следећа:

У хиљадама
динара %

МК Холдинг д.о.о., Београд 12,481 57.28
Физичка лица 8,617 39.55
Развојна банка Војводине у стечају 597 2.74
Акционарски фонд а.д., Београд 93 0.43

21,788 100.00

Акцијски капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2020. године у износу од 21,788 хиљада
динара усаглашен је са износом регистрованим у Централном регистру, депоу и клирингу хартија
од вредности Републике Србије, као и са регистрованим износом капитала код Агенције за
привредне регистре Републике Србије.

(в) Остали основни капитал

Остали основни капитал на дан 31. децембра 2020. године исказан је износу од 67,127 хиљада
динара и односи се на ревалоризационе резерве формиране по основу ревалоризације капитала
по важећим прописима пре прве примене Међународних рачуноводствених стандарда и
Међународних стандарда финансијског извештавања, односно пре 1. јануара 2004. године, а које
је Друштво рекласификовало у друге ставке капитала, односно признало у приложеним
финансијским извештајима као остали основни капитал који није расподељен у акције. Наведени
износ осталог основног капитала није регистрован у Регистру привредних субјеката Агенције за
привредне регистре Републике Србије.

25. КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе исказане на дан 31. децембра 2020. године у износу од 143,213
хиљадa динара (31. децембра 2019. године: 143,228 хиљаду динара), у потпуности се односе на
краткорочне обавезе по основу позајмица од матичног лица МК Холдинг д.о.о., Београд. Наведене
позајмице су одобрене Друштву са каматном стопом од 2.64% на годишњем нивоу и роком доспећа
до 31.05.2021.  (напомена 27). Дугорочне финансијске обавезе у износу од 353 хиљаде деинара се
односе на зајам примљен од Победе Зара са роком доспећа 12.01.2023.

1,327 853 766 2,946

- (83) (83)

1,201 853 693 2,747

- -
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26. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Примљени аванси од купаца у земљи 23 20

23 20

27. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара

31. децембар
2019.

31. децембар
2019.

Обавезе према добављачима:
- повезане стране (напомена 28) 29 -
- Остали добављачи 1

30 -
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28. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Краткорочна резервисања – остало 830

Обавезе за зараду 72

Обавезе за камату - повезане стране (напомена 27) 36,323 44,048

37.225 40,395
Краткорочна резервисања се односе на резервисане трошкове потребних за ликвидацију друштва на основу
процене менаџмента.

29. ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ

Разграничене обавезе за ПДВ                                                                                  6                           -
                                                                                                                                     6                           -

30. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Краткорочна резервисања – остало 830

Укалкулисане обавезе по основу камате – повезане
стране (напомена 27) 4,070 288

4.070 288

31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА

31.1. Приходи и расходи остварени из трансакција са повезаним лицима приказани су у
наредном прегледу (наставак):

У хиљадама динара
2020. 2019.

Приходи од продаје производа, роба и услуга (напомена 5)
МК Холдинг д.о.о., Београд - 130

- 130

Финансијски приходи (напомена 11)
Победа Зара а.д., Петроварадин - -
МК Холдинг д.о.о., Београд 15 811

15 811
Остали приходи (напомена 12)
Ердевик д.о.о., Ердевик 72 -
ПД Војводина д.о.о. - -

72 -

Укупно приходи 87 941



POBEDA-METALAC А.Д., ПЕТРОВАРАДИН

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2020. године

13
Овај нацрт финансијских извештаја је намењен искључиво за потребе прегледа руководства

Друштва. Као такав, може бити предмет даљих корекција и измена износа и обелодањивања у овим
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Расходи
Остали пословни расходи
МК Холдинг д.о.о., Београд 62 -
MK Group д.о.о., Београд 14 -
MK Beo rent 35
МV Investments а.д., Београд 130 128

241 128
Финансијски расходи (напомена 11)
МК Холдинг д.о.о., Београд 3,781 3,879
Победа Зара а.д., Петроварадин 2 78

3,783 3,957

Укупно расходи 4,024 4,085

Расходи, нето (3,937) (3,144)
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)

б) Салда потраживања и обавеза произашла из трансакција обављених са повезаним
странама приказана су у наредној табели

У хиљадама динара
31. децембар

2020.
31. децембар

2019.

Пасива
Обавезе према добављачима (напомена 24)
МV Investments а.д., Београд 12
MK Beo rent DOO 14
МК Group д.о.о., Београд 3 -

29 -
Обавезе за камате (напомена 25)
МК Холдинг д.о.о. Нови Београд 36,323 44,048

36,323 44,048
Краткорочне и дугорочне финансијске обавезе (напомена 22)
Победа Зара-дугорочне 353
МК Холдинг д.о.о., Београд-краткорочне 143,213 143,228

143,566 143,228
Обрачунате камате (напомена 26)
Победа Зара 2
МК Холдинг д.о.о., Београд 4,068 288

4,070 288

Укупне обавезе 183,988 187,564

Обавезе, нето (183,988) (187,564)

32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у
неограниченом периоду у предвидивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала
са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал.

Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва испитују структуру капитала на годишњем
нивоу.

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

У хиљадама динара
31. децембар

2020.
31. децембар

2019.

Задуженост а) 143,566 143,228
Готовина и готовински еквиваленти 56 9,145

Нето задуженост (143,510) (134,083)

Капитал б) - -

Рацио укупног дуговања према капиталу - -

а) Дуговање се односи на краткорочне финансијске обавезе.

б) Капитал укључује акцијски и остали капитал, резерве, акумулирани губитак и
нераспоређени добитак. Друштво има губитак изнад висине капитала.
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32.  ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима

Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода
и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 ових
финансијских извештаја.

Категорије финансијских инструмената
У хиљадама динара

31. децембар
2020.

31. децембар
2019.

Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани - 2
Готовина и готовински еквиваленти 56            9,145

56                   9,147
Финансијске обавезе
Краткорочни и дугорочни кредити 143,566 143,228
Обавезе према добављачима - -
Остале обавезе 30 44,336

143,596 187,564

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и финансијски пласмани који настају
директно из пословања Друштва, као и краткорочни зајмови, обавезе према добављачима и
обавезе за камате чија је основна намена финансирање текућег пословања Друштва. У нормалним
условима пословања Друштво је изложенo ниже наведеним ризицима.

Циљеви управљања финансијским ризицима
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни) и ризик ликвидности. Финансијски ризици
се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају смањењем изложености Друштва
овим ризицима. Друштво не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај
финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби,
нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних
валута. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било
значајнијих промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на који Друштво
управља тим ризиком или мери тај ризик.

Девизни ризик

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко краткорочних кредита који су
деноминовани у страној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као
заштиту од ризика, с обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени.

Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум
извештавања биле су следеће:
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Тржишни ризик (наставак)

Девизни ризик (наставак)

Средства Обавезе
31. децембар

2020.
31. децембар

2019.
31. децембар

2020.
31. децембар

2019.

ЕУР - - 183,606 187,564

- - 183,606 187,564

Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). Следећа табела представља детаље
анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у односу на дату страну
валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању девизног ризика и
представља процену руководства о разумно очекиваним променама у курсу стране валуте.
Анализа осетљивости укључује само ненамирене 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 повећање резултата текућег периода у случајевима када динар ревалвира
у односу на валуту о којој се ради. У случају девалвације 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

2020.
31. децембар

2019.

EУР валута (18,361) (18,756)

Резултат текућег периода (18,361) (18,756)

Ризик од промене каматних стопа

Друштво није изложено ризику од промене каматних стопа јер на дан биланса нема средства и
обавезе код којих је каматна стопа варијабилна.

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата
је у следећем прегледу:

У хиљадама динара
31. децембар

2020.
31. децембар

2019.
Немакатоносно
Дугорочни финансијски пласмани 2
Готовина и готовински еквиваленти 56                 9,145

56  9,147
Некаматоносно
Обавезе према добављачима 30 -
Остале обавезе 40,393 44,336

40,423 44,336
Фиксна каматна стопа
Краткорочни кредити 143,213 143,228
Дугорочни кредити 353

143,566 143,228

 183,989 184,616
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)

Ризик ликвидности

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног
финансирања Друштва као и управљања ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности
одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног
новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава.
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да
потраживања наплати.

Доспећа финансијских средстава
У хиљадама динара

31. децембар 2020.
Мање

од месец
дана

1-3
месеца

Од 3
месеца до

1 године
Од 1 до 5

година
Преко

5 година Укупно

Некаматоноснo   56 - - - - 56
56 - - - - 56

У хиљадама динара
31. децембар 2019.

Мање
од месец

дана
1-3

месеца

Од 3
месеца до

1 године
Од 1 до 5

година
Преко

5 година Укупно
Некаматоноснo 9,145 - - 2 - 9,147

9,145 - - 2 - 9,147

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине настали на основу финансијских
обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.

Доспећа финансијских обавеза
У хиљадама динара

31. децембар 2020.
Мање

од месец
дана

1-3
месеца

Од 3
месеца до

1 године
Од 1 до 5

година
Преко

5 година Укупно

Некаматоноснo - - 40,393 - - 40,393
Фиксна каматна стопа:
- главница - - 143,566 - - 143,566
- камата - - - -

183,959 - - 183,959

У хиљадама динара
31. децембар 2019.

Мање
од месец

дана
1-3

месеца

Од 3
месеца до

1 године
Од 1 до 5

година
Преко

5 година Укупно
Некаматоносна      - - 44,336 - - 44,336
Фиксна каматна стопа:
- главница - - 143,228 - - 143,228
- камата - - 3,881 - - 3,881

- -   191,445 - - 191,445
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