
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. 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
675913 705915 758112

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

1052 1052 1052

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

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 6 1052 1052 1052

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 7 674861 704863 757060

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 66752 66959 66959

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 53475 48722 53132

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 503249 537223 585884

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

50859 51859 50985

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

526 100 100

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=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&Naziv=Bilans%20stanja&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F#
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 0 0 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

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

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 97959 524462 734787

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

27006 31761 32694

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

11297 15684 16741

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

130 121 113

12 3. Готови производи 0047 11742 12490 9676



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 711 1286 2373

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 3126 2180 3791

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 8 31486 486499 661675

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

70 434733 577393

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала

повезана правна лица
0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 31416 50077 84278

205 и део

209

6. Купци у иностранству 0057
1689 4

206 и део 209
7. Остала потраживања по основу

продаје
0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ

ПОСЛОВА
0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 9 32276 2230 2313

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 10 761 725 14676

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

1220

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0065

463 456 11166

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

298 269 2290

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

11 1134 324 3869

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 5091 2871 19222

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 12 205 52 338

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

0071 773872 1230377 1492899

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 89729 89729 114975



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
71786

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 149990 149990 149990

300 1. Акцијски капитал 0403 141727 141727 141727

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

302 3. Улози 0405

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 8263 8263 8263

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 1148 1148 1148

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414
325532 326329 330991

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

0 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 965748 673494 410343

350 1. Губитак ранијих година 0422 718166 463821 253977

351 2. Губитак текуће године 0423 247582 209673 156366

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
15209 12598 700



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

14609 11998 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

14609 11998

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 600 600 700

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

600 600 600

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 100

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 51317 54665 57487

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 1196424 1359141 1362926

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 33231 26660 49674

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

2000

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447



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

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и

средстава обустављеног пословања

намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне финансијске

обавезе
0449

33231 26660 47674

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0450

3186 3402 11688

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)

0451 507574 492359 592601

431
1. Добављачи - матична и зависна правна

лица у земљи
0452

432
2. Добављачи - матична и зависна правна

лица у иностранству
0453

433
3. Добављачи - остала повезана правна

лица у земљи
0454

535 88328 231119

434
4. Добављачи - остала повезана правна

лица у иностранству
0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 486439 383426 344547

436 6. Добављачи у иностранству 0457 6022 5374 5387

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 14578 15231 11548

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 13 385735 536516 427093

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
0460

14 102932 149200 152635

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
0461

15 163766 151004 129235

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463 489078 196027

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464
773872 1230377 1492899

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 89729 89729 114975

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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

443683 433501

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

1002
275641 249883

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

146279 120272

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 129362 127921

605
6. Приходи од продаје робе на иностраном

тржишту
1008

1690

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1009

162750 179056

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

134571 104250

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

28179 74806

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 5292 4562

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F#
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

647418 594510

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 166183 121049

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 967 2898

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 4492

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022 738 1669

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 16 34239 35012

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 106105 135950

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

17 181595 161302

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 18 66767 56263

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 54406 54497

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 2611

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 19 35741 36158

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 203735 161009

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032
598 560

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 0

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

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 420 416

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039 178 144

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
78236 77997

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



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 78199 77686

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 37 311

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049
77638 77437

683 и 685

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

1050 20 6364 15837

583 и 585

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

1051 21 28395 30708

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 22 52421 54151

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 23 4988 10221

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

1054

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

1055 255971 209387

69-59

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

1056
5042

59-69

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

1057
3434

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

1058

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

1059
250929 212821

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 3347 3148

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

247582 209673

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1068

247582 209673

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 247582 209673

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=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите

нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од

вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019

- 2020 - 2021) ≥ 0
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021) ≥ 0
2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2022 - 2023) ≥ 0
2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2023 - 2022) ≥ 0
2025

247582 209673

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

2026 247582 209673

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 247582 209673

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O
ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 737078 233566
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 731732 228936

2. Примљене камате из пословних активности 3003 4629

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 5346 1

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 628874 171890

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 458427 141601

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 72629 19118

3. Плаћене камате 3008 23348 4925

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 74470 6246

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 108204 61676

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 0 0
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

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 5969 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

5969

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 5969

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 17655 3095
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 17655 3095

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 119043 68304

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 119043 68304

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 101388 65209

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 754733 236661

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 753886 240194

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 847

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 3533

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 324 3869

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046
37 12

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
1134 324

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07099274 Шифра делатности 811 ПИБ 101285273

Назив GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG

Седиште Љиг , Равногорска бб

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 149990 4020 4038 1148

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

149990
4024 4042

1148

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

149990
4028 4046

1148

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

149990
4032 4050

1148

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=0e1ff98e-2797-4679-85ae-b684573b2116&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=1479614C9895F99D5C39174D980E07D8E9568F7F#
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

149990
4036 4054

1148

 



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 410343 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4059

410343
4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)

≥ 0
4060 4078 4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 250827 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063

661170
4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 12324 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

673494
4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)

≥ 0
4068 4086 4104



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 292254 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4071

965748
4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

 



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 330991 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

330991
4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4887 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 225 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

326329
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

326329
4140 4158



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 797 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

325532
4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни

рачуна
4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни

рачуна
4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4176 4194 4212



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 71786 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 71786 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247 255489
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 4248 183703
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 4250 196027
б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 4251 293051
б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4233

4243 4252 489078
б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



GP "GRANIT-PESdAR" AD. LJIG

NAPOMENE UZ

KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE
v

TzVESTAJE ZA 2019. GODII\U

Ljis. 03.07.2020. sodine



NAPOMENE TJZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE
IZVESTAJE ZA 2019. GODINU

I. PODACI O GRUPI

Grupa za konsolidaciju:

2. PODACI O DELATNOSTI DRUSTAVA U OKVIRU GRUPE

2.1. Podaci o dru5tvima iz grupe

A. Matiino dru5tvo

Gradevinsko preduzeie >Granit - Pe5dar< ad. Ljig, ulica Ravnogorska bb, je osnovano

31.10.1952. godine. Prevodenje u Registar Agencije za privredne registre RS izvr5eno je

28.06.2005. godine ReSenjem BD 2749112005. Uskladivanje sa prethodnim Zako;rom sa

privrednim dru5tvima izvr5eno je 28.11.2006. godine. Uskladivanje sa novim Zakonom sa

privrednim dru5tvima izvr5eno je 29.06.201 2. godine.

04.09.2015. godine do5lo je do promene vlasnidke strukture. Na dan 31.12.2018. godine

vlasnidka struktura je slede6a:

"Nukleus" DOO Lazarevac, broj akcija 32.261odnosno 24,99yo od ukupne emisrje
,,Inkop,, DOO etqrija,broj akcija 32.259 odnosno 24,99%;0 od ukupne emisije

Besla6 Milan, broj akcija 22.040 odnosno 17 ,07%o od ukupne emisije

Radosavljevid Slobodan, broj akcija 2I.515 odnosno l6,66yo od ukupne emisije

Mali akcionari, broj akcija 21.028 odnosno l6,29yo od ukupne emisije.

Matidni broj:07099274

Sifra delatnosti: 0811 - eksploatacija gradevinskog i ukrasnog kamena, krednjaka, gipsa, krede,

Poreski identifikacioni broj (PIB): 10T285273

prosedan broj zaposlenih u 2019. godini je 147 ( a u 2018. godini 149).

Voligina pr?me kriteriJumima ua rs,lvrotavanj a iz Zakane o ra.&unowodstvu ("SluEheni glasnik

RS", 62113): srednje Pravno lice.

Naziv druStva:

Ude56e matidnog

druStva u zavisnom

dru5tvu

Matidno dru5tvo: GP ''GRANIT PESCAR'' AD. LJIG

100.00%
Zavisna dru5tva: ''POBEDA'' AD. LJIG

''KAMENOLOM SLOVAC'' DOO. LJIG

70.00%
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B. Zavisna dru5tva

B.1. >>Pobeda< ad. Ljig, ulica Kraljice Marije bb, je osnovana 14.12.1989. godine. Prevodenje u

Registar Agencije ia-privredne registre RS izvr5eno je 14.06.2005. godine Re5enjem BD

4lig5l2o05-. Uskladivanje sa prethodnim Zakonom sa privrednim druStvima izvr5eno je

Re5enjem Agencije zapriwedne registre RS BD 24322512006 od05.02.2007. godine. Uskadivanje sa

novim Zakinomo priwednim druStvima izvr5eno je Resenjem BD 13098512012 od 11 .10-2012.

godine.

Matidni broj : 071 355 I 3,

Sifra delatnosti: 141 1 - proizvodnja koZne odeie,

Poreski identifikacioni broj (PIB) : 1 0 I 28633 8

Prosedan broj zaposlenih u 2019. godini je9 (au 2018. godini 10)'

Velidina prema kriterijumima za razwstavanje iz Zakona o radunovodstvu ("SluZbeni glasnik

RS", 62113): mikro pravno lice.

8.2. >>Kamenolom Slovac< doo. Lajkovac, ulica Ljubomira Kovadevi6a bb, je osnovan

01.06.2010. godine. Upis u Registar Agencije zaprivredne registre RS izvr5en je 01.06.2010.

godine Re5enjem BD 5520212010.

Matidni broj: 20652993,

Sif.a delatnosti: 0811 - eksploatacija gradevinskog i ukrasnog kamena, krednjaka, gipsa, krede,

Poreski identifikacioni broj (PIB): 106652926

prosedan broj zaposlenih u 2019. godini ie Ia (a]u2018. godini 15).

Velidina prema kriterijumima za ruzxrstavanje iz Zakona o radunovodstvu ("SluZbeni glasnik

RS", 62113): malo pravno lice.

2.2. Podaci o usaglasenosti raiunovodstvenih politika ilanova grupe

Radunovodstvene politike matidnog druStva su utvrdene Pravilnikom o radunovodstvu i

radunovodstvenim politikama koji je donet 23.02.2005. godine od strane Upravnog odbora i

se od23.02.2005

Radunovodstvene politike zavisnog drustva ,,Pobeda" ad. Ljig su utvrdene Pravilnikom o

radunovodstvu i radunovodstvenim politikama koji je donet 11'10'2010' godine od strane

odbora i od 1 1.10.2010. godine.



Radunovodstvene politike zavisnog druStva ,,Kamenolom Slovac" doo. Lajkovac su utvrdene

pravilnikom o radunovodsft,u i radunovodstvenim politikama koji je donet 31.12.2013. godine

"asrr*. 
tr*a druStva Gp,,Granit Pesdar" AD i primenjuje se od31.12.2013. godine.

Radunovodstvene politike zavisnih druStava su u potpunosti usaglasene sa radunovodstvenim

politikama matidnog druStva.

3. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRE,ZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA

Osnove za sastavljanje finansijskih izve5taj a

Grupa vodi evidencije i sastavlja konsolidovane finansijske izveStaje u skladu sa Zalionom o

radunovodstvu Republike Srbije i ostalom primenjivom zakonskom regulativom u Republici

Srbiji.

U skladu sa Zakonom o radunovodstvu, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu

sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveltaia (matidna ptavfta lica), javna drustva, odnosno

druStva koja se pripremaju da postanu iavna, ,klud,t tu Zakonom o trZistu kapitala Republike

Srbije, nezavisno od vilidin e, za ptiznavanle, vrednovanj e, ptezentaciju- i obelodanjivanje

pozicrla u finansijskim izveitajima primenjuju Medunarodne standarde finansijskog

izvestavanja, diji je prevod na srpski jezik objavilo ministarstvo nadleZno za poslove finansija'

MRS, MSFI i tumadenja objavljeni do juna 2012. godine od strane odbora za medunarodne

radunovodstvene standarde i Komiteta )u t*nut"nia radunovodstvenih standarda su zvanidno

prevedeni re5enjem Ministarstva Finansija Republike Srbije o utvrdivanju prevoda

Medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja (broj resenja 401-00-89612014-16) i

objavtjeni u SluZbenom glasniku nepuulit<e Srbije broj 35 dana27. marta2014' godine'

Prezentacija konsolidovanih frnansijskih izve5taja

Konsolidovani finansijski izvestaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadrZini i

formi obrazacafinansijskih izveitajaLa ptivtedna druStva, zadruge i preduzetnike (,,SluZbeni

glasnik RS", br. 95/20L4).

Konsolidaovani finansijski izvestaj je iskazan u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja

zvanr(ruizve5tajnu valutu u Republici Srbiji'

uporedni podaci pnkazani su u hiljadama dinara (RSD), vaLedm na dan 31' decemb'Ia 2018'

godine.

Fritrikorn i*reds koneolidpvenoS f,rnoneijeksg iave5tsi* e* m*ti6rto drultvo i *nvicno druliltvs

i,ii*iffi*: e metod potpunog konsolidovanja'

svi iznosi transakcija koje su nastare iz medusobnih posrovnih odnosa matidnog drustva i

nlegovft zavisnih drustava, kao i sva potrazivanj ai obavize eliminisani su u potpunosti prilikom

konsolidacij e nj ihovih fi nansij skih izve Staj a'



Raiunovodstveni metod

Konsolidovani finansijski izve5taj je sastavljen po metodu prvobitne nabavne vrednosti

(istorijskog tro5ka), osim ukolit<o VtSn'I ne zahtevaju drugadiji osnov vrednovanja na nadin

opisan u radunovodstvenim politikama.

4. pREGLED ZNAdAJNIH RAdUNOvODSTvENIH PoLITIKA

4.1. Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke

Konsolidovani finansijski izvestaj je sastavljen na nadelu nastanka poslovnog dogadaja (nadelo

uzrodnosti) i nadelu stalnosti poslovanja

Prema nadelu nastanka poslovnog dogadqa, poslovni dogadaj se priznaje kada je nastao i

ukljuduje se u finansijske izve5tuj" , periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate

novca uvezi sa tim poslovnim dogadajem.

Konsolidovani finansijski izvestaj je sastavljen pod pretpostavkom da 6e Grupa da posluje u

neogranidenom vremenskom perioAu t da 6e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budu6nosti'

4.2. P riznavanj e elem en ata fi nansij skih izve5taj a

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da 6e po osnovu kori56enja sredstava

buduie ekonomske koristi priticati u Grupu i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu

ko5tanja ili vrednost koja moZe da se pouzdano izmetl

Obavezase priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da 6e odliv resursa koji sadrZi ekonomske

koristi proisie6i ii podmirenja saia5njrhobaveza i kada se iznos obaveze koja 6e se podmiriti

mole pouzdano da izmer|

prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je pove6anje ekonomskih koristi povezano sa

poveianjem sredstva ili smanjenjetn obaveza koje mogu pouzdano da se izmere' odnosno da

prirrrrr*i" prihoda nastaje istovremeno sa priinavanjem povedanja sredstava ili srnanjenja

obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa

smanjeqiem^ sredstava ili povedaqiem obaveza moie pouzdano da se izmeri, odnosno da

;;iffi;rii; i*irr"a" nestqie istevremei*-"ru-nrirrrareriem pprastn obeveas i emeqieqiern

sredstava.

Kapitel se iskazuje u skladu se finansijskim konceptom kapitala kao uloleni novoc ili ulolene

tupouru mod i pr.ariurf;u neto imovinu Grupe. Iz finansijskog koncepta kapitala proistide

tonrrpt oduvanja kapitali.Ocuvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama -

RSD. 
^po 

ovom konceptu dobitak je zaradm samo ako finansijski (ili novdani) iznos neto

imovine na kraju perioda premasujl finansijski (ili novdani) iznos neto imovine na podetku

perioda, nakon uk^ljudivanla bilo liakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku

godine.



4.3. Preraiunavanje stranih sredstava pladanja i raiunovodstveni tretman kursnih

razlika

3t.12.2019 31.12.2018

poslovne promene nastale u stranoj valuti su preradunate u dinare po srednjem kursu utvrdenom

na medubankarskom trZi$tu devizau Srbiji, koji je vaLio na dan poslovne promene'

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preradunati su u dinare po

srednjem kursu utvrdenom na medubankarskom trZistu devizazatq dan'

Neto pozitivne ili negativne kursne razllke, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj

valuti i prilikom p."rrO.rrru poziclia bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u

korist ili na teret bilansa uspeha'

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troska izrazenog u stranoj valuti

preradunate su po istorijrto- kursu vaLelemna dan inicijalne transakcije'

Srednji kursevi za devize,utvrdeni na medubankarskom trZiStu deviza, primenjeni zapreradtn

aeviznih pozicrlabilansa tt*iu u dinare, za pojedine glavne valute su bili slede6i:

1 EUR

1 USD

1 CHF

117,5928

104,9186

108,4004

118,1946

103,3 893

t04,9779

4.4. Koeficijenti rasta potrosaikih cena u Republici Srbiji (godisnja inflacija):

Mesec 2019. 2018.

Januar

Februar

Mart
April
Maj

Jun

Jul

$.vgust

Septembar

Oktobar
Novembar

Decembar

0,021

0,024

0,028

0,031

0,022

0,015

0,016

0,013

0,01i
0,010

0,015

0,019

0,015

0,014

0,011

0,021

0,023

0,024

0,026

0,021

0,022

0,019

0,020t9

4.5.Tro5kovi Pozaimljivanj a

T'rollsovt posQJnrUlvnrlin ne adneirc nr krtnstt I 
- 
drUCo trslkovs kojl nartqir* u voai tr

pozajmljivanjem ,r"i}liu. i."srittip"i":;iil;j; r";1; t"o[" 
""posredno 

pripisati sticanju'

izgradnji tliizradrrr"Jrtru (investicije) l-o.i?tiotpf-sobijava za upotrebu, ukljuduju se u nabavnu

wednost ili cenu kri"rl; iog ,r.drt u. Ortuti troskovi pozajm-ljivarya priznaiu se kao rashod

perioda u kome su nastali.



4.6. Umanjenje vrednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Grupa preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne i

nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je doslo do gubitka po osnovu

umanjenja vrednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procenjuje se nadoknadivi iznos

sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije mogude proceniti nadoknadivi

iznos pojedinog sredstva, Grupa procenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generise novac, a

kojoj to sredstvo priPada.

Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viSa'

Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generi5e novac) manji od

knjigovodstvene wednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do

.rudJk rudirog iznosa. Gubici od umanjenja vrpdnosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako

sredstvo pretlodno nije bilo predmei rcvalorrzacrje. U tom sludaju deo gubitka, do iznosa

revalorizacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu'

4.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganj a se priznaju samo kada je verovatno da 6e od tog ulaganja priticati

ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulagarya pouzdano merljiva, a obuhvataju se:

ulaganja u razxoj, koncesije, patenti, fran5ize, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu

(u okviru kojih su dugorodno pla6eni tro5kovi zakupa, pravo kori5ienja drZavnog zemlji5ta)'

Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 - Nematetijalna ulaganja. Podetno

priznavanjenematerijalnih ulaganja vrli se po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MRS 38)

Obradun amortizac4e vr5i se od podetka narednog meseca u odnosu na mesec kada je stavljeno u

upotrebu.

Amofirzacija nematerijalnih ulagat4a koja podleZu amortizaclji vrsi se primenom

proporcionalnog metoda u roku od 5 godina osim ulaganja dije je vreme utvrdeno ugovorom,

kada se otpisivanje vrsi u rokovima koji proistidu iz ugovora.



4.8. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni
koStanja za sredstva izradena u sopstvenoj rei:iji. Nabavnu vrednost dini fakturna vrednost
uve6ana za sve tro5kove koje se mogu direktno pripisati dovodenju ovih sredstava u stanje
fu nkcionalne pripravnosti.

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog koriSdenja duZi od jedne godine i ako je njena
pojedinadna vrednost veda od vrednosti propisane poreskim propisima.

Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produZenje korisnog
veka upotr6ba ili pove6anje kapaciteta, poveiavaju knjigovodstvenu vrednost

Nakon podetnog priznavanja. nekretnine, postrojenja i oprema se knjiZe po njihovoj nabavnoj
vrednosti umanjenoj za ukupnu eventualnu akumuliranu amortizaciju i ukupne evenfualni
akumulirane gubitke zbo g umanj enj a vrednosti.

Amortizacija nekretnina, poskojenja i opreme se obradunava na vrednost nekretnina, postrojenja
i opreme na podetku godine, odnosno na nabavnu vrednost opreme stavljene u upotribu tokom
godine, primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka upotrebe sredstav4
uz primenu sledeiih stopa:

Obradun anortizacije podinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo
stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se mogu revidirati svake godine radi obraduna
anortizacije koja odraZava stvarni utro5ak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali
nameravani vek njihovog kori56enj4 u skladu sa paragrafom 51 MRS 16.

Sredstvo se isknjiZava iz evidencije u momentu otudenja ili ukoliko se ne odekuju budu6e
ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa
sredstva (kao razlika izmedu neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti) priznaju ie u
bilansu uspeha odgovarajudeg perioda.

4.9. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni ko5tanja, ili neto prodajnoj vrednosti, u
zavisnosti koja je niLa.

Nabavna vrednost ukljuduje vrednost po fakturi dobavljada, uvozne daibine, transportne
tro5kove i druge zavisne tro5kove nabavke. Cena ko5tanja obuhvata tro5kove direktnog
materijal4 direktnog ruda i indirektne tro5kove proizvodnje. TroSkovi su ukljudeni u cenu
ko5tanja na bazi normalnog stepena iskori56enosti kapaciteta, ne ukljuduju6i trolkove kamata i
tro5kove perioda.

Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u trZiSnim
uslovima poslovanja, nakon umanjenja za tro5kove prodaje.

obradun izlaza zalihautvrduje se metodom prosedne ponderisane cene.

0 p,.is
1:

2: gFtemA
Gradevinski obiekti - 20.00

3';13 .- 2gug6



4.10. Finansijski instrumenti

KlasiJikacii a Jinan sii s kih instr umenata

Finansijska sredstva ukljuduju dugorodne finansijske plasmane, potraZivanja i kratkorodne

finansijske plasmane, gotovinu i got-ovinske ekvivalente. Grupa klasifikuje finansijska sredstva u

neku od slede6ih kateg:orija: sredstva po fer wednosti kroz bilans uspeha, investicije koje se drZe

do dospe6a, krediti (zajmovi) i pottaiivaqa i sredstva raspoloZiva za.prodaju' Klasifikacija

zavisiod svrhe ,u to;r, ,, sredstva stedena. Rukovodstvo matidnog i zavisnog drustva utvrduje

kl as i fi kac ij u frnans ij slih sre d stava pril ikom ini c ij alno g ptiznav anj a

Finansijske obaveze ukljuduju dugorodne finansijske obaveze, kratkorodne finansijske obaveze,

obaveze iz poslovanja i ostale kratkorodne obaveze'

Metod efektivne kamate

Metod efektivne kamate je metod izralwavarya amortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili

finansijske obaveze i raspodele prihoda od kamate i rashoda od kamate tokom odredenog

perioda. Efektivna kamatna stopa ie kamatna stopa koja diskontuje budu6e gotovinske isplate ili

primanja tokom odekivanog r&a trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, tokom

kra6eg perioda na neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansiiske obaveze'

Gotovina i gotovinski ekvivalenti
pod gotoviiom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u alagajni, sredstva na

teku6im i deviznim radunima kao i kratkoro8ni depoziti do tri meseca koje je mogu6e lako

konvertovati u gotovinu i koji su predmet niskog tizikaod promene vrednosti'

Krediti (zaimovi) i potraiivania - )'

Potraiivanja od t upa.u, t t.Alti (zajmovi) i ostala potraLivania i plasmani sa fiksnim ili

odredivim pla6anjima koja se ne kotiraju na aktivnom trZi5tu, klasifrkuju se kao potraiivanja i

kre diti (kratkoro dni z aj movi) i p ott aLiv anj a'

Krediti i potraaivanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode ei'ektivne

kamate, nakon umanjenia vrednosti po osnovu obeiwedenja. Prihod od kamate se priznaje

primenom metoda efemirrne kamate, osim u sludaju kratkorodnih potraZivanja, gde priznavanje

prihoda od kamate ne bi bilo materijalno znadaino'

[Imani eni a vredno sti iinans ii s kih s re dstav a

Na dan svakog bilansa stanja Grupaprocenjuje da li po-stoje objektivni-dokazi da je doslo do

umanjenja vrOdnosti finansi.lskog-rr.drt r"iii grupe-finansijskih sredstava (osim sredstava

iskazanih po fer vrednosti kroz bilans 
"rp"tral. 

oiezvredenje finansijskih sredstava se vrsi kada

postoje objektivni dokazi da su, kao re)dtaijednog ili vi5e dogadaja koji su se desili nakon

podetnog p,znavanla finansijskog sredstva, pro..ttJ.ni budu6i novdani tokovi sredstava biti

izmenjeni.

obeavrederde (iepravka wednosti) potraiivanja vlBj se indirektno za ianos dospelih potraiivaqja

koja nisu naptaceniu;-;i;il;a-g..at"" a*E-od datuma 4o;F'* zaplaiantre' a direktiro ako je

nemogudnost nuprui"'ir7"iiJl-aoil"t"*to"i"u. promen[ na rddunu 
-ispravke 

vrednosti

potralivanju .riO.rrii.aju se u korist ili na teret bilansa uspeha. Naplata otpisanih pottaLivania

ukljuduje se u bilansu uspeha kao ostali prihod'



O stale fi.n an s ij s ke o b av e ze

Ostale finansijske obaveze, ukljudujudi obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer

vrednosti primljenih sredstava, umanjene za troskove transakcije.

Nakon podetnog priznavarfa. ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

kori56enjem *.toau efektivne kamate. Tro5ak po osno\u kamata se priznaje u bilansu uspeha

obradunskog perioda.

4.11. Porez na dobitak

Tekuii porez

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obradunava i plata u skladu sa propisima o

oporezivanju Republike Srbije. Konadni iznos obaveze poreza na dobitak utvrduje se primenom

poreske stope od l5o/o na poresku osnovicu utvrdenu u poreskom bilansu Grupe. Poreska

osnovica prk*unu u poreskom bilansu ukljuduje dobitak prlkazan u zvanidnom bilansu uspeha

koji se tcoiiguje za stilne razlike koje su definisane propisima o oporezivaniu potezom na dobit

Republike Srbije.

Odloteni porez

OdloZeni porez na dobitak se obradunava kori56enjem metode utvrdivanja obaveza prema

bilansu stanja, za privremene razlike proiza5le izmedu knjigovodstvene vrednosti sredstva i

obaveza u finansijskim izvestajima i njihove odgovaraju6e poreske osnovice kori56ene u

izradunavanju oporezivog dobitka. OdloZene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive

privremene 
-razlike, 

dok se odloZenaporeska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 6e

oporezivi dobici biti raspoloZivizakoriS6enje odbitnih privremenihrazlika.

OdloZeni porez se obradunava po poreskim stopama zakoie se odekuje da 6e se primenjivati u

periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. OdloZeni porez se evidentira na teret ili u

torist bilansa uspeha, osim kada se odnosi napozicije koje se evidentiraju direktno u korist ili na

teret kapitala, i u tom sludaju se odloZeni poreztakode rasporeduje u okviru kapitala.

4.12. Primanja zaPoslenih

Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, Grupa je u

obavezi aa 6aA doprinose draavnim fondovima kojima se obezbeduje socijalna sigurnost

zaposlenih. br. obiveze ukljuduju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima

obradunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Grupa je, takode,

obaveznaOa oa bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim

fondovima. Doprinosi na terei poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se k4iiZe na teret

rashoda perioda na koji se odnose.

Grupa nije uklju6ena u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim

osnovama.



Otpremnine
U stladu sa Zakonom o radu Republike Srbije, privredna druStva imaju obavezu da zaposlenima

isplate otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosedne zatade ostvarene u

Rlpublici Srbiji pr"*u poslednjem objavljenom podatku Republidkog otgana za poslove

statistike.

Zavisna drultva nisu izvr5ila aktuarsku procenu sada5nje vrednosti rezervisanja za otpremnine

zaposlenih pri odlasku u penziju i formirala odgovarajuda rezervisanja po tom osnovu zbog

neizvesnosti u fluktuaciji radne-snage (prijem radnika u radni odnos i prestanak radnog odnosa

radnika), zbog mogudnosti p.or.r"ru zakonskih propisa, zbog neizvesnosti u pogledu visine

diskontne stope.

Jubilarne nagrade

Matidno i zavisna druStva u okviru Grupe ne ispla6uju jubilarne nagrade.

4.13. Prihodi i rashodi

prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvr5enih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod uslovom

da su svi rizici i koristi presli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu lsporuke

robe i proizvoda ili izvr5enja uslugi. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za

odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.

Rashodi se obradun avajtpo nadelu uzrodnosti prihoda i rashoda.



5. ZNAdAJNE nq.dUNOVODSTVENE PRoCENE (paragraf 125 MRS I -
Prezentacija finansijskih izve5taja)

Sastavljanje finansijskih izve5taja zahteva od rukovodstva matidnog i zavisnog druStva da wSi

p.o""rJ i utvrduje pretpostavke toje mogu da imaju efekla na prezentovane vrednosti sredstava i

obuu"rui obeloianjivarrje potencijalnih potraZivanjai obaveza na dan sastavljanja finansijskih

rzxeitaja, kao i priiroda i iashoda u tohu izve5tajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su

,urrrorurr" na prethodnom iskustl.u, teku6im i odekivanim uslovima poslovanja i ostalim

raspoloZivim informac ljama na dan sastavljanja finansijskih izveitap. Stvarni rezultati mogu da

se razlikuju od procenjenih iznosa.

Najznadajnija podrudja koja od rukovodstva zahtevaju vrSenje procene i dono5enje pretpostavki

predstavljena su u daljem tekstu:

5.1,. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme

Grupa procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne

godirr.. p.ocena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom

Iskustlu sa slidnim sredstvima, kao i predvidenim tehnolo5kim napretkom i promenama

ekonomskih i industrij skih faktora.

Ukoliko se sada5nja procena razllkuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama

Grupe se evidenti.u;u-,, skladu sa tf,ttis 8 ,,Radunovodstvene politike, promene radunovotlstvenih

pro."nu i gre5ke". Ove procene mogu da imaju znaEaine efekte na knjigovodstvenu vrednost

nekretnina, postrojenja i opreme kao ina iznos amortizaclie tekudeg obradunskog perioda'

5.2. Umanjenje vrednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Grupa vrSi pregled knjigovodstvene wednosti materijalne i nematerijalne

imovine i procenjujl da li postoje inaimclle za umanjenje vrednosti nekog sredstva. Prilikom

procenjivanja umanjenja viednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generiSu nezavisno

doaelju.lu s! oagovaruj"eoj jedinici koja generi5e novac. Naknadne promene u dodeljivanju

jedinici koja generi5e novac ili u wemenu nih tokova mogu da utidu na knjigovodstvenu

vrednost odnosne imovine.

5.3. Ispravka vrednosti potraZivanja

Ispravka wednosti sumnjivih i spornih potraZivanja je izvr5ena na osnovu procenjenih gubitaka

usled nemogucnosti kupaca au itpun" svoje obav eze v roku koji ptelazi rok tolerancije

neplativoEti potra*ivaqia. Procena rukovodstvu;u ,u"rrorana na starosnoj analizi polraiiva4ia od

kup*ce, iptsrdiekino otpielma, kreditnoi lenro6r*:"ii liopEoa i promenama u postoJedim ualovimc

prodqje, ovo uktiuifi;T;r;;i;A;H-; uuaueem bonanaqiu kupaoa i o6ekivanoi lrudurioi

naplati. promene 
" "*io"i*f 

pirio"*.;u, delatnosti ili'okolnostima vezanim za odredene kupce

*og, da imaju ," p*f.ii.u t or.t.i3u ispravke vrednosti sumnjivih i spornih potraZivanja

obelodanj ene u priloZenim finansij skim izve Staj ima'



5.4. Ispravka vrednosti zastarelih zaliha izali}aa sa usporenim obrtom

Grupa vr5i ispravku vrednosti zastarclih zaliha kao i zallha sa usporenim obrtom. Pot'ed toga,

odredene zalihe Grupe vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena neto

prodajne vrednosti zaliha izvrSena je na osnovu najpouzdarrijih raspololivrh dokaza u vreme

vr5enja procene. Ova procenauzimat obzir odekivano kretanje cena i tro5kova u periodu nakon

datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od bududih dogadaja koji treba da potvrde uslove

koji su postojali na dan bilansa stanja.

5.5. Sudski sporovi

Prilikom odmeravanj a i priznavar4a rczervisanja i utvrdivanja nivoa izloZenosti potencijalnim

obavezama koje se odnose na postojeie sudske sporove rukovodstvo matidnog i zavisnog

druStva u okviru Grupe donosi odredene procene. Ove procene su neophodne radi utvrdivanja

verovatnoie nastanka negativnog ishoda i odredivanja iznosa neophodnog zakonadno sudsko

poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da se

razlikuju od gubitaka inicijalno utvrdenih procenom. Zbog toga se procene koriguju kada

matidno r zavista dru5tva u okviru Grupe dodu do novih informacija, uglavnom uz podr5ku

internih strudnih sluZbi ili spoljnih savetnika. Izmene procena mogu dau zna(,ajnoj meri utidu na

budu6e poslovne rczlltate.



6. NEMATERIJALNA IMOVINA

Nabavna bruto vrednost na poietku godine

Nabavna bruto vrednost na kraju godine

Neto sada5nja vrednost:

31.12.2019. godine

Neto sada5nja vrednost:

31.12.2018. godine

Nematerij alna ulaganj a

u pripremi

u hiliadamadinara

1.052

1.052

1.052

1.052



7. NEKRE,TNINE, POSTROJENJA I OPREMA

ZemljiSte
Gradevinski

objekti

Postrojenja i
oprema

Nekr,

postr. i
oprema u

pripremi

Dati

avansi

dinara

IIkupno

u

Nabavna

vrednost na

poietku godine

Povedanje:

Nabavka,

aktiviranje i
prenos

Smanjenje:

Prodaja u toku

godine

Rashod u toku

godine

Ostalo

Nabavna

vrednost na

kraju godine

Kumulirana
ispravka na

poietku godine

Pove6anje:

Amortizaclia

Smanjenje:

Prodaja u toku
godine

Rashod u toku
godine

Stanje na

kraju godine

Neto sada5nja

vrednost:
3t.t2.20r9.
godine

Neto aadaBnla
vrednost:
31.r2.2018.

godine

66.959 301.566

9.045

9.045

4.292

4.292

257.136

100.148 6.547 1.268.386793.1,66

16.513

16.513

(1.463)

(43)

(t.420)

50.114

50.1r4

1.090

(3 1)

(1.ose)

304.967

(1.000)

(1.000)

25.984

25.984

(2.670)

(1.043)

(r.420)

(207)

54.406

54.406

1.090

(3 1)

(1.ose)

674.861

426

426

(207)

(207)

66.752 310.611 80s.216 99.148 6.973 1.291'700

2s2.844 2s5.943 48.289 6.447 563.523

48.289 6.447 616.839

66.752 53.475 503.249 50.859 526

66.9s9 48.722 537.223 51.8s9 100 704'863



Na svim gradevinskim objektima i zemlji5tu matidnog DruStva upisana je hipoteka, ana vedem

delu opreme upisana je zaloga. Na delu opreme zavisnog pravnog lica >Kamenolom Slovac<

doo. Lajkovac upisana je zaloga.

8. POTRAZIVANJA PO OSI\OVU PRODAJE

Kupci u

zemlji -

ostala

povezana

pravna lica

Kupci u zemlji Ukupno

Bruto potraLivarye na podetku

godine

Bruto potraZivanje na kraju
godine

Kupci u
inostranstvu

Ispravka vrednosti na podetku

godine

Smanjenje ispravke vrednosti u
toku godine po osnovu naplate

Pove6anje ispravke vrednosti u
toku godine

Ispravka vrednosti na kraju
godine

NETO STAN.IE

3L12.2019. godine

31.12.2018. godine

435.066

403

JJJ

333

70

434.733

31.416

50.077

t.t82

1.689

31.486

486.499

t53.t20 12.596 600.782

153.238 12.033 165.674

103.043 r0.907 114.283

(6.481)

26.386

134.188

(6.42s) (s6)

25.204

121.822 t2.033

Na dospela nenapladenapotraLivarya Grupa ne vr5i obradun zatezne kamate

9. DRUGA POTRAZIVANJA
u hiljadama dinara

31. decembraZ079. 31. decembraZ}lS

PotraZivanj a od zaposlenih

PotraLivanjazavile pladeni porez na dobitak

P otr aLiv anj a za naknade zar ada koj e s e re fu ndiraj u

PotraZivanja po osnovu naknada Steta

O stala kratkoro dn a p otr aZiv anj a

Ispravka vrednosti drugih potraiiv anja

DRUGA POTRAZIVANJA:

1.887

93

2.951

38

3s.041

(7.734)

1.887

94

2.905

38

5.040

(7.734)

32.276 2.230

u hiljadama dinara



10. KRA'I'KOROdNI FINANSIJSKI PLASMANI
u hiljadama dinara

Kratkorodni
krediti i plasmani

matidna r zavisna

pravna lica

Kratkorodni

krediti r zajmovt
u zemlji

Ostali
kratkorodni
plasmani

Ukupno

Bruto stanje na

podetku godine

Bruto stanje na kraju
godine

Ispravka vrednosti na

podetku godine

Ispravka vrednosti na

kraju godine

t5.773

15.773

t5.773

ts.773

471

478

15

15

463

456

4.003 20.247

5.274 2t.525

3.734 t9.522

4.976 20.764

76r

725

NETO STAN.IE

31.12.2019. godine

31.12.2018. godine

11. GOTOVINA

Dinarski poslovni radun

12. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIdENJA

Ostala aktivrm vremenska ruzgrani(,erya

u hiljadama dinara

3 1. decembra 31. decembra

20t9. 2018.

t.t34 324

u hiljadama dinara

31. decembra 31. decembra

2019. 2018.

205 52

298

269



13. OSTALE KRATKOROdNE OBAVEZE

l. Obavezepo osno\u neto zatadai naknada zarada

2. Obaveze zaporeze i doprinose nazarade i naknade zaradana

teret zaposlenog

3. Obaveze zaporez i doprinose nazarade i naknade zatadana

teret poslodavca

4. Obaveze zabrtto naknade zaradakoje se refundiraju

5. Obaveze po osnovu kamata i tro5kova finansiranja

6. Obaveze za dividendu i ude56e u dobitku

7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu sluZbenog putovanja,

sme5taja, otpremnine i drugo

8. Obaveze prema fizidkim licima zanaknade po ugovorima

9. Ostale obaveze

OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE (1 do 9)

u hiljadama dinara

31. decembra 31. d:cembra

2019. 201'8.

6.993

4t.515

26.422

449

296.r23

2.787

9.193

r53

2.r00

tr.289

155.882

108.489

7t2

24s329

2.788

9.722

73

2.232

385.735 536.516

14. OBAVEZEPO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST

u hiljadama dinara

31. decembra 31. decembra

2019. 2018.

Obavezepo osnovu porczana dodatu vrednost t02.932 t49.200

15. OBAVr;ZI. ZAOSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAZBINE

u hiljadama dinara

31. decembra 31. decembra

2019. 2018.

I . Obaveze za poreze, carine i druge daLbine iz nabavke ili na
161 .108 148.880

teret tro5kova

2. Ostale obaveze zaporeze, doprinose i druge daZbine

OEAVSZS sn oetale porg&sr doprinooc i drugc de*blnc
(r+2)

2. 2.1

163.766 l!r.oo4



16. TROSKOVI MATERIJALA

l. Tro5kovi materijala zaizradu

2. Tro5kovi ostalog (reZijskog) materijala

3. Tro5kovi rezervnih delova

4. Tro5kovi jednokratnog otpisa alatai inventara

TROSKOVI MATERIJALA (1 do 4)

1. TroSkovi zaruda i naknada (bruto)

2. Tro5kovi porcza i doprinosa na zarade i naknade na teret
poslodavca

3. Tro5kovi naknada po ugovoru o delu

4. Tro5kovi naknada fizidkim licima po osnovu ostalih ugovora

5. Ostali lidni rashodi i naknade

TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI
LriNr RASHODT (1 do 5)

18. TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA

1. TroSkovi usluga na izradi ucinaka

2. Tro5kovi transportnih usluga

3. TroSkovi usluga na odrzavanju

4. Tro5kovi zakupnina

5. Tro5kovi reklame i propaganda

6. Tro5kovi ostalih usluga

TROSKOVT PROTZVODNTH USLUGA (1 do 6)

u hiljadama dinara
01.01-31.12. 01.01-31.12.

2019. 2018.

28.t21

3.664

2.454

23.48s

3.523

7.136

868

34.239 35.012

17. TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIENI RASHODI

u hiljadama dinara

01.01-3 1.12. 01.01-3 1.12.

2019. 20i8.

147.854

25.725

r.147

6.869

r29.t27

23.160

185

8

8.822

181.59s 161.302

u hiljadama dinara

01.01-31.12. 01.01-31.12.

2019. 20t8.

241

7.700

9.442

679

498

48.207

2.025

llt.256

t7.293

2s.689

66.767 56.263



19. NEMATERIJALNI TROSKOVI

1. TroSkovi neProizvodnih usluga

2. Tro5kovi reprezentacije

3. Tro5kovi premije osiguranja

4. Tro5kovi platnog Prometa

5. TroSkovi dlanarina

6. Tro5koviporcza

7. Ostali nematerijalni tro5kovi

NEMATERTJALNT rRosKovl (1 do 7)

Prihodi od uskladivanja vrednosti potraZivanJa 1

kratkorodnih finansij skih plasmana

Obezvrede nie potraZivanj a i kratkorodnih finansij skih

plasmana

22. OSTALI PRIHODI

1. Dobici od prodaje postrojenja i opreme

2. Dobici od prodaje materijala
3. Vi5kovl
4. Prihodi od smanjenj a obaveza

5. Ostali nepomenuti Prihodi

6. Prihodi od uskladivanja vrednosti ostale imovine

OSTALI PRIHODI (1 do 6)

u hiljadama dinara

01.01-31.12. 01.01-31.12.

20t9. 2018.

1.009

383

331

396

579

2t.665

n.195

35.741 36.158

2.080

706

251

472

t9.220

t3.012

20. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE

ISKAZUJEPoFERVREDNOSTIKROZBILANSUSPEHA

01.01-31.12

2019.

u hiljadama dinara
01 .01 -3 1 . 12.

2018.

6.364 t5.837

2I. RASHODI OD USKLAEIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE

ISKAZUJEPoFERVREDNOSTIKROZBILANSUSPEHA

01.01-31.12

2019.

u hiljadama dinara
01.01-31.12.

2018.

28.395 30.708

u hiljadama dinara

01.01-31.12. 01.01-31.12.

20t9. 2018.

327

564

2t9
51.031

280

2.564
249

16

271

51.051

52.421 54.151



23. OSTALI RASHODI

1. Gubici po osno\u rashodavanja i prodaje postrojenja i opreme

2. Gubici od prodaje materijala

3. Manikovi

4. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaltite od rizika koji

neispunjavaju uslove da se iskaZu u okviru ostalog

sveobuhvatn o g rczultata

5. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraiivanja

6. Rashodi po osnovu rashodavanj azalihamaterijala i robe

7. Ostali nepomenuti rashodi

OSTALI RASHODI (1 do 7)

u hiljadama dinara

0r.01-31.12. 01.01-31.12.

2019. 2018.

36t
819

1.776

2.032

4.707

l2l
s67

t.t47

4

63

3.612

4.988 10.221

24. ZNA(AJNI DOGADAJI NAKON DATUMA BILANSA

Odekuje se da matidno pravno lice odblokira svoje tekuie radune, tako Sto 6e se izvr5iti

reprogram starog fiskalnog duga.

25. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

Matidno dru5tvo sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine vodi vi5e sudskih sporova u

kojima se javlja kao tuZeni.

Data jemstva i garancije

Grupa nema potencijalnlh obavezapo osnovtl datih jemstavai gatancija.

26. UPRAWJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

porlpve*dr 6rxpr Jr l*lp*rns ra:ll6lttno flnn*rrfirhlm rlllelrnrl tr&ilnom dplku' flne'nrf,llkertl

iriiut'TdJ"d;;il i-riiiiJiil,i*i; #aaiffiuil;i;fku I rizlku likvidnosti. Finans{iski rizici se

togtuau.ruSo rru rru**r[": 
"."""1 

i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izlo*enosti druStava

u okviru Grupe ovim rizicima.

Grupa ne koristi nikakve finansijske instrumente zaStite od efekata finansijskih tLzika na

poslovanje tz ruzloga $to takvi instrumenti nisu u Sirokoj upotrebi, niti postoji 0rganizovano

trZiite takvih instrumenata u Republici Srbtji.



TrZiSni rizik
crupa je osetljiva na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog

okruZenja ,, okviru drLive, privredne grane i sl. :ra koje Grupa ne moZe. da utide: rnflaciia,

p.o*"rru poreskih propisa, carinskih pripisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog okj"uZet4a,

konkurencije i sl.

Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspesnost poslovanja uprave drustva

u okviru grupe.

Finansijski rizik
U svom poslovanju Grupa je izloLena finansijskim tizicima koji se javlja.lu kao devizni rizik i

rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravtjanja trZi5nim rizicimajeste da se upravlja i

kontrolise izloZenost trZisnim rizicimau okviru prihvatljivihpokazatelia,uz optimizaciju prinosa

druStava u okviru GruPe.

IzloZenost Grupe deviznom riziku se odnosi na ostale dugorodne finansijske plasmane,

kratkorodne finansijske plasmane, potra?ivanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugorodne

kredite, kratkorodne finansljst e obavezei obaveze iz poslovanja nominirane u stranoj valuti'

Grupa je osetljiva na promene deviznog kursa EUR'

Devizni rizik

Kamatni rizik

Grupa je izloZena rizikt promene kamatnih stopa na plasmanima r obavezama kod kojih su

kamatne stope varijabilne. ovaj rizik zavisiod finansijskogttLrstai Grupa nema na raspolaganju

instrumente kojima bi ublaZila njegov uticaj'

Kreditni rizik

Grupa je izlozenakreditnom rizikukoji predstavlja tizik da duZnici ne6e biti u mogudnosti da

dugovanja prema druStvima u okviru grupe izmng u potpunosti i na. 
Yrenle' 

Sto bi imalo za

rezurtatfinansijski gubitak Grupe. rreiit"i rizik obuhvata dugorodne i kratkorodne finansijske

pj;;;";, p,otrizwinia i date garancije i jemstva tredim licima'

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrle nezavisnu klasiirkaciju i

rangiranje priVrednih d*Stuvu. Lstia toga, druSWu u okviru Grupe su prinudena da koriste ostale

javno dostupne finansijske informacije (ipr. podatke o bonitetu koje ptuLaAgencija zaprivredne

registre) i interne istorijske podatke o 
^t*uArji 

sa odredenim poslovnim.partnerom u cilju

odrsdivasje rdegovsS bonitete, Na oenovu boaiteta kuBee. utvrdqie ae iznor qiegove rnekcimelne

kreditne izlozenosti, u skladu tu poti;"?o;';.iitlk;;" t'svoiet'om.od strane rukovodstva

druitava u okviru Gd". i;;;; *"rririirrrr" 
-kJoii"" 

izlozenosli revidira se najmanje jednom

godiSnje.

U sludaju povedanja iznosa dospetih potraZivanja i shodno tome povec ane izloLenosti keditnom

riziku, O*tru u oi<viru Grupe primenjuju mehanizme predvidene p0s10vn0m politikom'

Izloienost Grupe kreditnom rizrktogranidena je uglavnom na pobaiivania od kupac^ na dan

bilansa.



Rizik likvidnosti

Rukovodstvo druStava u okviru Grupe upravlja rizikom likvidnosti na nadin koji mu obezbeduje

da Grupa u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. DruStva u okviru

Grupe upravljaju rizikom likvidnosti odrLavaju1i odgovaraju6e novdane rezerve, praienjem

planiranih i stvarnih novdanih tokova i odrLavaryem adekvatnog odnosa priliva finansijskih

sredstava i dospeia obaveza.

INDIKATORI OPSTE LIKVIDNOSTI
2019. 2018.

1 OBRTNA IMOVINA / KRATKOROdNE

OBAVEZE

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST

, OBRTNA IMOVINABEZ ZALIHA I
KRATKOROCNE OBAVEZE

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI

. GOTOVINA I GOT. EKVIVALEi.{TI /

' oosPELE KRATKoRodNE oBAVEZE

0,08 0,39

0,06 0,36

0,00 0,00

Koeficijent op5te likvidnosti je ispod 1 Sto pokazuje lo5u likvidnost Grupe.

2T.POYEZANE STRANE

Grupa obavlja poslovne transakcije sa ostalim povezarrim stranama.

Pravna lica koja imaju status ostalih povezanih lica Grupe su:

- ,,Nukleus" doo. Lazarevac

- >Inkop< doo. Cuprija

Osnov povezanosti: ude56e u kapitalu.

U toku 2019. i 2018. godine obavljene su slede6e transakcije sa ostalim povezanim pravnim

licima u zemlji:
u hiljadama dinara

2019. 2018.

PRIH()DI OD PRODAJE
- ostale povezana pravna liea

NABAYKE

- ostala pov ezafia Wavna lica

POTRAZIVANJA I PLASMANI

P otr aLiv anj a od kupaca :

- ostala povezanaPravna lica

. 2.8q.84e

280.849

34.488

34.488

<'t't

)24.522

73.568

73.568

70 434.733



70 434.733

Obaveze prema dobavlj aiima:

- ostala povezalapravna lica

Kratkoroine finansijske obaveze:

- ostala poYezanapravna lica

535 88.328

535 88.328

23.83r

23.831

24.366 88.328

28. USAGL,q.SNVA,NTE POTRAZTVA.N.IA, I OBAVEZA

Matidno i zavisna druStva su izvr5ili usagla5avanje svojih potraiivanjai obaveza sa stanjem na

dan 31. decembra 2019. i 2018. godine. U postupku usaglaSavanja sa poslovnim partnerima nisu

utvrdena materij alno znad ajna neus a gl aS e na p otr aZiv anj a i ob av eze .

29. NAdELO STALNOSTI POSLOVANJA

Na dan 3 1. decemb ar 2019. godine ukupna obrtna sredstva Grupe iznose 97 .959 hiljada dinara,

ito je za 1.098.465 hiljada dinara manje od iznosa tekuiih obavezana isti dan. Takode, Grupa je

u temeo; godini ostvarila gubitak u iznosu od 247.582 hiljade dinata i ima akumuliranih

gubitakaiz ranijih godina, tako da na dan 31. decembra2019. godine ukupan iznos gubitaka

Lnosi 965.748 hiljada dinara, dime je ukupan gubitak prema5io ukupan kapital za 489.078

hiljada dinara. Ruk-ovodstvo i vlasnici matidnog i zavisnih druStava ne nameravaiu da likvidiraju

druStva unutar Grupe u periodu od najmanje 12 meseci od datuma bilansa stanja. Medutim,

nastavak poslovanja zavisi i od mogudnosti druStava unutar Grupe da odloZe dospe6e svojih

dugovanja ili izwse njihovo refinansiranje.

Ljig, 03.07 .2020. godine

Zakonski

Dragan

o
futw-
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VAS ZNAK

NAS ZNAK:

PREDIVET:

Napomena

lzveStaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveStajima za20L9.godinu nije dostavljen
iobjavljen izrazloga 5to nemamo izvrSenu uslugu revizije.
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KONSOLIDOVANI GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU
Gp *GRANrr - pnSeaR" A.D. LJrG zAzltg.GoDINU

1.) Verodostojan prikaz raztojairezultatapostrovanja druStva, a naroiito finansijsko
stanje u kojem se ono nalazin kao i podatke vazne za procenu stanja imovine drultva;

I Opsti podaci

1. Poslovno ime: Gradjevinsko preduzece "Granit - pesdar,, A.D. Ljig
Adresa: Ljig, ulica Ravnogorska b.b.
Matiini broj:07099274
PlBz 101285273

2. Web site: wwrv.granit.rs
E-mail : granitpsscar2003 

@ gmail. com
3. Dru5tvoje upisano u registar privrednih subjekata pod brojem:

BD. 27 49 I 12005 od 28.06.2005. godine
4. Sifra delatnosti je: 0811 - ekspliatacija gradjevinskog i ukrasnog

kamena,krecnj aka, gipsa,krede

s. Broj zaposlenih grupe (na dan 3l.l2.20l9.godine): 170
6. Broj akcionara grupe (na dan 3l.l2.Z0l9.godine) : 4I7

(prema izvodu iz Centralnog registra)

r. Najvedi akcionari (na dan 3l.ll.Z0l9.godine):

l. Nukleus doo Lazarcvac - 32261 akcija, sa ude56em u osnovnom kapitalu 25yo;

? l*gp doo cuprij a32259 akcija, sa udes6em u osnovnom kapitafuil%;
3. Beslac Milan -22040 akcija, sa udesiem u osnovnom kapitalu 17,07 %
4. Radosavljevic Slobodan -21515 akcija, sa ude56em,., osr-ourom kapitalu l6,66yo;
5. Radivojevic Ljiljana - 9235 akcija, sa udesiem u osnovnom kapitalu 6,3gyo;
6. $tojanovid Miodrag , - 970 akcija, sa udesiem u osnovnom tcapitatu o,isrt ;
7. Lugonja Marijana- 423 akcrla, sa udesiem u osnovnom kapitaiu 0,33;/r;

!. ltojanovic Ljiljana - 421 akcija, sa udesiem u osnovnom kapitalu 0,33yo
9. Maksimovic Rados -252 akcija, sa udesiem u osnovnom t<aiitalu 0e0%;
10. cirovic Miroslav - 223 akcija, sa ucescem u osnovnom t<apitalu o,.tl N'



8. Vrednost osnovnog kapitala: 149.990.000,00 RSD
e. Broj izdatih obitnih akcija: 141.727

10. Podaci o zavisnim dru5tvima (do pet najznaiajnijih subjekata konsolidacije)
- poslovno ime, sedi5te i poslovna adresa:

1. "Pobeda" A.D. Ljig, Kraljice Marije 2;Gtanit-pescar je vlasnik 70% akcijskog
kapitala

2. "Kamenolom Slovac"DOO Lajkovac, Slovac bb.Slovac,Lajkovac;Granit-Pescarje
vlasnik I00% udela

11. Naziv, sedi5te i poslovna adresa revizorske ku6e koja je revidirala poslednji
finansijski izve5taj:
"EURO AUDIT " DOO 11000 Beograd,
Bulevar despota Stefana 12lV

l2.Naziv organizovanog trii5ta na koje su ukljuiene akcije: Beogradsk aberza A.D.
Beograd.



II Podaci o upravi druStva

Nadzorni odbor :

Predsednik

Larko Veselinovid JMBG 230298s924981

Clanovi nadzornog odbora

l.Dejan Zivojinovic, JMBG 071097 5710286
Z.Marijal.ukii, JMBG 2302980715217



III Podaci o poslovanju dru5tva

Analiza ostvarenih prihoda, rashoda irezultata poslovanjarprihoda po delatnostima,

opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost,
ekonomicnost, rentabilnost drustva i njegovu trzisnu vrednost, kao i efektima promena
u pravnom polozaju drusfua (statusne promene).

Ukupan prihod

Ukupan rashod

Gubitak pre oporezivanja

Prihodi od delatnosti
Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

51 1.455

- 759.037

247.582

438.391

275.641

162.750

Ekonomicnost poslovanja (poslovni prihodi /poslovni rashodi)

Rentabilnost poslovanj a (iskazana dobit/ukupan prihod)

Prinos na ukupan kapital ( Poslovni dobitak/
(Poslovna imovina tek. god.+ Poslovna imovina preth.god. I 2) %

Neto prinos na sopstveni kapital ( Neto dobitak /
(Kapital teku6a godina+Kapital prethodna godina) 12

Poslovni neto dobitak (Poslovni dobitak/Poslovni prihodi)

Stepen zaduienosti (Dugorodna rezervisaryai obaveze I
Ukupna pasiva)

0,69

%

%

o//o 1,57

I stepen likvidnosti( Gotovina i gotovinski ekvivalenti /
Kratkorodne obaveze )

II stepen likvidnosti (Kratkoro(napotralivnja plasmani i gotovina /
Kratkorodne obaveze

0,03

Neto obrtni kapital ( Obrtna imovina - Kratkorodne obaveze)hilj.RSD -1.098.465

Cena obiinih akcija

- najvi5a 270,00

- najmLa 270,00

0,00095



Dobitak po akciji I

Ispla6ena dividenda po redovnoj akciji'
za poslednje tri godine, pojedinaino po godinama

2.) Opis oiehivanog razvoja dru5tva u narednom periodu, promena u poslovnim

politikama dru5tva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje drustva izloil'eno;

Glavni rizici i pretnje kojima je poslovanje dru5tva izloieno su:

Promena kursa
Nenapladena potraiivanj a

Nelikvidnost
Porast cena energenata

3.) Vainiji poslovne dogadaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju

se izve5taj priprema;

4.) Znailajniji poslovi sa povezanim licima;

Kupovina/p rodaj a proizvoda/uslu ga od povezanih lica

5.) Aktivnosti dru5tva na polju istraZivanja u razvoja

U Ljigu,, 46.07 .2020.godine

*D OR
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LJIG, o6., o*.

VAS ZNAK

NAS ZNAK:

PREDTMET:

Na osnovu clana 50. Stav 2. tabka 3) Zakon o trZistu kapitala (Sl. glasnik RS

br.31111) i clana GP ,,GRANIT PESIAR" a.d. LJIG lica odgovorna za sastavljanje

godiSnjeg izveitaja daju sledecu:

IZJAVU

prema na5em najboljem saznanju konsolidovani godi5nji finansijski izve5taj GP

,,GRANIT pESeAR' a.d. LJIG je sastavljen uz primenu odgovarajucih medunarodnih

standarda finansijskog izvestavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama,

finansijskom poloZaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na

kapitalu GP,,GRANIT PESCAR' a.d. LJIG'

I

odgo.vorno za sastavljanje finansijskih izve5taja

'^4-

na Saj ii, ru kovod i lac ko me rcija I no-fi na nsijskog sekto ra

pl. Ekonomista

nski zastu
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