
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. 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 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 18.498 19.711 20.773

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 5 16.177 17.370 18.411

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010

023 2. Постројења и опрема 0011 5 595 1.302 1.856

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 5 15.582 16.068 16.555

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 2.321 2.341 2.362



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

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 2.321 2.341 2.362

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 1.538 1.538 1.538

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 2.036 2.707 3.504

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 7 1.368 2.344 2.576

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 7 1.368 2.344 2.576

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040



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

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 8 29 227 565

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 23 227 565

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 6

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 9 599 93 103

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 10 40 43 260

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 22.072 23.956 25.815

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 11 39.309 39.309 39.309

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
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20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 7.395 7.395 7.395

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 4.164 4.164 4.164

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 4.164 4.164 4.164

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 443.168 428.714 415.785

350 1. Губитак ранијих година 0413 428.714 415.785 389.729

351 2. Губитак текуће године 0414 14.454 12.929 26.056

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



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

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 12 94 94 94

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 414.278 401.708 390.638

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 13 9.299 9.245 9.444

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436 726 676 876

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 13 8.573 8.569 8.568

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 31 31 31

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 12.416 11.511 14.249

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 12.416 11.511 14.249

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 392.532 380.888 366.914



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

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 14 377.373 365.756 351.912

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 15 15.159 15.132 15.002

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454 33

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455 392.300 377.846 364.917

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 22.072 23.956 25.815

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 18.160 20.789

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 18.029 20.366

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 18.029 20.366

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 16 131 423

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 20.965 24.377

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 17 1.679 1.555

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 18 14.542 17.893

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 18 10.447 12.724

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 18 1.736 2.119

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 2.359 3.050

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 764 966

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 19 2.414 1.244

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 20 1.566 2.719



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 2.805 3.588

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 2.129

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 2.129

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 14.599 15.305

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 14.599 15.305

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 14.599 13.176

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 21 3.506 6.274

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 22 556 2.433

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 21.666 29.192

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 36.120 42.115

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 14.454 12.923

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050 14.454 12.923

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 6

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056 14.454 12.929

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059 14.454 12.929

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 11 14.454 12.929

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Биланс 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

333

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

а) добици 2007

б) губици 2008

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

332

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

а) добици 2009

б) губици 2010

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

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. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026 11 14.454 12.929

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027 14.454 12.929

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029 14.454 12.929

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА
ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 26.432 27.334

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 23.141 24.231

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 3.291 3.103

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 25.976 27.144

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 5.773 7.646

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 16.462 15.481

4. Плаћене камате у земљи 3010 249 1

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 6

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 3.486 4.016

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 456 190

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029 150

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036 150

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 100 200

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 100 200

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046 50

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 200

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 26.582 27.334

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 26.076 27.344

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 506

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 10

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 93 103

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 599 93

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА
НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 39.309 4010 4019 4028 7.395

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 39.309 4012 4021 4030 7.395

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 39.309 4014 4023 4032 7.395

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 39.309 4016 4025 4034 7.395

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 39.309 4018 4027 4036 7.395

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 4046 4.164 4055 415.785 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 4048 4.164 4057 415.785 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 4049 4058 12.929 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 4050 4.164 4059 428.714 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 4052 4.164 4061 428.714 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 4053 4062 14.454 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 4054 4.164 4063 443.168 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 4082 364.917

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 4084 364.917

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 4086 377.846

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 4088 377.846

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4090 392.300

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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3a Sr43l4qKo-rexHhqKo, nporilBnoxapHo o6$6eferue ra npoMer ycnyra a.A. EeorpaA

SeorpaA, Torvre MarcraMoeflha 9/lll, e-mail: office@sigurnostas.rs;vvvvw.sigurnostas.rs

fll,45: '102305660 LllnSpa AenarHocn4: 0801 0 Marrqsr 6pq:17452274

t1n4a oAroBopHa 3a cacraB.rbaFbe
h3Beuraja 3a aOZL. roAHHy,.{pyrurea

Kou col rl4o Ba H o r Q ra H a H o,rjcxo r
CrrypHocr Ac:

L. Craehur a pncruh lAzepwuuAl4peKrop
2. SpaHra AraHaqxoBr4h paqyHoBoba

U3JABA

f o guwwu Ko H coa r,qo Ba H h Qra H a H cnjcK h 143 Be rur aj za 202r. roAr Hy
ca cra B.rbe H je ya n p rarvre Hy oAroBa pajyh rax nnef yH a poAH l4x cra HAa pAa
$r'rHaHcrajcKor il3BeuJTaBaFba n 4aje ucrvlHnre u o6jewnBHe noAarKe o
t4MOBVtHt4, o6aeesa^na, QrnaH'AjCXOnn nonoxajy h noc.floBa rcy, goilun4ilMa
u ry6w4uMa, TOKOBUMa roroBrHe, npoMeHaMa Ha Kanrraay flpy'rraa
CnrypHocr Ac yxruyvyjyhu u FberoBa ApyurrBa xoja cy yK/byqeHa y
KoH con hAoBaH e us aeulraje.

Q*:*-'
ua Pucrrh

,,Cr4ryPHOCT AC" sa SrsrauKo-rexHuqKo, nporuBno)KapHo o6ea6elerue 14 npoMer ycnyra a.g.SeorpaA,Torvre MaxcuMoehha 9/lll
TP rog Bojaolancxe 6aHre 355-1036097-08 ra Ynurpe4ur 6axre 170-30025274000-48 ren:01112836-780;2836-511; 062/8813-780; 069/8202-615

SpaHxa AraHaqxoerh
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.o{r4rrrrbrr

I43BEIIITAJ O KOHCOJTI'TIOBAHOM IOCJTOBABy ApyurrBA,,cl4rypHocr-Ac*
A.A. 3A rrEptroA JArIyAP_AETIEMEAP 2}2rroryfuE

l. Ocnunarre rr AeJrarnocr

'{pyurrno ,,carypuoct-Ac" la Su3zuro-rexul,IsKo r{ nporr.rBnoxapno o6es-6eferbe r{ [poMer ycrryrua.g., Feorpa,4, yruqaToue Maxcunaon'rha 9(y AaJEeM re*cry: ApyrurBo) ocnorano je zi.tz. iioz.ro4r"" p".r"rpo"url *oa Tproruucror cy4ay Eeorpaa! noa 6pojeY pefllcrapcKor yrlorxKa l-s8982-00. Peruesevr Arenqlrji ,u np""pra"e perrcrpe 6poj: E[11070/05 - craryr oa 30'01'20l2'togtte, ApyrlrBo je npereAeno y Perr.rcrap rpr.rBpeA'nx cy6jexar4 Kao a*uroHapcKo'4pyIIIrBo roje uocnyje ca crpaheuurra Ha3l{BoM: ,,crrypno"r-Ac" a.A. seo.pa-q, 
"u 

,urr""", 6pojev 17452274,rropecKuM raAeurr,rrbzr<aquonorra 6pojeu I 02305660.
Maruqso flpaBuo nr,rqe Clrrypnocr-Ac
3asncno npaBHo lnqe Cnrypnocr Bpa.rap ruar.6p.07064535

- om'Ic [ocJroBHI4X AKTrrBHOCrlr ra opraru{3AIII,IOHA CTpyKTypA ApyIxrBAl'ocnorHa Ae'IlarHocr rpyTlBa ie Aetarnocr nprrBarHor o6es6e$erra. {pyrurno je Jrr{rleHrlr,rpaHo ga o6asJbarbeAeJIarHocrI4 IIpI4BarHor o6es6e!e6a' y 2021. npocequo 16 sanocreHr.r. 3a AerarHocr xojoru ce.{pyrurao 6anu, ogI43y3erHor sna'raja je noceAoBarbe Jluqenqe sa fursru*o rexHr4rrKo o6es6elerre, J'.ruenqe 3a nparrby HoBqaHr,rx x Apyrr,rxBpeA'ocrl.l' Peaoe'o ce nparll 3aKoHcKa perynJruna y onoj o6nacrn 
" 

y"u*u*u"u ce ca r6oM Kpo3 o.qroBapajyhe anrepneAoxyMeHre r,r aKrrlBnocrri. Cst.t sanocreur.r y ceKropy o6er6elerra noceay;y JrrirleHrle ga o6asJbarbe [oeJroBa ([r.rauvrorexur{qror o6er6elena ca opyNjeu u 6e: opyNja.

2.Cnopegne AeJrarHocrrr:
- ycryre cacreMa o6es6e!ena;
- r,tcTpaxHeAenaTHoCTH
- ycJryre oApxaBarsa;
- ycJlyr-e vnmherua;
- ycJryrc peAoBHor qauherra 3rpaAa;
- ycnyre ocrruror.rauherra 3rpaAa r.r o6jerara
- KOHCyJITaHTCK9 aKTLIBHOCTI'I y Be3U"Ca [ociroBarLeM I{ OCTtUrr4M ynpaBJ6arbeM.

2' oprann ynpaBJbarba y rpyurny Koje je opranu:oBaHo r(ao jeAHoAoMHo cy;- CrynurruHa, Kao najrumu opran;
- Oa6op Arrperoopa, Kao [oc.[oBoAHr{ oprau.

Ilpraape^no ApyrrrrBo, [peMa [oAaur{Ma yHeruM y perucrap Arenquje 3a npHBpeAHe perrcrpe, [peAcraBJba crasilu]aPlrctuh, r.r3Bprrrur,r Ar.rpeKTop .

- TIPI4KA3 PA3BOJA, OI{HAHCTIJCKI,I UOJIOXAJ TI PE3YJITATI,I
NOCJIOBAIbA

2. PesrMe ocrBapeHr.rx p$yJrrara 3a repuol oA 01.01.2 021-31.12.2021.

KATETOPI4JA

Yopacra(naga)
ocTBaperbe y
rrocMaTpaHoM
uepnoAy rexyhe

ro4une/ocrraperbe y
neprroAy npeTxoAHe roA.

74,22o
95,77

I  I  l ,g5%

Yrynur.r npuxoAr.{
Yrynrur pacxo.{lr

,{o6urax r.r3 peAoBuor
noclonana(ry6r.rrax)
o.qJrox.nop.IIpptxoA
rropecKH pacxoA

ocTBaperbe
y nocMaTpaHoM
neprroAy
reryhe roAlrHe

2021.
21.666
36.120

-r4.454

- 6

Ocrrapetre
y nocMaTpaHoM
neprroAy npeTxoArre
roAIlHe

2020.
29.192
42.115

- 12.923

6
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Eruau cna at<.tus a/ nacuea
florpaxanarra

Ocmae 4yropoqne o6asese
o6asese

-  2 -

- OCHOBHI,I KAIIXTAJI

- pe3epBe
- HepacnopeleHu 4o6Hrar
-ry6urar

P.6p. Crpyrrypa yrcyrrHrrx
np[xoAa rr pacxoAa

YKYIIHO

rrPtrxoAtr
(l+2+3+4)

O6agege a3 rrocJroBarba n.416
OsrareKpar(oporrneo6asese 377.373
Tporuxoru locrroBarba 36.120
flpocevaH 6poj sanocnenzx rc

92,140/o

59,360h

l07,g6yo
l03,lgo/o
85,77Yo
76,19%

#lrf;;" '"yrepl.oAyoa0l'01.-3l. l2.202l.roruneocrBapuronerory6uraxyy*yrrHoMa3'ocy ox14.454 xur'ana

22.072
1.368

21.166

23.956
2.344

1 1 . 5 1 1
365.756
42. t15

2 l

39.309 xwba/La AuHaDa
7.395 xur,,q;rlat ̂ipa
4.164 xuaga lrruoi

443.168 *rnu4" sirupu

3"T;"1XffirT,1il;.#,:fiJJ|':::;:#::(;::l7:ilT?"X^a' Harorrah 2t,40o,o,rarua rra:zh 4,t0yo,
_ trHoopMArIr4JA O ornydy coucrlrrir,rl arqnl,lv nperxornoM neprroAy Hrrje 6uno orxyna corrcrBeHrrx arrl[ja.

3. Ocrnapeun $nnancnjcKn pe3yJrrar y nocMarpaHoM neprroAy

I{rnpruerre y lfunpruene y
IIOCMATPAHOM IIPCTXOAHOM
neproAy fleproay
reryhe npei*o4rr.
ro+ntae202l. rotnne2020.

IInAexc
(u3BpIIIeILe y oAHocy
Ha rrcTrr nepuoA npeTxo.qHe

roAIIHe)

s(3/4)

87,35yo

41,720/o

72,51o

I 
f locrosHr.r npxxoAu l g.l60

!. lDnHaHclrjcrunpuxoAr.r
3. Ocranra npuxoAlr 3.506

4

20.789

8.403

29.192

l. Ilocaoeur pacxoArr 20.965 24.377', 
X::T::*" 

pacxoAr.r r4.sss 15.305 86,000/o
r' ucrEuIH pacxo.qr 556 2.433 

95,39o/o
22,gsoh

u yKyIrHo pAcxoAI,I 
36.120 42,115 

85,77oh
Karo je y reprroAy 01'0l*3-r'r2'2020.roAzne 

opy,T::o ocrBapr.rrro yKyra' rpaxoA or 29.192 xun

ff:::i^i:;H:;:rLy#:?:;**W"U*:i;::#'x1 oi" n".ur,u*, ot;;;""Tiffifi:il.'ffi::
rr4Fapa qr{Hr{ Hero ry6rrar y rd3Hocy ol ti.gzg'iroa*a ru*apa. 

)pecKlr pacxoA nepnoAa y r{3uocy oA 6 *rm4u

iffiU#lr;ff"] lffHT:l* 
nepl4oAv tercvhe ro'qa'e' cMarLesu ay 

.:1?s,r6%;oy or'ocy Ea rocMa,rpa'r.r repro.qpacxoAn y oA'ocy 
"u "o#l;fif".Jffi1"#:H{:rTl";n:'-n. 

',iJy uocrroB'r4 .rp'roa, (np"ro 70%).rrocnoaur

Y crpyrrypu [ocrroBHr.rx
flpar*be 

pl{xoAa uajaehe yveruhe auajy npaxo4l4 oA Bprxerba ycJryra su:avrco-rexua.rror o6es6eberba.



1 Tporuxonr.r
rr.rarepnjana u ropr4Ba

2. Tpourxou 3apala
3. Tpouxonu auoprusaquje
4, Ocranu rpou.[ocJroBarba

YKVIIHO:

TPOIIIKOBI,I

ocrBapeHr4 y

[ocMarpaHoM [epnoAy

2021.

1.679

14.542
764

19.135

36.r20
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,, CUIYP HOCT-AC " a. d. Eeoepad

3a.Tpourronr.r nocroBar6a

P.6p OIIIIC

TPOIIIKOBH

ocrBapeHr.r y [perxoAHoM
nepuoty 2020

I4suoc qrpyK.KoJr

3(y %)

1.555 4,64

lftuerc
(usepurena y oAHocy Ha
r.rcrrr lepr{oA npeTxoAHe

107,97yo

81,27Vo
79,0gyo
88,19%

85,77o/o

93,l3yo
99,lsYo
58,36Yo

644,09yo
88,98%

92,l4o

llnAercc

17.893

966
21.701

40,26
2,12

52,98

42.115 100.00

Y urpynrypr'r [ocJIoBHLIx pacxoAa y reryhoj roAr4Hr.t Hajnehe y.reuhe rnrnlajy ocralr.r rporuKoBr,r_KaMare (npero 50olo), xao r,lTpoIIIKoBLI 3apala (40o/o).
rlope'q sapaAa 3a peAoBaH paA, BpIIIeHe cy ucn,rare HaKHaAa rro ocHoBy AHeBHr,rqa 3a cJr.rryr r,r yroBopa o AeJry.Tporurona rr'rateprjaaa cacroje ce oA rpolIIKona n161e,1e roplrBaa ̂"j;;;" 86,06yoyxynHr.rx rporuKoBa uarepujaaa, raor{ rporrrKoBu ocrurJror uarepujara rcoju vnue oxo 13,g40/oyKyrrHr,rx,po-*o"u 

"ur.prja*.Mefy ocraaraM [ocJIoBHI'lM pacxoAl'IMa, uajsuauajurjrn- ry ,por*o"r *or.-r"rr ycJryra, Tpolrr^oBr.r Aonpr.rHoca r4IIop$a,yKiuIKyJII{caHe KaMare Ha jarne npEXoAe Kao r,r rporrJKoer.r penr.rsraje rpuHancujcrr.r* *""rriia

4. AHar[sa rro3rrrluja 6n.nanca crarba

4a. Crpyrcrypa r.rMoBrne (aKTrBa)

P.6p. KATETOPI4JA

1. uerperuuue,uoc:rpojerra,onpeua
uerraareplrjanna yJrarana

2. gyropounr,r Qr.rnancujcr<r.r rtracMauu
J. [OTpOXaBarba

4. rorosaHa u roroBnucKl,r eKBr,rBaJIeHT
5. ocralo

yKyrIHA I4MOBTIHA(A KTI,IBA)

46. Crpyrrypa Kan[TaJra u odanera (nacura)

P.6. KATETOPI{JA

I. KAIII4TAJI 14 PE3EPBE
2. HEPACITOPEbEHI4 AOET4TAK
3. |YSI4TAK
4. |YEI,ITAK I43HM KAIII,ITANA
3..qyfoPoqHE OEABE3E
4. OInOXEHE ITOPECKE OEABE3E
5. KPATKOPOqHE O6ABE3E

YKYIIHA IIACI4BA

Cmrre na aan 3 I.12. Crarre na Aan 3 I.l2 lluAerc
reryhe rotuue2}2l. rperxoAHe roAune 2020.

Crarre Ha Aan 31.12,2021. Crarre Ha AaH 31.12.2020.
rexyhe roarrHe [perxoAHe roArrHe

t6.177
2.321
1.368

599
1.607

22.072

46.704
4.t64

443.168
392.300

94
414.278

22.072

r7.370
2.341
2.344

93
1.808

23.956

46.704
4.164

428.714
377.846

94
401.708
23.956

100,00yo
100,00%
103,37o/o
103,93%

100,00%
l03,l3oh
92,l4yo'
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KparropovHe o6aBe3e roje nope4 HaBeAeHr,rx o6aeesa 3a 3apa,qe o6yxeamjy u o6aB$e uperua 4o6anraqr,rMa, Kao r.r
o6aBe3e ga lI,{B r.r KaMare.

- OIIHAHCI4JCKI,IIIHCTPYMEHTI4

,{pyurruo nocnyje rcKJbyru'IBo npexo rexyher paqyua, o4 rfunancujcKrlx uHcrpyMeHara eBeHryaJrHo Kopr.rcrrd
no:ajnraqe r,r KpeAr.rre.

5. Ilorcatare.nu QunancnjcKe cra6r.rJrHocrrr

Ha $r'rnancnjcry cra6tlrtrtocr ApylrrrBa ytrEvy 6pojnu qlruroqu. To cy crpyxrypa r4MoBr,rHe r<ojoru ce pacrroJraxe,
opyxrypa Qr'rHaHcl{pal$a ( yrynuor rannrala) lt :apaf unavxa rraoh. Fierr og noKrBareJra r arr4 ce y napegnoj ra6etu:

UoKasareJbu Quuancuj crce cra6nJrHocrr.r

Oguoc uorajrraJberrux npeMa yKynurlM r,r3Bopr{Ma Qunaucupana
(ayr.per.ra o6an./yxynua nacana)
Oguoc coucrneHor Karlltrrura u ocr€ure lrMoBr{He
Ognoc gyropoqHor Karrurtura u cr€IJrHe r4MoBuHe
Ognoc o6parne rdMoBr4He u rexyhux o6asega
Oguoc cralne u o6parue r,rMoBr.rue

oguoc o6prne r.rMoBuHe u :reryhux o6asesa rpe6a ga r.r3Hecr.r najuarre 100%.

NOKA3ATEJbI JIIIKBI'IIHOCTII

Paquo rr,tt<sr.IAnocrr.r III creleHa r{Jrll partruo onrrrre r.rJlrr reryhe JrrjKBr4AHocrr,r
(o6pura lrN4osuua* yryuua ABp)/(xpatropouue o6asege + yryuna IIBp)

Paqrlo anxsr,rAnocru II crerreHa r,rJr[ parluo peAyrlIlpaHe (plrroposur,r) Jrr{KBr4AHocrr4
(o6ptna r.rMoBr4He- ra.nuxe)/(xparKopoqHe o6aeese* yrcynua nnp)

Paquo lnrnu4lrocru I crerreHa EJIII parlr4o HoBqaHe JIr,rKBI4.{HocrH
(roronuua + roroBr,rucKr.r exnunalenru)/ (xparrcopo.rue o6asese + yrynua IIBp)

Cralna I'IMoBI'IHa' c o6ruporra Ha_IbeH cnop o6pr r4 AyroporrHy Be3aHocr, cMarpa ce najpr,rruvngjlrrr,r Aelonr r.rMoBr.r'e r.rouexyje ce Aa ce y IIeJII'IHI{, utu 6ap uajaehlrrnl 4.not 4r"at ctrpa v3 
"on"r""ro. 

Karrr.rrura. [a 6u ceAorrrJro Ao rroBoJb'e
orleHe coJrBeHrHocrr.r, onaj o4uoc rpe6a 4a 6yge najrraane 100%.

6, [oxasareJbrr Jrr.rKBrrnHocrrr

0,49o/o

908,55%

31.12.2021.

2020.

0,069

0,069

0,03

2021.

0,049

0,049

0,14

Jlurnr'rgnocrje cnoco6nocr ApyIIrrBa Aa y pory zcnaahyje croje gocuere o6asese rr oua ce cMarpa najnrourrpenujurra
acrreKroM KparKopoqHe Qunancuj cre aHaJrr.r3e.

Paqr.ro rpenyrue JrrlKBuArrocur (lrrer.rgnocr [pBor crenene) noxa:ryje KoJrr]rrr.t Aeo yryflHr.rx KparKopoqHr,rx o6aeesa
ApyIIIrBo IIoKpI'IBa cnojr'rv HoB'IaHI'IM cpegctnurua.Karo je rpe4nocr oeoi roeQuqlrjeu:ra 0,i4o ,ro ,"u", ga je uonvanulr
cpeAcrBr'rMa [oKpr.IBeH caMO Marbr.r 4eo o6aeesa r.r JraKBr.uHocr je ne:a,40no6anajyha.

6prn - puropo3Hl,I paIII{o Jrr4KBr{Anoc:ru (lurengnocr Apyror crenena) norcaryje o.quoc HoBqaHr.rx cpe.qcraBa riKparKopoqur,rx lorpaxr{Barba [peMa KparKoporrur.tM o6aaesaMa.
Aro ce 3Ha Aa BpeAHocr onor paqraa rpe6a 6uru uunzlralno 100%, saxryvyje ce Aa je Jrr.rKBrrrHosr je

He3aAoBoJbaBajyha, jep je roeQuqr.rjent 0,0490 .
Paquo rexyhe JII'IKBIIAHOcrI'I (lltrel'tAuocr rpher ctenena) uoxaryje oAuoc yKynHe o6prHe rdMoBr{He r.r KpaKToporrHr.rx

o6aeega u \a 6r ce JII'IKBI'IAH0cr oIIeHI,IJIa Kao 3aAoBoJbaeajyha, 
"p.4ro", 

o"or parlr{oa uopa 6uru ustr|4- 200yo,y osoN{
ApyrurBy paqao rexyhe Jrr.rKBu,qHocrr.r je 0,049Vo.
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7.3AK]bYTIAK

- YIIPABJSAIbE OI4HAHCI4JCKIIM PI43I4IIIIMA
'flouno je ocrnapen HerarI'IBaH tpr'rnaHcr'rjcrcrl pe3JJrrar nepcleKTr.rBanpyrrrrBa Moxe ce orleHr.rrr,r Kao HenoBoJbHa, jep je
ocrBapeH ry6urax u3 rroc.rroBHr,rx aKrr.rBHocrri. y 6yayherra neproAy, gpy*r"o 6z rpe6a,ro gu npa4yrr. Mepe He caMo 3anosehalbe nocJroBHr.rx [pr4xoAa, seh u ga cMallerbe nocJroBl{Hx pacxo.qa.
r;rannn plr3rrqu nocJroBalba ,{pyurtoa je 'rpxuurnn pn:ur neroja.uHa KonKypeHrlzja a urro ce oApaxaBa Ha rleHyycJryra Ha rpxHrrrry.

.{pyunno noc'uyje [cKJbyq[Bo Ha rpxl{Illry Peny6nnre Cp6uje u nuje y sua,rajnoj Mepr,r r{3JroxeHo pr.r3r{Ky npoMeHeKypca crpaHl'Ix BaJryra' Y csaxoN{ cny'rajy, yKo,'IrIKo ce yroeapajy nocJroBr,r ca BaJryrHoM Knay3yJroM, caurEnanajy ceyroBoplr a3paxeHlr y AeBIi3aMaH sarrryuyjy ce Ha HuBoy (pupnae, Kao_3arrrrrrra o.4 [poMeHe Kypca crpage Biuryre,
{pyureo ueua suauajHy KaMarocHy ItMoBI4Hy nr.rrr,r o6asese ie uuje 6ura ug;roxeru^y aruuu;roj rraepr.r pr.r3riKy oAlpoMeHe KaMarHI'rx crona. Kpe4urHll prr3rrK npeBacxoAuo rlpoucrr{qe no ocHoBy norpaxr,rBarba r43 nocJroBarba r4 rb,rxoBe
HAIIJIATC,

- II3JIOXEHOCTI4PI{3I4III,IMA
Pr'rrnrc JrnrslrAHocrlr rao Haju:paxenr,rjart tbunancujcxau pr,r3lrxoM rrocJreArbr4x rorr{Ha, Bpruu ce oA crpaHepyKoBoAcrBa I{ IleHrpaJrl{3orano je Ha HI4Boy Qrlpue. llorurlrra ynpaBJlarba rzrea4uoruhy yrcrryvyje npojerroeane
IIoBqaHI'lx rol(oBa' onpe:Ho y[paBJBaH,e pI'I3I'IKoM JII,IKBLITHocTu rroApa3yMeBa oApxaBarbe AoBoJbHor r.r3goca roroBr.r'e,rao n o6es6elebe areKBarHor I't3Bopa ([aHancuparra y uuJry crBaparba ro.yhrocu Aa ce r,r3paBga uosuquja uarpxr.rrury.

- yJrArArbE y 3AIrrTr4Ty xr4BoTHE CPEIr{HE
Irolurnrca 3alur[Te 'I{IrBorHe cpeAI{He ' [JIaHI,IpaBa c'creMa ynpaBJbarba xr,rBor'oM cpeAr,r'oM, yflpaBJbar'e orlaAoM,lqeuruQurarlr'rja voryhux BaHpeAHI'IX cutyaqr'rja u npunpaBHocrr,r 3a pearoBan e Ha Br.rx, flpuuenorra ce flocrr,rxy cregehue(per:rur;

- EnerrponcKl't I{ eJIeKrpI'IqHI{ or[44 ce oAJrEDr(e na 3a ro o4peleno Mecro r4 upegaje ouaurheuou
rPeAY3ehy,

- Vc"rpoureHl'I roHepE, 6arepr'rje, aKyMynaropr{, Qnyopocqenre rleBpr npeaajy ce oualheuorr.r npe4yeehy,- Zc.rporueuu ayronao6rurcKn aKyMyrraropa u ryMe ce upegajy o"rruqn""tl,r npeaylehf a naj.reruhe cenpahajy 4o6anna,ry (rarr.reHa),-O'rnaAur4 nar[p 
"" 

npoail. pequxrrepy,larltroHaJrHo ropuurheme
ereKrpnqHe euepnuje r{ Bore,

- flpeneuruBno .{eJroBarbe y qr.rJ6y orrJrarbarba uoryhuouru floxapa, oApxaBarbe 14 KoHrpoJra cucreMa
lIlI3, o6yra 3arrocJreHrrx, KourpoJra eJreKrpo zucraaaquja lr cl.

. IJIAHI4PAHI,I EYAYhI4 PA3BOJ:
,{pyrurno [pI{MeHoM HI43a AoKyMeHara, Kao urro je norurr4Ka KB€lJrr.rrera cnojr.rx ycJryra, cuponoleme [peBeHTr.rBHLrx Mepa,o6yxa r'r arpytl'o ycaBpIIIaBaIbe KaApoB4 roltynurarlr,rja , caparrsa r.r npaherre 3aAoBoJberba Kopr4cHr.rKa Harrr[x ycJryra.rlpojerronarre u ycaBpruaBame un$oprraaqroror clrcreMa y rrrnrsy npouupe*a [ocJroBa.

. APYTITBO HE IIOCEAYJE OTPAHKE

flourro je ocrnapeH HerarI4BaH ([r'*rancr-rjcru pe3yJrrar rrepcrreKrr{Ba Ko'coJrr4AoBaHr4x ApyuraBa He Moxe ce orleHr{r'Kao rroBorbua, jep je ocrBapeH ry6urax ug ubcrrosrrnx aKrr.rBHocru. y 6ygyheu 
""p"iiy, 

opyrurBo 6u tpe6ano 4arrpeAy3Me Mepe 3a noseharbe [ocJroBHr,rx npr4xoAa.
fraeuu pI'I3I{II' [ocJIoBaI*a Apyrutna je nenojanna xonrypenqr.rja a [rro ce oApaxaBa Ha rlegy ycJryra Ha rpxurury.

,{pylrreo uuje uuaao snauajnujlrx [ocJroBa ca noBe3arrr4M JrHur4Ma

Apyurroo nr.lje ulrano aKTr.rBHocrr{ Ha rro;by pareoja u ucrp,lrKr,rBarLa.
Huje 6rlno gHaqajuux Aoralaja uo 3aBprrrerr(y norno"ra rorrrHe

I43BPIXHI4 NI,IPEKTOP



SIGURNOSTAS BEOGRAD

PrB 102305660

MB 77452274

IZVESTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVUANJU ZA IO}I.GODINU

1. Pravila korporativnog upravljania kojima pravno lice podleie/pravila koja je pravno
lice dobrovoljno odlutilo da primenjuje

DruStvo primenjuje kodeks korporativnog upravljanja od 30.01 .zoLz.godine, objavljen
na sajtu www.sisurnostas.co.rs. Kodeksom su ustanovljeni principi i pravila korporativne
prakse u skladu sa kojima ie se ponaiati nosioci korporativnog upravljanja Dru5tva a
narodito u vezisa pravima akcionara, okvirima i nadinom delovanja nosilaca
korporativnog upravljanja, javnoScu itransparentno5iu DruStva. primena Kodeksa ima
za cilj uvodenje dobrih poslovnih obidaja kojitreba da omoguie ravnoteiu uticaja,
njegovih posledica i sistem kontrole.

Sve relevantne informacije su dostupne u sediStu Druitva i na web sajtu Drustva.

2. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Upravljanje Druitvom je jednodomno, odnosno Druitvom upravljaju skupstina
akcionara i odbor direktora. odbor direktora ima tri dlana, od kojih su dva neizvrina
direktora a jedan izvrini. Direktore u odbor direktora imenuje skupStina.

elanovi Odbora direktora su:

lme i prezime Sadainje zaposlenje Pozicija u Odboru

SlaviSa Ristii

Ljubo Pejanovi6

Rade Jovi6

Sigurnost as Beograd

Fakultet bezbednosti

Centar za sigurnost p.A.R.K.

lzvrSnidirektor

NeizvrSni direktor

Neizvr5ni direktor

SkupStinu iine svi akcionari druitva i svaka obidna akcija daje pravo na jedan glas.
Skupitina odluduje o pitanjima koja su odredena Statutom Dru5tva izakonom, te
pitanja iz svoje nadleznosti ne moie preneti na odbor direktora.

Akcionari Dru5tva su dobijali informacije o poslovanju, udestvovali u radu i glasali na
sednicama. Tretman svih akcionara bio je ravnopravan u potpunosti.

lzvrini direktor je zastupnik Dru5tva.



Politika raznglikosti koje se primenjuju u vezi sa organima upravljanja

Politika raznolikosti u organima upravljanja Dru5tva ogleda se u raznolikosti nivoa
obrazovanja i vrste kvalifikac'rja. Dru5tvo na taj nadin Zeli da ima razliditost miSljenja,
5to dovodido ostvarivanja boljih rezultata.

i'*y::1,:^lts
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NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE 
IZVEŠTAJE ZA 2021.GODINU 

 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
Matično društvo: 
- Pun naziv firme: "SIGURNOST - AS" Beograd 

- Vrsta pravnog lica: Akcionarsko društvo 

- Mesto: Beograd 

- Adresa: Tome Maksimovića br.9 

- Šifra osnovne delatnosti: 8010 

- Naziv osnovne delatnosti: delatnost privatnog obezbeđenja 

- Matični broj: 17452274 

- Poreski identifikacioni broj: 102305660 

- Oznaka i broj rešenja u sudu: XVI-Fi-15134/02 

- Veličina preduzeća: mikro  

- Prosečan broj zaposlenih u toku 2021. godine: 16  

SIGURNOST-AS je maticno pravno lice, zavisno Sigurnost-Vracar ad, ucesce kapitala 
maticnog pravnog lica u zavisnom iznosi 51,65546% (izrazeno u 16366 akcija sa pravom 
glasa).   
 
Zavisno društvo:  
- Privredno društvo « Sigurnost Vračar «  (u daljem tekstu : društvo) je akcionarsko 
društvo « Sigurnost Vračar « za fizičko –tehničko i protivpožarno obezbeđenje i promet usliga 
A.D.ul.Cerska br.76a Beograd. 
-  Registarski broj :1-2775-00 
-  Poreski identifikacioni broj (PIB) :100002758 
-  PDV broj : 134968560 
-  Društvo je osnovano 23.04.1982.god. 
-  Pretežna delatnost društva je fizičko tehničko obezbeđenje. 
-  Pored navedene pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti  
-  -higijensko tehničku zaštitu  
-  -pratnju novca  
-  -tehničku zaštitu  
-  -protiv požarnu zaštitu  
-  -bezbednost i zdravlje na radu 
-  Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji 
«Službeni glasnik RS «br.46/2006) društvo je razvrstano u MIKRO  pravno lice . 
-  Prosečan broj zaposlenih u 2021.godini je  16   (u 2020. godini:21) 
 
Finansijski izveštaji su usvojeni od strane organa rukoviđenja i upravljanja: Za Sigurnost As 
Finansijski izveštaji usvojeni od strane organa upravljanja . 
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2. OSNOV ZA KONSOLIDACIJU 

 
 
Priloženi konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju finansijske izveštaje Matičnog 
Društva („SIGURNOST AS“ a.d. Beograd) i njegovih zavisnog društva („SIGURNOST – 
VRAČAR“ a.d. Beograd) za godinu završenu na dan 31. decembar 2021. godine. Finansijski 
izveštaji zavisnog društva pripremljeni su uz primenu jednoobraznih računovodstvenih 
politika, kao i finansijski izveštaji Matičnog Društva. Konsolidovani bilans uspeha sadrži 
podatke za dvanaest meseci za sva privredna društva u okviru Grupe. 
 
 
Svi iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa Matičnog društva i 
njegovog zavisnog društava, sva potraživanja i obaveze, kao i nerealizovani dobici i gubici  
eliminisani su u potpunosti prilikom konsolidacije njihovih finansijskih izveštaja. 
 
 
Grupa je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenila računovodstvene politike 
obelodanjene u daljem tekstu. 
 
 
Finansijski izveštaji Grupe su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 
glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 
Srbiji. 
 
 
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi 
da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u 
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za 
finansijsko izveštavanje („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), 
odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su 
sastavni deo standarda.  
 
 
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. 
Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu prevedeni su i objavljeni 
standardi i tumačenja standarda (»Sl. Glasnik RS« br. 35/2014). 
 
 
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Grupe primenjuje MRS, MSFI i 
tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2021. godine. 
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Prezentacija finansijskih izveštaja 

 
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik 
RS, br. 95/2014).  

 
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije 
navedeno. Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2021. 
godine 
 
Računovodstveni metod 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog 
troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u 
računovodstvenim politikama. 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 

3.1.Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. 
 
Prema načelu nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj se priznaje kada je nastao i 
uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate 
novca u vezi sa tim poslovnim događajem. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u 
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 
 

3.2.Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 
 
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava 
buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu 
koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 
 
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži 
ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će 
se podmiriti može pouzdano da izmeri. 
 
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa 
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da 
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 
obaveza. 
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da 
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priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem 
sredstava. 
 
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama – 
RSD. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto 
imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku 
perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku 
godine. 

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman 
kursnih razlika 

 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu 
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne 
promene. 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po 
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj 
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u 
korist ili na teret bilansa uspeha. 
 
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti 
preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.  
 
 
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

1 EUR 117,5821 117,5802 
1 USD 103,9262   95,6637 
1 CHF 113,6388 108,44388 

 
 

1.1.Koeficijenti potrošačkih cena u Republici Srbiji (godišnja inflacija): 
 

 
Mesec 2021. 2020. 

Januar 0,011 0,020 
Februar 0,012 0,019 
Mart 0,018 0,013 
April 0,028 0,006 
Maj 0,036 0,007 
Jun 0,033 0,016 
Jul 0,033 0,020 
Avgust 0,043 0,019 
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Septembar 0,057 0,018 
Oktobar 0,066 0,018 
Novembar 0,075 0,017 
Decembar 0,079 0,013 

 
 

1.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 

Ova imovina obuhvata opremu. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.  
Oprema amortizuju se u toku korisnog veka. 
 

1.2.1. Amortizacija 
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna na vrednost. Metod obračuna je proporcionalan 
(paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema). 
 

1.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

1.3.1.  Učešće u kapitalu  
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po 
knjigovodstvenoj vrednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmeravanje i 
priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sedištem u drugoj državi, bilans tog 
pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u 
dinare i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspeha 
po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspeha. Dakle i udeo u kapitalu 
matičnog preduzeća kod zavisnog preduzeća iz druge države biće iskazan po srednjem kursu 
na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u 
kapitalu i iznosa udela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog preduzeća u drugoj državi treba 
vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa. 
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se 
ovako: 

- ako su dati u dinarima po knjigovodstvenoj vrednosti, 
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj ceni akcije na dan 

bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na 
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda 
obezvređenja, 

- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. 
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne 
razlike na teret finansijskih rashoda. 

 
1.4. ZALIHE  

 
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se 
po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove 
nabavke. 



6 
 

Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po 
prosečnoj nabavnoj ceni. 
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe 
niža od knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika 
se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja. 
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost 
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.  
 

1.5.  POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i 
zavisna pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu), 
potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu, 
potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po 
osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak). 
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne 
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. 
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja 
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća, 
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda. 

 
1.6. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju 

preplaćeni porez na dobitak. 
 

1.7.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno 
unovčive hartije od vrednosti (ove hartije od vrednosti zamenjuju gotovinu u platnom 
prometu, čekovi, na primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na 
poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu 
u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.  
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. 
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret 
finansijskih rashoda. 
 

1.8.  POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRA-NIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa 
naplaćenim porezom na dodatu vrednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu 
vrednost, unapred obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), 
potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unapred 
obračunate kamate, na primer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja. 
 

1.9. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, (zakonske rezerve) neraspoređeni 
neto dobitak ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital. 
 

1.10.  DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće 
troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim 
godinama. 
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje.  
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1.11.  OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i 
kaucije, dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. 
Dinarske obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se 
po srednjem kursu na dan bilansa. 
 

1.12.  OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu 
zarada i naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, 
obaveze za dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema članovima 
upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu, obaveze za 
obustavljene neto zarade i ostale obaveze.  
 

1.13.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I 
OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za akcizu, obaveze za 
poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za 
poreze, doprinose i druge dažbine. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred 
obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove 
nabavke, odložene prihode i primljene donacije. 
 

1.14. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 
 

1.14.1.  Poslovne prihode čine: prihodi od prodaje usluga 
 

1.14.2.  Poslovne rashode čine: troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, 
troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi amortizacije i 
rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi 
se priznaju nezavisno od plaćanja. 

 
1.15.  FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 
1.15.1.  Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih 
lica,  prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih 
razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi. 

 
1.15.2.  Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih 
pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu 
efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi. 

 
1.16.  OSTALI PRIHODI I RASHODI 

 
1.16.1.  Ostale prihode čine dobici od prodaje opreme, učešća u kapitalu, dugoročnih 
hartija od vrednosti i materijala, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu 
ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoročnih 
rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti imovine koje 
čine: prihodi od usklađivanja opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od 
vrednosti, zaliha, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od 
usklađivanja vrednosti ostale imovine. 

 



8 
 

1.16.2.  Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje, opreme, gubici po osnovu 
prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i materijala, manjkovi, rashodi po osnovu 
efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja. Ostali rashodi 
obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine (opreme, obezvređenje dugoročnih 
plasmana i hartija od vrednosti, obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje 
potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana). 
 

1.17.  DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 
 

1.17.1.  Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između 
prodajne vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti  

 
1.17.2.  Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne 
vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. 
 

 

1.18. Porez na dobitak  
 

Tekući porez 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o 
oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se 
primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. 
Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom 
bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju 
porezom na dobit Republike Srbije.  
 
Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg 
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne 
duže od 5 godina.  
 
Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u 
izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u 
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret 
ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se evidentiraju direktno u 
korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru 
kapitala. 
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1.19. Primanja zaposlenih 

 
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od 
bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 
Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda 
perioda na koji se odnose. 
 
Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 
osnovama.  
 
Otpremnine 

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu 
prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji prema 
poslednjem objavljenom podatku Republikčkog organa za poslove statistike. Društvo nije 
izvršilo procenu sadašnje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajuće rezervisanje po tom 
osnovu. 

 
1.20. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod 
uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u 
momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj 
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  
 
Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 

 
2. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja) 
 
Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i utvrđuje 
pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza i 
obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih 
izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su 
zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim 
raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu 
da se razlikuju od procenjenih iznosa. 
 
Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje 
pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:  
 

2.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 
 

Društvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake 
poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na 
istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i 
promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 
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Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama 
Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promene 
računovodstvenih procena i greške“. Ove procene mogu da imaju značajne efekte na 
knjigovodstvenu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije 
tekućeg obračunskog perioda.  

 
2.2. Umanjenje vrednosti imovine 
 

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i 
nematerijalne imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog 
sredstva. Prilikom procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne 
generišu nezavisno dodeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne 
promene u dodeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da 
utiču na knjigovodstvenu vrednost odnosne imovine. 
 

2.3. Ispravka vrednosti potraživanja  
 

Ispravka vrednosti sumnjivih i  spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih 
gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok 
tolerancije naplativosti potraživanja. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi 
potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u 
postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i 
očekivanoj budućoj naplati. Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima 
vezanim za određene kupce mogu da imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti 
sumnjivih i spornih potraživanja obelodanjene u priloženim finansijskim izveštajima. 
 
Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 

 
Društvo vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored 
toga, određene zalihe Društva vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena 
neto prodajne vrednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u 
vreme vršenja procene. Ova procena uzima u obzir očekivano kretanje cena i troškova u 
periodu nakon datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da 
potvrde uslove koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 
2.4. Sudski sporovi  
 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim 
obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi određene 
procene. Ove procene su neophodne radi utvrđivanja verovatnoće nastanka negativnog ishoda 
i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne 
neizvesnosti u postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka 
inicijalno utvrđenih procenom. Zbog toga se procene koriguju kada Društvo dođe do novih 
informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savetnika. Izmene 
procena mogu da u značajnoj meri utiču na buduće poslovne rezultate. 
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3.KONSOLIDACIJA BILANS STANJA 
       - u hiljadama dinara - 

P O Z I C I J A 
Sigurnost 

AS a.d. 
Sigurnost 

Vračar a.d. 

Zbirni 
bilans 
stanja 

Eliminacije 
Konsolidova

ni bilans 
stanja 

           

AKTIVA           

A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL      
B. STALNA IMOVINA (I do V) 595  17,903  18,498    18,498  

I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 6)      

1. Ulaganja u razvoj      
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, 
softver i ostala prava 

     

3. Gudvil      
4. Ostala nematerijalna imovina      
5. Nematerijalna ulaganja u pripremi      
6. Avansi za nematerijalna ulaganja      
II. NEKRETNINE, POSTROJ. I OPREMA (1 do 8) 595  15,582  16,177   16,177  
1. Zemljište      
2. Građevinski objekti      
3. Postrojenja i oprema 595    595   595  
4. Investicione nekretnine   15,582  15,582   15,582  
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema      

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi      

7. Ulag. na tuđim nekretn., postrojenjima i opremi      

8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu      

III. BIOLOŠKA SREDSTVA (1 do 4)      

1. Šume i višegodišnji zasadi      
2. Osnovno stado      
3. Biološka sredstva u pripremi      

4. Avansi za biološka sredstva      

IV. DUGOROČNI FINAN.I PLASMANI (1 do 9)      

1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica      

2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i 
zajedničkih poduhvata 

     

3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 

     

4. Dugoročni plasmani mat. i zav. pravnim licima      

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim licima      

6. Dugoročni plasmani u zemlji      

7. Dugoročni plasmani u inostranstvu      

8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća      

9. Ostali dugoročni finansijski plasmani      

V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 7)  2,321  2,321   2,321  
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica      

2. Potraživanja od ostalih povezanih lica      

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit      
4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o 
finansijskom lizingu 

     

5. Potraživanja po osnovu jemstva      
6. Sporna i sumnjiva potraživanja      

7. Ostala dugoročna potraživanja   2,321  2,321   2,321  

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA                         1,538 1,538  1,538 
G. OBRTNA IMOVINA 2,007  29  2,036   2,036  
I. ZALIHE (1 do 6)      

1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar      
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2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge      

3. Gotovi proizvodi      
4. Roba      
5. Stalna sredstva namenjena prodaji      

6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge      

II. POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE (1 do 7) 1,368   1,368  1,368  

1. Kupci u zemlji – mat. i zavisna pravna lica      

2. Kupci u inostr. - matična i zavisna pravna lica      

3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica      

4. Kupci u inostr. - ostala povezana pravna lica      

5. Kupci u zemlji 1,368    1,368   1,368  

6. Kupci u inostranstvu      

7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje      

III. POTRAŽ. IZ SPECIFIČNIH POSLOVA      

IV. DRUGA POTRAŽIVANJA 6  23  29   29  

V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE 
VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ 
BILANS USPEHA 

     

VI. KRATKOR. FINANS. PLASMANI (1 DO 5)      
1. Kratk. krediti i plas. - matična i zav. pravna lica      
2. Kratk. krediti i plasmani - ostala pov. pravna lica      

3. Kratkoročnikrediti i zajmovi u zemlji      

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu      

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani      

VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 593 6  599   599  

VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST      

IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 40    40   40  

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA 2,602  19,470  22,072   22,072  

Đ. VANBILANSNA AKTIVA      

           

           

P O Z I C I J A 
Sigurnost 

AS a.d. 
Sigurnost 

Vračar a.d. 

Zbirni 
bilans 
stanja 

Eliminacije 
Konsolidova

ni bilans 
stanja 

           

PASIVA           

A. KAPITAL           

I. OSNOVNI KAPITAL (1 do 8) 16,986  38,689  55,675  (16,366) 39,309  

1. Akcijski kapital 16,986  31,683  48,669  (16,366) 32,303  

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću      

3. Ulozi      

4. Državni kapital      

5. Društveni kapital      

6. Zadružni udeli      

7. Emisiona premija      

8. Ostali osnovni kapital  7,006  7,006   7,006  

II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL      

III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE      

IV. REZERVE 179  7,388  7,567  (172) 7,395  

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSN. 
REVALORIZACIJE NEMAT. IMOVINE, 
NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME 
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VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 
HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMP. 
OSTALOG SVEOBUH. REZULTATA 

     

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 
HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMP. 
OSTALOG SVEOB. REZULTATA 

     

VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (1+2) 1,434  3,381  4,815  (651) 4,164  

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 1,434  3,381  4,815  (651) 4,164  

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine          

IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE      

X. GUBITAK (1+2) 20,334  440,023  460,357  (17,189) 443,168  

1. Gubitak ranijih godina 19,972  425,931  445,903  (17,189) 428,714  

2. Gubitak tekuće godine 362  14,092  14,454   14,454  

B. DUGOROČNA REZER. I OBAVEZE (I+II)      

I. DUGOROČNA REZERVISANJA (1 do 6)      

1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku      

2. Rezervisanja za troš. obn. prirodnih bogatstava      

3. Rezervisanja za troškove restruktuiranja      

4. Rezervisanja na zaknade i druge beneficije 
zaposlenih 

     

5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova      

6. Ostala dugoročna rezervisanja      

II. DUGOROČNE OBAVEZE (1 do 8)      

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital      

2. Obaveze prema mat. i zavisnim pravnim licima      

3. Obaveze prema ostalim pov. pravnim licima      

4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u 
periodu dužem od godinu dana 

     

5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji      

6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu      

7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga      

8. Ostale dugoročne obaveze      

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 94    94   94  

G. KRATKOROČNE OBAVEZE 4,243  410,035  414,278   414,278  

I. KRATKOROČNE FINAN. OBAVEZE (1 do 6) 595  8,704  9,299   9,299  
1. Kratk. krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica      
2. Kratk. krediti od ostalih povezanih pravnih lica      

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   8,573  8,573    8,573  

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu      

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava 
obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji 

     

6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 595 131  726   726  

II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE  31  31   31  

III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 7) 502  11,914  12,416   12,416  

1. Dobavljači – mat. i zavisna pravna lica u zemlji      

2. Dobavljači – mat. i zavisna pr. lica u inostranstvu      

3. Dobavljači ostala povezana pravna lica u zemlji      

4. Dobavljači - ostala pov. pravna lica u inostr.      

5. Dobavljači u zemlji 502  11,914  12,416    12,416  

6. Dobavljači u inostranstvu       
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7. Ostale obaveze iz poslovanja        

IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 3,146  389,386  392,532   392,532  

V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA 
DODATU VREDNOST 

662  14,497  15,159   15,159  

VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 
DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 

2,484  374,889  377,373   377,373  

VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA        

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 1,735  390,565  392,300   392,300  

Đ UKUPNA PASIVA 2,602  19,470  22,072   22,072  

E. VANBILANSNA PASIVA      

 

4.KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA    

P O Z I C I J A 
Sigurnost 

AS a.d. 
Sigurnost 

Vračar a.d. 

Zbirni 
bilans 
uspeha 

Eliminacije 
Konsolidova

ni bilans 
uspeha 

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA           

A. POSLOVNI PRIHODI (I do IV) 18,089  71  18,160   18,160  

I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1 do 6)      
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim 
pravnim licima na domaćem tržištu      
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim 
pravnim licima na inostranom tržištu      
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 
pravnim licima na domaćem tržištu      
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 
pravnim licima na inostranom tržištu      
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu      

6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu      
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I 
USLUGA (1 do 6) 18,029    18,029   18,029  
1. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
matičnim i zavisnim pravnim licima na dom. tržištu        
2. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
matičnim i zavisnim pravnim licima na inos. tržištu      
3. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
ostalim povezanim pravnim licima na dom. tržištu      
4. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
ostalim povezanim pravnim licima na inostr. tržištu      
5. Prihodi od pr. got. proizvoda i usl. na dom. tržištu 18,029   18,029   18,029  
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na 
inostranom tržištu      
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, 
DOTACIJA, DONACIJA I SL.      

IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 60  71  131    131  

B. POSLOVNI RASHODI (I-II-III+IV do XI) 19,158  1,807  20,965   20,965  

I. NABAVNA VREDNOST PRODAJE ROBE      
II. PRIHODI OD AKT. UČINAKA I ROBE      
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA 
NEDOVRŠENIH GOTOVIH PROIZVODA I 
NEDOVRŠENIH USLUGA      
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA 
NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I 
NEDOVRŠENIH USLUGA      

V. TROŠKOVI MATERIJALA I           

 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 1,679    1,679   1,679  
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VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA 
I OSTALI LIČNI RASHODI 14,542    14,542   14,542  
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 1,357  1,057  2,414   2,414  
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 277  487  966   966  
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA      

XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 1,303  263  1,566   1,566  
V. POSLOVNI DOBITAK      
G. POSLOVNI GUBITAK 1,069  1,736  2,805   2,805  

D. FINANSIJSKI PRIHODI (I do III)         
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH 
LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 4)      
1. Finansijski prihodi od matičnih i zav. pravnih lica      
2. Finansijski prihodi od ostalih pov. pravnih lica      
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih 
lica i zajedničkih poduhvata      

4. Ostali finansijski prihodi      
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)          
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I 
POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE 
(PREMA TREĆIM LICIMA)      

Đ. FINANSIJSKI RASHODI (I do III) 11  14,588  14,599   14,599  
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA 
POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI 
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 4)      
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i 
zavisnim pravnim licima      
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim 
povezanim pravnim licima      
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih 
lica i zajedničkih poduhvata      
4. Ostali finansijski rashodi      
II. RASH. KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) 11  14,588  14,599   14,599  
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I 
NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE 
(PREMA TREĆIM LICIMA)      

E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA          

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA 11  14,588 14,599  14,599 
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO 
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA      
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO 
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA      
J. OSTALI PRIHODI 992  2,514  3,506    3,506  
K. OSTALI RASHODI 274  282  556    556  
XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 
PRE OPOREZIVANJA       
XVI. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 
PRE OPOREZIVANJA 362  14,092  14,454    14,454  
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE 
OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA 
RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I 
ISPRAVKA GREŠAKA RANIJIH PERIODA      
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE 
OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENA 
RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I 
ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA      
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA       
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 362  14,092  14,454    14,454  

P. POREZ NA DOBITAK        

I. PORESKI RASHOD PERIODA        6 
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA        
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III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA                       
R. ISPL.A LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA      
S. NETO DOBITAK       
T. NETO GUBITAK 362  14,092  14,454    14,454  
I. NETO DOB. KOJI PRIPADA MANJ. ULAG.      
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA 
VEĆINSKOM VLASNIKU       
III. ZARADA PO AKCIJI       

1. Osnovna zarada po akciji      
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji      

 
KONSOLIDOVANJE POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA  

R/b 

Pravno lice koje je ostvarilo 
prihod od prodaje proizvoda i 
usluga povezanom pravnom 

licu 

Prihod od prodaje 
mat., rezer. del. i 
robe, zakupa pov. 

Prav. licu 

Pravno lice koje 
evidentira rashode 

Troškovi materijala, 
Nab. vrednost prodate 

robe, troškovi 
proizvodnih usluga 

Razlika 
(Zalihe i 
osnovna 
sredstva) 

1 2 3 4 5 6 
1 Sigurnost Vračar a.d.  Sigurnost AS a.d.   

          Sigurnost As a.d.  Sigurnost Vračar a.d.    

UKUPNO      

 
5.NEKRETNINE, POSTROJENJA i OPREMA  

u hiljadama dinara 

 Građevinski 
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Investicione 
nekretnine 

Ulaganje 
na tuđim 
os. Sred. 

Ukupno 

Nabavna vrednost na 
početku godine 

16,638 7,851 19,477 23,608 67,574 

Povećanje:      
Smanjenje:      

Rashod u toku godine  1,192   1,192 
Nabavna vrednost na 
kraju godine 

16,638 6,659 19,477 23,608 66,382 

          

Kumulirana ispravka 
na početku godine 

16,638 6,549 3,409 23,608 50,204 

Povećanje:  277 487  764 
Amortizacija  277 487  764 
Ostalo   0   

Smanjenje:  757   757 
Rashod u toku godine      

Stanje na kraju godine 16,638 6,069 3,896 23,608 50,211 
Neto sadašnja vr.:      

31.12.2021. godine  595 15,582  16,177 
Neto sadašnja vr:      

31.12.2020. godine  1,302 16,068  17,370 
Grupa je uspostavila hipoteku na nepokretnost u ul. Cerska 76a u korist Republike Srbije kao 
poreskog poverioca (Rešenje br. 433-4408/2014). 

 
7.POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
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u hiljadama dinara 

Opis Kupci u zemlji Ukupno 
1 2 3 

Bruto potraživanje na početku godine 21,054 21,054 
Bruto potraživanje na kraju godine 17,846 17,846 

     
Ispravka vrednosti na početku godine 18,710 18,710 
Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po 
osnovu naplate 2,514 2,514 

Povećanje ispravke vrednosti u toku godine 282 282 
Ispravka vrednosti na kraju godine 16,478 16,478 

   
NETO STANJE   
31.12.2021. godine 1,368 1,368 
31.12.2020. godine 2,344 2,344 

 
 

U skladu sa poslovnom politikom, svoje proizvode i usluge Društvo prodaje na odloženi rok 
plaćanja koji u proseku iznosi do 45 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. 
decembra 2021. godine predstavljena je na sledeći način: 

u hiljadama dinara 
 

Starost potraživanja  u danima 
Potraživanja do 365 

dana starosti 
Potraživanja starija 

od godinu dana 
Ukupno 
(2+3) 

1 2 3 4 

Kupci u zemlji (bruto) 1,368 16,478 17,846 

Ispravka vrednosti  16,478 16,478 

Neto potraživanja 1,368  1,368 

 
8.DRUGA POTRAŽIVANJA  

 
u hiljadama dinara  

31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020.    

Potraživanja od zaposlenih   
Potraživanja od državnih organa i organizacija  73 
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 6  
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju  23 
Ostala kratkoročna potraživanja 23 131 
DRUGA POTRAŽIVANJA: 29 227 

 
 

9.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
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u hiljadama dinara  
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020.    

1. Dinarski poslovni račun 593    87    
2. Ostala novčana sredstva 6    6    

UKUPNO (1 + 2)           599  93  

 
 

10.AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

 u hiljadama dinara  
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

1. Unapred plaćeni troškovi 40 43 

UKUPNO (1) 40 43 
 
 
11.KAPITAL 

 
Konsolidovanje osnovnog kapitala 

U hiljadama dinara 
R/b Pravno lice sa učešćem Iznos učešća u 

kapitalu 
Pravno lice sa udelom Iznos udela u 

osnovnom kapitalu 

1 2 3 4 5 

1 "SIGURNOST AS" a.d. Beograd 16.366 ""SIGURNOST VRAČAR" a.d. 
Beograd 

16,366 

Ukupno (1) 16.366  16,366 

 
Eliminacija kapitala zavisnog pravnog društva "SIGURNOST VRAČAR" a.d. Beograd 
(16.366 hiljada dinara) izvršena je sa gubitkom ranijeg perioda u istom iznosu. S obzirom da 
je u prethodnom periodu izvršeno obezvređenje učešća u kapitalu zavisnog društava 
“SIGURNOST – Vračar” a.d. jer ovo zavisno društvo godinama ostvaruje gubitak u 
poslovanju i ima značajne probleme sa likvidnošću. 
 
Konsolidovanje neraspoređenog dobitka i gubitka ranijih godina 

 

Konsolidacija neraspoređenog dobitka ranijih godina i gubitka ranijih godina, vrši se tako što 
se zbir neraspoređenog dobitka ranijih godina svih društava uključenih u konsolidovani bilans 
eliminiše u konsolidovanom bilansu a upisuje neto dobitak odnosno gubitak utvrđen u 
konsolidovanom bilansu. 
Dobitak i gubitak tekuće godine se međusobno prebijaju i iskazuje se neto dobitak ili neto 
gubitak tekuće godine. Rezultat tekuće godine utvrđuje se u konsolidovanom Bilansu uspehu 
 
 
 

12.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
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u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

Odložene poreske obaveze po osnovu (a) 94 94 
a) po osnovu razlika između knjig. i poreske osnovice  94 94 

 
 
13.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

   

1. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 8.573 8.569 
2. Ostale kratkoročne fin.obaveze 726 676 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 2) 9.299 9.245 

 
 
 

14.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

   

1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 45.996 46.024 

2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 74,177 75.627 

3. Obav. za por. i dopr. na zar. i nakn. zarada na teret poslodavca 49.361 50.656 
4.Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog putovanja, 
smeštaja, otpremnine i drugo4 
5.Obaveza po osnovu kamata za javne prihode i druge ob.     

21.851 
185,988 

21.818 
171,631 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 5) 377.373 365.756 

 
 

15.OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

   

1. Obaveze za porez iz rezultata -  

2. Ostale obaveze za pdv, poreze, doprinose i druge dažbine 15.159 15,132 
OBAV. ZA OSTALE POR., DORP. I DR. DAŽBINE (1 do 2) 15.159 15.132 
 
 

16.DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
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  u hiljadama 

dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

1. Prihodi od zakupnine 131 423 

DRUGI POSLOVNI PRIHODI (1) 131 423 

 
 
17.TROŠKOVI MATERIJALA 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-31.12. 
2020. 

   

1. Troškovi materijala za izradu 84    51    
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 6    27    
3. Troškovi rezervnih delova 110 26 
4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 33     

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 233 104  

 
 

18.TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-
31.12.2020. 

   

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  10.447 12.724 
2. Trošk. poreza i dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca 1.736 2.119 
3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 563 772 
4. Troškovi nak. po ugovoru o privr. i povremenim poslovima 169 80 
5. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 468 970 

6. Troškovi naknada direktoru odnosno članovima organima 
upravljanja i nadzora 

  

7. Ostali lični rashodi i naknade 1.159 1.228 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI 
LIČNI RASHODI (1 do 7) 

14.542 17.893 

 
 
 
 
 
 
19.TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

u hiljadama dinara 
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 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-31.12. 
2020. 

   

1. Troškovi transportnih usluga 228 203 
2. Troškovi usluga na održavanju 229 349 
3. Troškovi zakupnina 193 228 
4. Troškovi reklame i propagande   

5. Troškovi ostalih usluga 1,764 464 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 5) 2.414 1.244 
 
 
 

20.NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 

u hiljadama dinara  
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020.    

1. Troškovi neproizvodnih usluga 477 1.155 

2. Troškovi reprezentacije 143 259 

3. Troškovi premije osiguranja 198 486 

4. Troškovi platnog prometa 53 48 

5. Troškovi članarina 8 18 

6. Troškovi poreza 317 329 

7. Ostali nematerijalni troškovi 370 424 

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 7) 1.566 2.719 
 
 

 
21.OSTALI PRIHODI 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-31.12. 
2020. 

 
  

1. Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, 
postrojenja i opreme 

240 89 

2. Dobici od prodaje materijala   

3. Prihodi od smanjenja obaveza   132 
4. Ostali nepomenuti prihodi 3,266 6,053 

OSTALI PRIHODI (1 do 4) 3.506 6,274 

 
 
22.OSTALI RASHODI 

 
u hiljadama dinara 
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01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 
   

1. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 282             958 
2. Ostali nepomenuti rashodi 274 1,475 

OSTALI RASHODI (1 do 2) 556 2,433 

 
 

23.ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 
 
Nakon datuma bilansa nije bilo značajnijih sudskih sporova, aktiviranje hipoteka ili garancija, 
statusne promene i dr). 

24.POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Data jemstva i garancije 
 

Potencijalne obaveze Grupe na dan 31. decembra 2021. godine po osnovu datih jemstava i 
garancija datih povezanim pravnim licima nije bilo. 
 

25.UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Grupe je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 
riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti 
Grupe ovim rizicima.  
Grupa ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 

Grupa je osetljiva na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog 
okruženja u okviru države, privredne grane i sl. na koje Grupa ne može da utiče: inflacija, 
promena poreskih propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog 
okruženja, konkurencije, sirovinske baze i sl.  
Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspešnost poslovanja uprave 
Grupe. 
 
Finansijski rizik 

U svom poslovanju Grupa je izložena finansijskim rizicima koji se javlja kao devizni rizik i 
rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i 
kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju 
prinosa Društva. 
Devizni rizik 

 
Izloženost Grupe deviznom riziku se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, 
kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoročne 
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kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja 
nominirane u stranoj valuti. 
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Grupe u stranim valutama na dan 
izveštavanja je sledeća: 

u hiljadama dinara  
Imovina 

 
Obaveze  

2021 
 

2020 
 

2021 
 

2020         

IZNOS                 -                   -                8.573                8.569  

                 -                    -    
 

          8.573               8.569  
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je 
Grupa osetljiva na promene deviznog kursa EUR . 
Osetljivost Grupe na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na pomenute strane 
valute, predstavlja procenu rukovodstva Grupe u pogledu mogućih promena kursa RSD u 
odnosu na EUR. 

 
u hiljadama dinara  

2021 
 

2020  
10% 

 
-10% 

 
10% 

 
-10%         

IZNOS              (857) 
 

             857  
 

             (857) 
 

               857 

             (857)               857  
 

            (857)                 857  
Kamatni rizik 

 
Grupa je izloženo riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Grupa nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  
Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine sa stanovišta 
izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  
 

u hiljadama dinara 
Finansijska sredstva     
Nekamatonosna                                        
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)                              -                              -  
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)                              -                              -  

                                        

Finansijske obaveze     
Nekamatonosne                  390.515                   377.943  
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)                       8.573                       8569  
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)                                                     

                 399.088                  386.512  
 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2021. godinu na 
realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2020. godine - 1%), počev od 1. 
januara. Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih 
stopa, imajući u vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske 
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instrumente Grupe koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale 
varijable nepromenjene.  

u hiljadama dinara 
KAMATNI RIZIK         

2021 
 

2020  
1% 

 
-1% 

 
1% 

 
-1% 

Finansijska sredstva                   -  
 

                 -  
 

                  -  
 

                   -  

Finansijske obaveze                (86) 
 

               86  
 

               (86) 
 

                 86  

               (86)                 86  
 

              (86)                   86  

Kreditni rizik 
 
Grupa je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Grupi izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski 
gubitak Grupe. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, 
potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu 
klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Grupa je prinuđena da koristi ostale 
javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za 
privredne registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u 
cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove 
maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane 
rukovodstva Grupe. Iznos maksimalne  kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom 
godišnje. 

 

U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti 
kreditnom riziku, Grupa primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 

Izloženost Grupe kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan 
bilansa. Nominalni iznos potraživanja od kupaca, pre izvršene ispravke vrednosti, sastoje se 
od velikog broja potraživanja, od kojih najveći deo čine potraživanja od kupaca. 
 

Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Grupe upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Grupa u 
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Grupa upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih 
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća 
obaveza.  
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Grupe data je u sledećoj tabeli: 

     u hiljadama dinara 

2021. godina dо 1 godine  оd 1 dо 2 
godine 

 оd 2 dо 5 
godina 

 Ukupno 

Dugoročni krediti                   -                      -                      -     

Obaveze iz poslovanja 12,416                    -                      -    12,416 

Krat. finan. obaveze 8,573  -        8573 

Ostale krat. obaveze 393,289                    -                      -    393,289 
 414,278      414,278 
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2020. godina dо 1 godine  оd 1 dо 2 
godine 

 оd 2 dо 5 
godina 

 Ukupno 

Dugoročni krediti                   -                      -                      -     

Obaveze iz poslovanja 11,511                    -                      -    11,511 
Krat. finan. obaveze 8,569                          -    8,569 

Ostale krat. obaveze 381,628                    -                      -    381,628 
 401,708      401,708 

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg 
datuma na koji će Grupa biti obavezna da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 
 

 
RIZIK LIKVIDNOSTI 

 
   

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI  2021. 
godina 

  2020. godina 

1 OBRTNA IMOVINA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE  

0.01   0.01 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST        

2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA 
/ KRATKOROČNE OBAVEZE  

0.01   0.01 

 
Koeficijent ispod 1 pokazuje prisustvo rizika likvidnosti. 
 

26. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Grupe ima za cilj očuvanje  
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose 
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. 
Rukovodstvo Grupepregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
Grupa analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos 
neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se 
ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske 
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu 
stanja i neto zaduženosti. 
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine su bili sledeći: 

 
u hiljadama dinara 

RIZIK KAPITALA 
 

   
1. Obaveze (dugoročne i kratkoročne)                  414.278  

 
                401.708  

2. Kapital    
 

  

Koeficijent (1/2)  - 
 

- 

 
Ako je koeficijent zaduženosti iznad 1 prisutan je rizik zaduženosti jer su ukupne obaveze 
veće od ukupnog sopstvenog kapitala kao garatne supstance poveriocima. 
 
 

27. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA 



Finansijski izve5taji su sastavljeni na nadelu-nastanka poslovnog dogadaja (nadelo uzrodnosti)
i nadelu stalnosti poslovanja.
Rukovodstvo i vlasnici Grupe ne nameravaju da likvidiraju Grupu u periodu od najmanje 12
meseci od datuma bilansa stanja. Medutim, nastavak poslovanja iavisi i od mogu6n6sti drupe
da odloZi dospede svojih dugovanja ili izvrsi njihouo r!finansiranj". ni*ouodstvo leposveieno tome da se uslovi za odlaganje obavezaodnosno njihovo refininsiranje ispune.

Pri primeni nadela nastavka poslovanja, Grupa je uzela u obzir slede6e i dinjenice. U
narednom periodu Grupa ne odekuje znalalni guUitLe. Grupa ima zakljudene dugorodne
ugovore sa kljudnim kupcima po kom osnovu se planira ostvarivanja odiedenih prihoda u
narednim periodima koji bi pokrili gubitke.

Direktor:lice za sastavljanje
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I ODBORU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA SIGURNOST-AS, BEOGRAD 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA SIGURNOST-AS, BEOGRAD i 
njegovih zavisnih entiteta (u daljem tekstu: „Grupa“), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2021. 
godine i konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu, konsolidovani izveštaj o promenama na 
kapitalu i konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz konsolidovane 
finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. 
 
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja opisanog u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi 
konsolidovani finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske 
pozicije Grupe na dan 31. decembra 2021. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se 
završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 
 
Osnova za mišljenje sa rezervom  
 
Nisu nam dostavljeni odobreni i potpisani finansijski izveštaji zavisnog društva SIGURNOST-VRAČAR a.d., Beograd od 
strane nadležnog organa, kao i pismene prezentacije koje potvrđuje da je ispunjena njihova odgovornost u pogledu pripreme 
finansijskih izveštaja za 2021. godinu, tako da nam nisu obezbedili sve relevantne informacije da su sve poslovne promene 
obuhvaćene i ispravno evidentirane u priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima, kao što je ugovoreno u uslovima 
Pisma o angažovanju. Usled toga, nismo bili u mogućnosti da prikupimo dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza u pogledu 
odgovornosti rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje, a kao što zahteva MSR 580 „Pisane izjave“. 
 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je 
naslovljen Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu u 
skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe 
(IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja u Republici 
Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su 
revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. 
 
Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja 
 
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 27, konsolidovani finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti 
poslovanja, tako da u tom smislu ističemo sledeće činjenice koje proizilaze iz konsolidovanih finansijskih izveštaja koji su bili 
predmet ove revizije. Kratkoročne obaveze iznose 414.278 hiljade dinara, dok obrtna imovina iznosi 2.036 hiljada dinara i 
manja je od dospelih obaveza za 412.242 hiljada dinara. Ukupan gubitak iskazan u bilansu stanja iznosi 443.168 hiljada dinara 
i premašuje visinu iskazanog kapitala za 392.300 hiljada dinara. Pored toga, tokom 2021. godine zavisno društvo Grupe je 
imalo teškoća u održavanju likvidnosti i blegovremenom izvršenju svojih obaveza. Imajući u vidu sve prethodno navedeno 
ukazujemo na postojanje značajnih neizvesnosti u pogledu sposobnosti da Grupa nastavi svoje poslovanje u skladu sa 
načelom kontinuiteta poslovanja. 
 
Naše mišljenje nije modifikovanu u pogledu ovog pitanja.
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Ključna revizorska pitanja  
  
Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj 
reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije konsolidovanih 
finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. 
Osim za pitanja koja su opisana u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom i odeljku Materijalno značajna neizvesnost 
povezana sa stalnošću poslovanja, smatramo da nema drugih ključnih revizijskih pitanja koja treba da se saopšte u našem 
izveštaju.  
 
Ostala pitanja 
 
Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe za 2020. godinu bili su predmet revizije drugog revizora koji je u svom izveštaju od 
20. aprila 2021. godine izrazio mišljenje sa rezervom. 
 
Ostale informacije 
 
Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije sadržane u Godišnjem izveštaju 
o konsolidovanom poslovanju (koji ne uklјučuje konsolidovane finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima) za godinu 
koja se završava na dan 31. decembra 2021. godine. 
 
Naše mišlјenje o konsolidovanim finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik 
zaklјučka kojim se pruža uveravanje o njima. 
 
U vezi sa našom revizijom konsolidovanih finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri 
tome razmotrimo da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i konsolidovanih finansijskih izveštaja ili naših 
saznanja stečenih tokom revizije, ili na drugi način, tako da ostale informacije predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja. 
 
U vezi sa Godišnjim izveštajem o konsolidovanom poslovanju, sproveli smo postupke propisane Zakonom o računovodstvu 
Republike Srbije. Ti postupci uklјučuju proveru da li je Godišnji izveštaj o konsolidovanom poslovanju u formalnom smislu 
sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.  
 
Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, u meri u kojoj smo bili u mogućnosti da ocenimo, mišljenja smo da: 
 

- Ostale informacije prikazane u godišnjem izveštaju o konsolidovanom poslovanju, su po svim materijalno značajnim 
pitanjima, usklađene sa informacijama prikazanim u konsolidovanim finansijskim izveštajima Grupe za godinu koja 
se završava na dan 31. decembra 2021. godine, 

- Priloženi Godišnji izveštaj o konsolidovanom poslovanju za 2021. godinu je sastavljen u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije. 

 
Na osnovu poznavanja i razumevanja Grupe i njegovog okruženja stečenog tokom revizije, naša je odgovornost da 
saopštimo da li ostale informacije u Godišnjem izveštaju o konsolidovanom poslovanju sadrže materijalno značajne 
pogrešne navode i da, ukoliko postoje, istaknemo prirodu tih navoda. Osim za moguće efekte pitanja opisanih u odeljku 
Osnova za mišljenje sa rezervom na Godišnji izveštaj o konsolidovanom poslovanju, na osnovu postupaka koje smo 
sproveli, nismo utvrdili materijalno značajne pogrešne navode u Godišnjem izveštaju o konsolidovanom poslovanju. 
 
Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Grupe je odgovorno za pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja koji pružaju istinit i objektivan prikaz u 
skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i za one interne 
kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 
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Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Grupe da nastavi 
sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i 
primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove,  osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Grupu ili 
da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.  
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa konsolidovanog finansijskog izveštavanja Grupe. 
 
Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja  
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da konsolidovani finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izveštaja revizora koji sadrži 
mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija 
sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi 
postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je 
razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih 
konsolidovanih finansijskih izveštaja. 
 
Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo 
profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi: 
 
■ Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u konsolidovanim finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni 
za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da 
neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne 
iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 
lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

■ Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji 
su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Grupe.  

■ Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana 
obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo Grupe.  

■ Donosimo zaključke o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva Grupe 
i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji 
mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom 
stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na 
povezana obelodanjivanja u konsolidovanim finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da 
modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 
revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Grupa prestane da posluje u skladu sa 
načelom stalnosti.  

■ Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući 
obelodanjivanja, i da li su u konsolidovanim finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav 
način da se postigne fer prezentacija.  

 
Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, 
uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 
 
Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu 
nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču 
na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite. 
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Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u 
reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u 
izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim 
okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne 
posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije. 
 
 
Beograd, 15. april 2022. godine. 

      Vladimir Prvanov 
Licencirani ovlašćeni revizor 

  
             

                                                                                                                                           Za „Finrevizija“ d.o.o., Beograd 
                                                                                                                                                        Sarajevska 73/5 
                                                                                                                                                        11000 Beograd 



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. 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 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 18.498 19.711 20.773

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008) 0003

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 5 16.177 17.370 18.411

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010

023 2. Постројења и опрема 0011 5 595 1.302 1.856

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 5 15.582 16.068 16.555

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018 2.321 2.341 2.362



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.
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040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027 2.321 2.341 2.362

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 1.538 1.538 1.538

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 2.036 2.707 3.504

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 7 1.368 2.344 2.576

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 7 1.368 2.344 2.576

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040
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200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 8 29 227 565

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 23 227 565

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 6

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 9 599 93 103

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 10 40 43 260

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 22.072 23.956 25.815

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 11 39.309 39.309 39.309

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403
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306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 7.395 7.395 7.395

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 4.164 4.164 4.164

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 4.164 4.164 4.164

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 443.168 428.714 415.785

350 1. Губитак ранијих година 0413 428.714 415.785 389.729

351 2. Губитак текуће године 0414 14.454 12.929 26.056

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426
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419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 12 94 94 94

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 414.278 401.708 390.638

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 13 9.299 9.245 9.444

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436 726 676 876

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 13 8.573 8.569 8.568

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 31 31 31

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 12.416 11.511 14.249

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 12.416 11.511 14.249

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 392.532 380.888 366.914



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

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 14 377.373 365.756 351.912

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 15 15.159 15.132 15.002

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454 33

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455 392.300 377.846 364.917

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 22.072 23.956 25.815

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 
100094742-
0505971710
076

Digitally signed 
by Slaviša Ristić 
100094742-0505
971710076 
Date: 2022.04.28 
11:37:56 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 18.160 20.789

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 18.029 20.366

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 18.029 20.366

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 16 131 423

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 20.965 24.377

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 17 1.679 1.555

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 18 14.542 17.893

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 18 10.447 12.724

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 18 1.736 2.119

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 2.359 3.050

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 764 966

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 19 2.414 1.244

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 20 1.566 2.719



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 2.805 3.588

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 2.129

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029 2.129

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 14.599 15.305

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 14.599 15.305

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 14.599 13.176

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 21 3.506 6.274

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 22 556 2.433

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 21.666 29.192

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 36.120 42.115

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 14.454 12.923

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050 14.454 12.923

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 6

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056 14.454 12.929

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059 14.454 12.929

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 
100094742-
0505971710
076

Digitally signed 
by Slaviša Ristić 
100094742-05059
71710076 
Date: 2022.04.28 
11:38:57 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 11 14.454 12.929

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Биланс 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

333

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

а) добици 2007

б) губици 2008

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

332

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

а) добици 2009

б) губици 2010

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

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. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026 11 14.454 12.929

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027 14.454 12.929

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029 14.454 12.929

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 
100094742-
0505971710
076

Digitally signed 
by Slaviša Ristić 
100094742-0505
971710076 
Date: 2022.04.28 
11:39:46 +02'00'
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КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА
НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 39.309 4010 4019 4028 7.395

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 39.309 4012 4021 4030 7.395

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 39.309 4014 4023 4032 7.395

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 39.309 4016 4025 4034 7.395

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 39.309 4018 4027 4036 7.395

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 4046 4.164 4055 415.785 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 4048 4.164 4057 415.785 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 4049 4058 12.929 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 4050 4.164 4059 428.714 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 4052 4.164 4061 428.714 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 4053 4062 14.454 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 4054 4.164 4063 443.168 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 4082 364.917

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 4084 364.917

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 4086 377.846

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 4088 377.846

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4090 392.300

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 
100094742-
0505971710
076

Digitally signed 
by Slaviša Ristić 
100094742-0505
971710076 
Date: 2022.04.28 
11:41:23 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

Назив SIGURNOST-AS' ZA FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE I PROMET USLUGA AD BEOGRAD

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА
ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 26.432 27.334

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 23.141 24.231

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 3.291 3.103

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 25.976 27.144

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 5.773 7.646

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 16.462 15.481

4. Плаћене камате у земљи 3010 249 1

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 6

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 3.486 4.016

8. Остали одливи из пословних активности 3014

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 456 190

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029 150

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036 150

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 100 200

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 100 200

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046 50

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 200

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 26.582 27.334

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 26.076 27.344

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050 506

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 10

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 93 103

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 599 93

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 
100094742-05
05971710076

Digitally signed by Slaviša 
Ristić 
100094742-050597171007
6 
Date: 2022.04.28 11:40:35 
+02'00'
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NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE 
IZVEŠTAJE ZA 2021.GODINU 

 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
Matično društvo: 
- Pun naziv firme: "SIGURNOST - AS" Beograd 

- Vrsta pravnog lica: Akcionarsko društvo 

- Mesto: Beograd 

- Adresa: Tome Maksimovića br.9 

- Šifra osnovne delatnosti: 8010 

- Naziv osnovne delatnosti: delatnost privatnog obezbeđenja 

- Matični broj: 17452274 

- Poreski identifikacioni broj: 102305660 

- Oznaka i broj rešenja u sudu: XVI-Fi-15134/02 

- Veličina preduzeća: mikro  

- Prosečan broj zaposlenih u toku 2021. godine: 16  

SIGURNOST-AS je maticno pravno lice, zavisno Sigurnost-Vracar ad, ucesce kapitala 
maticnog pravnog lica u zavisnom iznosi 51,65546% (izrazeno u 16366 akcija sa pravom 
glasa).   
 
Zavisno društvo:  
- Privredno društvo « Sigurnost Vračar «  (u daljem tekstu : društvo) je akcionarsko 
društvo « Sigurnost Vračar « za fizičko –tehničko i protivpožarno obezbeđenje i promet usliga 
A.D.ul.Cerska br.76a Beograd. 
-  Registarski broj :1-2775-00 
-  Poreski identifikacioni broj (PIB) :100002758 
-  PDV broj : 134968560 
-  Društvo je osnovano 23.04.1982.god. 
-  Pretežna delatnost društva je fizičko tehničko obezbeđenje. 
-  Pored navedene pretežne delatnosti društvo obavlja i sledeće delatnosti  
-  -higijensko tehničku zaštitu  
-  -pratnju novca  
-  -tehničku zaštitu  
-  -protiv požarnu zaštitu  
-  -bezbednost i zdravlje na radu 
-  Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji 
«Službeni glasnik RS «br.46/2006) društvo je razvrstano u MIKRO  pravno lice . 
-  Prosečan broj zaposlenih u 2021.godini je  16   (u 2020. godini:21) 
 
Finansijski izveštaji su usvojeni od strane organa rukoviđenja i upravljanja: Za Sigurnost As 
Finansijski izveštaji usvojeni od strane organa upravljanja . 
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2. OSNOV ZA KONSOLIDACIJU 

 
 
Priloženi konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju finansijske izveštaje Matičnog 
Društva („SIGURNOST AS“ a.d. Beograd) i njegovih zavisnog društva („SIGURNOST – 
VRAČAR“ a.d. Beograd) za godinu završenu na dan 31. decembar 2021. godine. Finansijski 
izveštaji zavisnog društva pripremljeni su uz primenu jednoobraznih računovodstvenih 
politika, kao i finansijski izveštaji Matičnog Društva. Konsolidovani bilans uspeha sadrži 
podatke za dvanaest meseci za sva privredna društva u okviru Grupe. 
 
 
Svi iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa Matičnog društva i 
njegovog zavisnog društava, sva potraživanja i obaveze, kao i nerealizovani dobici i gubici  
eliminisani su u potpunosti prilikom konsolidacije njihovih finansijskih izveštaja. 
 
 
Grupa je u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja primenila računovodstvene politike 
obelodanjene u daljem tekstu. 
 
 
Finansijski izveštaji Grupe su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 
glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 
Srbiji. 
 
 
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi 
da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u 
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za 
finansijsko izveštavanje („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), 
odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su 
sastavni deo standarda.  
 
 
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. 
Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu prevedeni su i objavljeni 
standardi i tumačenja standarda (»Sl. Glasnik RS« br. 35/2014). 
 
 
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Grupe primenjuje MRS, MSFI i 
tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2021. godine. 
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Prezentacija finansijskih izveštaja 

 
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik 
RS, br. 95/2014).  

 
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije 
navedeno. Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2021. 
godine 
 
Računovodstveni metod 

 
Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog 
troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u 
računovodstvenim politikama. 
 

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 

3.1.Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. 
 
Prema načelu nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj se priznaje kada je nastao i 
uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate 
novca u vezi sa tim poslovnim događajem. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u 
neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 
 

3.2.Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 
 
Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava 
buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu 
koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 
 
Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži 
ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će 
se podmiriti može pouzdano da izmeri. 
 
Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa 
povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da 
priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 
obaveza. 
 
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da 
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priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem 
sredstava. 
 
Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 
kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 
koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama – 
RSD. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto 
imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku 
perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku 
godine. 

3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman 
kursnih razlika 

 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu 
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne 
promene. 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po 
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj 
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u 
korist ili na teret bilansa uspeha. 
 
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti 
preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.  
 
 
Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 
 

 31.12.2021. 31.12.2020. 

1 EUR 117,5821 117,5802 
1 USD 103,9262   95,6637 
1 CHF 113,6388 108,44388 

 
 

1.1.Koeficijenti potrošačkih cena u Republici Srbiji (godišnja inflacija): 
 

 
Mesec 2021. 2020. 

Januar 0,011 0,020 
Februar 0,012 0,019 
Mart 0,018 0,013 
April 0,028 0,006 
Maj 0,036 0,007 
Jun 0,033 0,016 
Jul 0,033 0,020 
Avgust 0,043 0,019 
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Septembar 0,057 0,018 
Oktobar 0,066 0,018 
Novembar 0,075 0,017 
Decembar 0,079 0,013 

 
 

1.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 

Ova imovina obuhvata opremu. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.  
Oprema amortizuju se u toku korisnog veka. 
 

1.2.1. Amortizacija 
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna na vrednost. Metod obračuna je proporcionalan 
(paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema). 
 

1.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

1.3.1.  Učešće u kapitalu  
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po 
knjigovodstvenoj vrednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmeravanje i 
priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sedištem u drugoj državi, bilans tog 
pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u 
dinare i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspeha 
po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspeha. Dakle i udeo u kapitalu 
matičnog preduzeća kod zavisnog preduzeća iz druge države biće iskazan po srednjem kursu 
na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u 
kapitalu i iznosa udela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog preduzeća u drugoj državi treba 
vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa. 
Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se 
ovako: 

- ako su dati u dinarima po knjigovodstvenoj vrednosti, 
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj ceni akcije na dan 

bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na 
teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda 
obezvređenja, 

- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. 
Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne 
razlike na teret finansijskih rashoda. 

 
1.4. ZALIHE  

 
Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se 
po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove 
nabavke. 
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Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po 
prosečnoj nabavnoj ceni. 
Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe 
niža od knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika 
se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja. 
Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost 
otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.  
 

1.5.  POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i 
zavisna pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu), 
potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu, 
potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po 
osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak). 
Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne 
razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. 
Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja 
od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 365 dana od dana dospeća, 
indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda. 

 
1.6. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju 

preplaćeni porez na dobitak. 
 

1.7.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno 
unovčive hartije od vrednosti (ove hartije od vrednosti zamenjuju gotovinu u platnom 
prometu, čekovi, na primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na 
poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu 
u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.  
Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. 
Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret 
finansijskih rashoda. 
 

1.8.  POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA 
RAZGRA-NIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa 
naplaćenim porezom na dodatu vrednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu 
vrednost, unapred obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), 
potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unapred 
obračunate kamate, na primer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja. 
 

1.9. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, (zakonske rezerve) neraspoređeni 
neto dobitak ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital. 
 

1.10.  DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće 
troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim 
godinama. 
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje.  
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1.11.  OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i 
kaucije, dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. 
Dinarske obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se 
po srednjem kursu na dan bilansa. 
 

1.12.  OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu 
zarada i naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, 
obaveze za dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema članovima 
upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu, obaveze za 
obustavljene neto zarade i ostale obaveze.  
 

1.13.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I 
OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za akcizu, obaveze za 
poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za 
poreze, doprinose i druge dažbine. Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred 
obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove 
nabavke, odložene prihode i primljene donacije. 
 

1.14. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 
 

1.14.1.  Poslovne prihode čine: prihodi od prodaje usluga 
 

1.14.2.  Poslovne rashode čine: troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, 
troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi amortizacije i 
rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi 
se priznaju nezavisno od plaćanja. 

 
1.15.  FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 
1.15.1.  Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih 
lica,  prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih 
razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi. 

 
1.15.2.  Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih 
pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu 
efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi. 

 
1.16.  OSTALI PRIHODI I RASHODI 

 
1.16.1.  Ostale prihode čine dobici od prodaje opreme, učešća u kapitalu, dugoročnih 
hartija od vrednosti i materijala, viškovi, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu 
ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoročnih 
rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti imovine koje 
čine: prihodi od usklađivanja opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od 
vrednosti, zaliha, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od 
usklađivanja vrednosti ostale imovine. 
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1.16.2.  Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje, opreme, gubici po osnovu 
prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i materijala, manjkovi, rashodi po osnovu 
efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja. Ostali rashodi 
obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine (opreme, obezvređenje dugoročnih 
plasmana i hartija od vrednosti, obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje 
potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana). 
 

1.17.  DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 
 

1.17.1.  Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između 
prodajne vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti  

 
1.17.2.  Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne 
vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. 
 

 

1.18. Porez na dobitak  
 

Tekući porez 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o 
oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se 
primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. 
Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom 
bilansu uspeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju 
porezom na dobit Republike Srbije.  
 
Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 
osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg 
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne 
duže od 5 godina.  
 
Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u 
izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u 
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret 
ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se evidentiraju direktno u 
korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru 
kapitala. 
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1.19. Primanja zaposlenih 

 
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od 
bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 
Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda 
perioda na koji se odnose. 
 
Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 
osnovama.  
 
Otpremnine 

U skladu sa Zakonom o radu, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu 
prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji prema 
poslednjem objavljenom podatku Republikčkog organa za poslove statistike. Društvo nije 
izvršilo procenu sadašnje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajuće rezervisanje po tom 
osnovu. 

 
1.20. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod 
uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u 
momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj 
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  
 
Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 

 
2. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja) 
 
Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i utvrđuje 
pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza i 
obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih 
izveštaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su 
zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim 
raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu 
da se razlikuju od procenjenih iznosa. 
 
Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje 
pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:  
 

2.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 
 

Društvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake 
poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na 
istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i 
promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 
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Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama 
Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promene 
računovodstvenih procena i greške“. Ove procene mogu da imaju značajne efekte na 
knjigovodstvenu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije 
tekućeg obračunskog perioda.  

 
2.2. Umanjenje vrednosti imovine 
 

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i 
nematerijalne imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog 
sredstva. Prilikom procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne 
generišu nezavisno dodeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne 
promene u dodeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da 
utiču na knjigovodstvenu vrednost odnosne imovine. 
 

2.3. Ispravka vrednosti potraživanja  
 

Ispravka vrednosti sumnjivih i  spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih 
gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok 
tolerancije naplativosti potraživanja. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi 
potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u 
postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i 
očekivanoj budućoj naplati. Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima 
vezanim za određene kupce mogu da imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti 
sumnjivih i spornih potraživanja obelodanjene u priloženim finansijskim izveštajima. 
 
Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 

 
Društvo vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored 
toga, određene zalihe Društva vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena 
neto prodajne vrednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u 
vreme vršenja procene. Ova procena uzima u obzir očekivano kretanje cena i troškova u 
periodu nakon datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da 
potvrde uslove koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 
2.4. Sudski sporovi  
 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim 
obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi određene 
procene. Ove procene su neophodne radi utvrđivanja verovatnoće nastanka negativnog ishoda 
i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne 
neizvesnosti u postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka 
inicijalno utvrđenih procenom. Zbog toga se procene koriguju kada Društvo dođe do novih 
informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savetnika. Izmene 
procena mogu da u značajnoj meri utiču na buduće poslovne rezultate. 
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3.KONSOLIDACIJA BILANS STANJA 
       - u hiljadama dinara - 

P O Z I C I J A 
Sigurnost 

AS a.d. 
Sigurnost 

Vračar a.d. 

Zbirni 
bilans 
stanja 

Eliminacije 
Konsolidova

ni bilans 
stanja 

           

AKTIVA           

A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL      
B. STALNA IMOVINA (I do V) 595  17,903  18,498    18,498  

I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 6)      

1. Ulaganja u razvoj      
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, 
softver i ostala prava 

     

3. Gudvil      
4. Ostala nematerijalna imovina      
5. Nematerijalna ulaganja u pripremi      
6. Avansi za nematerijalna ulaganja      
II. NEKRETNINE, POSTROJ. I OPREMA (1 do 8) 595  15,582  16,177   16,177  
1. Zemljište      
2. Građevinski objekti      
3. Postrojenja i oprema 595    595   595  
4. Investicione nekretnine   15,582  15,582   15,582  
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema      

6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi      

7. Ulag. na tuđim nekretn., postrojenjima i opremi      

8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu      

III. BIOLOŠKA SREDSTVA (1 do 4)      

1. Šume i višegodišnji zasadi      
2. Osnovno stado      
3. Biološka sredstva u pripremi      

4. Avansi za biološka sredstva      

IV. DUGOROČNI FINAN.I PLASMANI (1 do 9)      

1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica      

2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i 
zajedničkih poduhvata 

     

3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 
hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 

     

4. Dugoročni plasmani mat. i zav. pravnim licima      

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim licima      

6. Dugoročni plasmani u zemlji      

7. Dugoročni plasmani u inostranstvu      

8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća      

9. Ostali dugoročni finansijski plasmani      

V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 7)  2,321  2,321   2,321  
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica      

2. Potraživanja od ostalih povezanih lica      

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit      
4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o 
finansijskom lizingu 

     

5. Potraživanja po osnovu jemstva      
6. Sporna i sumnjiva potraživanja      

7. Ostala dugoročna potraživanja   2,321  2,321   2,321  

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA                         1,538 1,538  1,538 
G. OBRTNA IMOVINA 2,007  29  2,036   2,036  
I. ZALIHE (1 do 6)      

1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar      
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2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge      

3. Gotovi proizvodi      
4. Roba      
5. Stalna sredstva namenjena prodaji      

6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge      

II. POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE (1 do 7) 1,368   1,368  1,368  

1. Kupci u zemlji – mat. i zavisna pravna lica      

2. Kupci u inostr. - matična i zavisna pravna lica      

3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica      

4. Kupci u inostr. - ostala povezana pravna lica      

5. Kupci u zemlji 1,368    1,368   1,368  

6. Kupci u inostranstvu      

7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje      

III. POTRAŽ. IZ SPECIFIČNIH POSLOVA      

IV. DRUGA POTRAŽIVANJA 6  23  29   29  

V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE 
VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ 
BILANS USPEHA 

     

VI. KRATKOR. FINANS. PLASMANI (1 DO 5)      
1. Kratk. krediti i plas. - matična i zav. pravna lica      
2. Kratk. krediti i plasmani - ostala pov. pravna lica      

3. Kratkoročnikrediti i zajmovi u zemlji      

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu      

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani      

VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 593 6  599   599  

VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST      

IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 40    40   40  

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA 2,602  19,470  22,072   22,072  

Đ. VANBILANSNA AKTIVA      

           

           

P O Z I C I J A 
Sigurnost 

AS a.d. 
Sigurnost 

Vračar a.d. 

Zbirni 
bilans 
stanja 

Eliminacije 
Konsolidova

ni bilans 
stanja 

           

PASIVA           

A. KAPITAL           

I. OSNOVNI KAPITAL (1 do 8) 16,986  38,689  55,675  (16,366) 39,309  

1. Akcijski kapital 16,986  31,683  48,669  (16,366) 32,303  

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću      

3. Ulozi      

4. Državni kapital      

5. Društveni kapital      

6. Zadružni udeli      

7. Emisiona premija      

8. Ostali osnovni kapital  7,006  7,006   7,006  

II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL      

III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE      

IV. REZERVE 179  7,388  7,567  (172) 7,395  

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSN. 
REVALORIZACIJE NEMAT. IMOVINE, 
NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME 
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VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 
HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMP. 
OSTALOG SVEOBUH. REZULTATA 

     

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 
HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMP. 
OSTALOG SVEOB. REZULTATA 

     

VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (1+2) 1,434  3,381  4,815  (651) 4,164  

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 1,434  3,381  4,815  (651) 4,164  

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine          

IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE      

X. GUBITAK (1+2) 20,334  440,023  460,357  (17,189) 443,168  

1. Gubitak ranijih godina 19,972  425,931  445,903  (17,189) 428,714  

2. Gubitak tekuće godine 362  14,092  14,454   14,454  

B. DUGOROČNA REZER. I OBAVEZE (I+II)      

I. DUGOROČNA REZERVISANJA (1 do 6)      

1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku      

2. Rezervisanja za troš. obn. prirodnih bogatstava      

3. Rezervisanja za troškove restruktuiranja      

4. Rezervisanja na zaknade i druge beneficije 
zaposlenih 

     

5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova      

6. Ostala dugoročna rezervisanja      

II. DUGOROČNE OBAVEZE (1 do 8)      

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital      

2. Obaveze prema mat. i zavisnim pravnim licima      

3. Obaveze prema ostalim pov. pravnim licima      

4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u 
periodu dužem od godinu dana 

     

5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji      

6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu      

7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga      

8. Ostale dugoročne obaveze      

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 94    94   94  

G. KRATKOROČNE OBAVEZE 4,243  410,035  414,278   414,278  

I. KRATKOROČNE FINAN. OBAVEZE (1 do 6) 595  8,704  9,299   9,299  
1. Kratk. krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica      
2. Kratk. krediti od ostalih povezanih pravnih lica      

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   8,573  8,573    8,573  

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu      

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava 
obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji 

     

6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 595 131  726   726  

II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE  31  31   31  

III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 7) 502  11,914  12,416   12,416  

1. Dobavljači – mat. i zavisna pravna lica u zemlji      

2. Dobavljači – mat. i zavisna pr. lica u inostranstvu      

3. Dobavljači ostala povezana pravna lica u zemlji      

4. Dobavljači - ostala pov. pravna lica u inostr.      

5. Dobavljači u zemlji 502  11,914  12,416    12,416  

6. Dobavljači u inostranstvu       
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7. Ostale obaveze iz poslovanja        

IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 3,146  389,386  392,532   392,532  

V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA 
DODATU VREDNOST 

662  14,497  15,159   15,159  

VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 
DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 

2,484  374,889  377,373   377,373  

VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA        

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 1,735  390,565  392,300   392,300  

Đ UKUPNA PASIVA 2,602  19,470  22,072   22,072  

E. VANBILANSNA PASIVA      

 

4.KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA    

P O Z I C I J A 
Sigurnost 

AS a.d. 
Sigurnost 

Vračar a.d. 

Zbirni 
bilans 
uspeha 

Eliminacije 
Konsolidova

ni bilans 
uspeha 

PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA           

A. POSLOVNI PRIHODI (I do IV) 18,089  71  18,160   18,160  

I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1 do 6)      
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim 
pravnim licima na domaćem tržištu      
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim 
pravnim licima na inostranom tržištu      
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 
pravnim licima na domaćem tržištu      
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 
pravnim licima na inostranom tržištu      
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu      

6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu      
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I 
USLUGA (1 do 6) 18,029    18,029   18,029  
1. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
matičnim i zavisnim pravnim licima na dom. tržištu        
2. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
matičnim i zavisnim pravnim licima na inos. tržištu      
3. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
ostalim povezanim pravnim licima na dom. tržištu      
4. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga 
ostalim povezanim pravnim licima na inostr. tržištu      
5. Prihodi od pr. got. proizvoda i usl. na dom. tržištu 18,029   18,029   18,029  
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na 
inostranom tržištu      
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, 
DOTACIJA, DONACIJA I SL.      

IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 60  71  131    131  

B. POSLOVNI RASHODI (I-II-III+IV do XI) 19,158  1,807  20,965   20,965  

I. NABAVNA VREDNOST PRODAJE ROBE      
II. PRIHODI OD AKT. UČINAKA I ROBE      
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA 
NEDOVRŠENIH GOTOVIH PROIZVODA I 
NEDOVRŠENIH USLUGA      
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA 
NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I 
NEDOVRŠENIH USLUGA      

V. TROŠKOVI MATERIJALA I           

 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 1,679    1,679   1,679  
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VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA 
I OSTALI LIČNI RASHODI 14,542    14,542   14,542  
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 1,357  1,057  2,414   2,414  
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 277  487  966   966  
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA      

XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 1,303  263  1,566   1,566  
V. POSLOVNI DOBITAK      
G. POSLOVNI GUBITAK 1,069  1,736  2,805   2,805  

D. FINANSIJSKI PRIHODI (I do III)         
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH 
LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 4)      
1. Finansijski prihodi od matičnih i zav. pravnih lica      
2. Finansijski prihodi od ostalih pov. pravnih lica      
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih 
lica i zajedničkih poduhvata      

4. Ostali finansijski prihodi      
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)          
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I 
POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE 
(PREMA TREĆIM LICIMA)      

Đ. FINANSIJSKI RASHODI (I do III) 11  14,588  14,599   14,599  
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA 
POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI 
FINANSIJSKI RASHODI (1 do 4)      
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i 
zavisnim pravnim licima      
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim 
povezanim pravnim licima      
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih 
lica i zajedničkih poduhvata      
4. Ostali finansijski rashodi      
II. RASH. KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) 11  14,588  14,599   14,599  
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I 
NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE 
(PREMA TREĆIM LICIMA)      

E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA          

Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA 11  14,588 14,599  14,599 
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO 
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA      
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO 
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA      
J. OSTALI PRIHODI 992  2,514  3,506    3,506  
K. OSTALI RASHODI 274  282  556    556  
XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 
PRE OPOREZIVANJA       
XVI. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 
PRE OPOREZIVANJA 362  14,092  14,454    14,454  
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE 
OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA 
RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I 
ISPRAVKA GREŠAKA RANIJIH PERIODA      
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE 
OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENA 
RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I 
ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA      
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA       
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 362  14,092  14,454    14,454  

P. POREZ NA DOBITAK        

I. PORESKI RASHOD PERIODA        6 
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA        
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III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA                       
R. ISPL.A LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA      
S. NETO DOBITAK       
T. NETO GUBITAK 362  14,092  14,454    14,454  
I. NETO DOB. KOJI PRIPADA MANJ. ULAG.      
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA 
VEĆINSKOM VLASNIKU       
III. ZARADA PO AKCIJI       

1. Osnovna zarada po akciji      
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji      

 
KONSOLIDOVANJE POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA  

R/b 

Pravno lice koje je ostvarilo 
prihod od prodaje proizvoda i 
usluga povezanom pravnom 

licu 

Prihod od prodaje 
mat., rezer. del. i 
robe, zakupa pov. 

Prav. licu 

Pravno lice koje 
evidentira rashode 

Troškovi materijala, 
Nab. vrednost prodate 

robe, troškovi 
proizvodnih usluga 

Razlika 
(Zalihe i 
osnovna 
sredstva) 

1 2 3 4 5 6 
1 Sigurnost Vračar a.d.  Sigurnost AS a.d.   

          Sigurnost As a.d.  Sigurnost Vračar a.d.    

UKUPNO      

 
5.NEKRETNINE, POSTROJENJA i OPREMA  

u hiljadama dinara 

 Građevinski 
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Investicione 
nekretnine 

Ulaganje 
na tuđim 
os. Sred. 

Ukupno 

Nabavna vrednost na 
početku godine 

16,638 7,851 19,477 23,608 67,574 

Povećanje:      
Smanjenje:      

Rashod u toku godine  1,192   1,192 
Nabavna vrednost na 
kraju godine 

16,638 6,659 19,477 23,608 66,382 

          

Kumulirana ispravka 
na početku godine 

16,638 6,549 3,409 23,608 50,204 

Povećanje:  277 487  764 
Amortizacija  277 487  764 
Ostalo   0   

Smanjenje:  757   757 
Rashod u toku godine      

Stanje na kraju godine 16,638 6,069 3,896 23,608 50,211 
Neto sadašnja vr.:      

31.12.2021. godine  595 15,582  16,177 
Neto sadašnja vr:      

31.12.2020. godine  1,302 16,068  17,370 
Grupa je uspostavila hipoteku na nepokretnost u ul. Cerska 76a u korist Republike Srbije kao 
poreskog poverioca (Rešenje br. 433-4408/2014). 

 
7.POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
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u hiljadama dinara 

Opis Kupci u zemlji Ukupno 
1 2 3 

Bruto potraživanje na početku godine 21,054 21,054 
Bruto potraživanje na kraju godine 17,846 17,846 

     
Ispravka vrednosti na početku godine 18,710 18,710 
Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po 
osnovu naplate 2,514 2,514 

Povećanje ispravke vrednosti u toku godine 282 282 
Ispravka vrednosti na kraju godine 16,478 16,478 

   
NETO STANJE   
31.12.2021. godine 1,368 1,368 
31.12.2020. godine 2,344 2,344 

 
 

U skladu sa poslovnom politikom, svoje proizvode i usluge Društvo prodaje na odloženi rok 
plaćanja koji u proseku iznosi do 45 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. 
decembra 2021. godine predstavljena je na sledeći način: 

u hiljadama dinara 
 

Starost potraživanja  u danima 
Potraživanja do 365 

dana starosti 
Potraživanja starija 

od godinu dana 
Ukupno 
(2+3) 

1 2 3 4 

Kupci u zemlji (bruto) 1,368 16,478 17,846 

Ispravka vrednosti  16,478 16,478 

Neto potraživanja 1,368  1,368 

 
8.DRUGA POTRAŽIVANJA  

 
u hiljadama dinara  

31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020.    

Potraživanja od zaposlenih   
Potraživanja od državnih organa i organizacija  73 
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 6  
Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju  23 
Ostala kratkoročna potraživanja 23 131 
DRUGA POTRAŽIVANJA: 29 227 

 
 

9.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 
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u hiljadama dinara  
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020.    

1. Dinarski poslovni račun 593    87    
2. Ostala novčana sredstva 6    6    

UKUPNO (1 + 2)           599  93  

 
 

10.AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

 u hiljadama dinara  
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

1. Unapred plaćeni troškovi 40 43 

UKUPNO (1) 40 43 
 
 
11.KAPITAL 

 
Konsolidovanje osnovnog kapitala 

U hiljadama dinara 
R/b Pravno lice sa učešćem Iznos učešća u 

kapitalu 
Pravno lice sa udelom Iznos udela u 

osnovnom kapitalu 

1 2 3 4 5 

1 "SIGURNOST AS" a.d. Beograd 16.366 ""SIGURNOST VRAČAR" a.d. 
Beograd 

16,366 

Ukupno (1) 16.366  16,366 

 
Eliminacija kapitala zavisnog pravnog društva "SIGURNOST VRAČAR" a.d. Beograd 
(16.366 hiljada dinara) izvršena je sa gubitkom ranijeg perioda u istom iznosu. S obzirom da 
je u prethodnom periodu izvršeno obezvređenje učešća u kapitalu zavisnog društava 
“SIGURNOST – Vračar” a.d. jer ovo zavisno društvo godinama ostvaruje gubitak u 
poslovanju i ima značajne probleme sa likvidnošću. 
 
Konsolidovanje neraspoređenog dobitka i gubitka ranijih godina 

 

Konsolidacija neraspoređenog dobitka ranijih godina i gubitka ranijih godina, vrši se tako što 
se zbir neraspoređenog dobitka ranijih godina svih društava uključenih u konsolidovani bilans 
eliminiše u konsolidovanom bilansu a upisuje neto dobitak odnosno gubitak utvrđen u 
konsolidovanom bilansu. 
Dobitak i gubitak tekuće godine se međusobno prebijaju i iskazuje se neto dobitak ili neto 
gubitak tekuće godine. Rezultat tekuće godine utvrđuje se u konsolidovanom Bilansu uspehu 
 
 
 

12.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
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u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

Odložene poreske obaveze po osnovu (a) 94 94 
a) po osnovu razlika između knjig. i poreske osnovice  94 94 

 
 
13.KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

   

1. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 8.573 8.569 
2. Ostale kratkoročne fin.obaveze 726 676 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 2) 9.299 9.245 

 
 
 

14.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

   

1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 45.996 46.024 

2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na 
teret zaposlenog 74,177 75.627 

3. Obav. za por. i dopr. na zar. i nakn. zarada na teret poslodavca 49.361 50.656 
4.Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog putovanja, 
smeštaja, otpremnine i drugo4 
5.Obaveza po osnovu kamata za javne prihode i druge ob.     

21.851 
185,988 

21.818 
171,631 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 5) 377.373 365.756 

 
 

15.OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

   

1. Obaveze za porez iz rezultata -  

2. Ostale obaveze za pdv, poreze, doprinose i druge dažbine 15.159 15,132 
OBAV. ZA OSTALE POR., DORP. I DR. DAŽBINE (1 do 2) 15.159 15.132 
 
 

16.DRUGI POSLOVNI PRIHODI 
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  u hiljadama 

dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

1. Prihodi od zakupnine 131 423 

DRUGI POSLOVNI PRIHODI (1) 131 423 

 
 
17.TROŠKOVI MATERIJALA 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-31.12. 
2020. 

   

1. Troškovi materijala za izradu 84    51    
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 6    27    
3. Troškovi rezervnih delova 110 26 
4. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 33     

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 233 104  

 
 

18.TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-
31.12.2020. 

   

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  10.447 12.724 
2. Trošk. poreza i dopr. na zarade i naknade na teret poslodavca 1.736 2.119 
3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 563 772 
4. Troškovi nak. po ugovoru o privr. i povremenim poslovima 169 80 
5. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 468 970 

6. Troškovi naknada direktoru odnosno članovima organima 
upravljanja i nadzora 

  

7. Ostali lični rashodi i naknade 1.159 1.228 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI 
LIČNI RASHODI (1 do 7) 

14.542 17.893 

 
 
 
 
 
 
19.TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

u hiljadama dinara 
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 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-31.12. 
2020. 

   

1. Troškovi transportnih usluga 228 203 
2. Troškovi usluga na održavanju 229 349 
3. Troškovi zakupnina 193 228 
4. Troškovi reklame i propagande   

5. Troškovi ostalih usluga 1,764 464 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 5) 2.414 1.244 
 
 
 

20.NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 

u hiljadama dinara  
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020.    

1. Troškovi neproizvodnih usluga 477 1.155 

2. Troškovi reprezentacije 143 259 

3. Troškovi premije osiguranja 198 486 

4. Troškovi platnog prometa 53 48 

5. Troškovi članarina 8 18 

6. Troškovi poreza 317 329 

7. Ostali nematerijalni troškovi 370 424 

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 7) 1.566 2.719 
 
 

 
21.OSTALI PRIHODI 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 
2021. 

01.01-31.12. 
2020. 

 
  

1. Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, 
postrojenja i opreme 

240 89 

2. Dobici od prodaje materijala   

3. Prihodi od smanjenja obaveza   132 
4. Ostali nepomenuti prihodi 3,266 6,053 

OSTALI PRIHODI (1 do 4) 3.506 6,274 

 
 
22.OSTALI RASHODI 

 
u hiljadama dinara 
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01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 
   

1. Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 282             958 
2. Ostali nepomenuti rashodi 274 1,475 

OSTALI RASHODI (1 do 2) 556 2,433 

 
 

23.ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 
 
Nakon datuma bilansa nije bilo značajnijih sudskih sporova, aktiviranje hipoteka ili garancija, 
statusne promene i dr). 

24.POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Data jemstva i garancije 
 

Potencijalne obaveze Grupe na dan 31. decembra 2021. godine po osnovu datih jemstava i 
garancija datih povezanim pravnim licima nije bilo. 
 

25.UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Grupe je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 
riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti 
Grupe ovim rizicima.  
Grupa ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 

Grupa je osetljiva na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog 
okruženja u okviru države, privredne grane i sl. na koje Grupa ne može da utiče: inflacija, 
promena poreskih propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog 
okruženja, konkurencije, sirovinske baze i sl.  
Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspešnost poslovanja uprave 
Grupe. 
 
Finansijski rizik 

U svom poslovanju Grupa je izložena finansijskim rizicima koji se javlja kao devizni rizik i 
rizik od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i 
kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju 
prinosa Društva. 
Devizni rizik 

 
Izloženost Grupe deviznom riziku se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, 
kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoročne 
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kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja 
nominirane u stranoj valuti. 
 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Grupe u stranim valutama na dan 
izveštavanja je sledeća: 

u hiljadama dinara  
Imovina 

 
Obaveze  

2021 
 

2020 
 

2021 
 

2020         

IZNOS                 -                   -                8.573                8.569  

                 -                    -    
 

          8.573               8.569  
Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je 
Grupa osetljiva na promene deviznog kursa EUR . 
Osetljivost Grupe na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na pomenute strane 
valute, predstavlja procenu rukovodstva Grupe u pogledu mogućih promena kursa RSD u 
odnosu na EUR. 

 
u hiljadama dinara  

2021 
 

2020  
10% 

 
-10% 

 
10% 

 
-10%         

IZNOS              (857) 
 

             857  
 

             (857) 
 

               857 

             (857)               857  
 

            (857)                 857  
Kamatni rizik 

 
Grupa je izloženo riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Grupa nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  
Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine sa stanovišta 
izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  
 

u hiljadama dinara 
Finansijska sredstva     
Nekamatonosna                                        
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)                              -                              -  
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)                              -                              -  

                                        

Finansijske obaveze     
Nekamatonosne                  390.515                   377.943  
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)                       8.573                       8569  
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)                                                     

                 399.088                  386.512  
 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2021. godinu na 
realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2020. godine - 1%), počev od 1. 
januara. Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih 
stopa, imajući u vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske 
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instrumente Grupe koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale 
varijable nepromenjene.  

u hiljadama dinara 
KAMATNI RIZIK         

2021 
 

2020  
1% 

 
-1% 

 
1% 

 
-1% 

Finansijska sredstva                   -  
 

                 -  
 

                  -  
 

                   -  

Finansijske obaveze                (86) 
 

               86  
 

               (86) 
 

                 86  

               (86)                 86  
 

              (86)                   86  

Kreditni rizik 
 
Grupa je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 
dugovanja prema Grupi izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski 
gubitak Grupe. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, 
potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu 
klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Grupa je prinuđena da koristi ostale 
javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za 
privredne registre) i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u 
cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove 
maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane 
rukovodstva Grupe. Iznos maksimalne  kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom 
godišnje. 

 

U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti 
kreditnom riziku, Grupa primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 

Izloženost Grupe kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na dan 
bilansa. Nominalni iznos potraživanja od kupaca, pre izvršene ispravke vrednosti, sastoje se 
od velikog broja potraživanja, od kojih najveći deo čine potraživanja od kupaca. 
 

Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Grupe upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Grupa u 
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Grupa upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih 
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća 
obaveza.  
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Grupe data je u sledećoj tabeli: 

     u hiljadama dinara 

2021. godina dо 1 godine  оd 1 dо 2 
godine 

 оd 2 dо 5 
godina 

 Ukupno 

Dugoročni krediti                   -                      -                      -     

Obaveze iz poslovanja 12,416                    -                      -    12,416 

Krat. finan. obaveze 8,573  -        8573 

Ostale krat. obaveze 393,289                    -                      -    393,289 
 414,278      414,278 
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2020. godina dо 1 godine  оd 1 dо 2 
godine 

 оd 2 dо 5 
godina 

 Ukupno 

Dugoročni krediti                   -                      -                      -     

Obaveze iz poslovanja 11,511                    -                      -    11,511 
Krat. finan. obaveze 8,569                          -    8,569 

Ostale krat. obaveze 381,628                    -                      -    381,628 
 401,708      401,708 

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg 
datuma na koji će Grupa biti obavezna da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 
 

 
RIZIK LIKVIDNOSTI 

 
   

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI  2021. 
godina 

  2020. godina 

1 OBRTNA IMOVINA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE  

0.01   0.01 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST        

2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA 
/ KRATKOROČNE OBAVEZE  

0.01   0.01 

 
Koeficijent ispod 1 pokazuje prisustvo rizika likvidnosti. 
 

26. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 
U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Grupe ima za cilj očuvanje  
mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose 
vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. 
Rukovodstvo Grupepregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
Grupa analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos 
neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se 
ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske 
ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu 
stanja i neto zaduženosti. 
Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine su bili sledeći: 

 
u hiljadama dinara 

RIZIK KAPITALA 
 

   
1. Obaveze (dugoročne i kratkoročne)                  414.278  

 
                401.708  

2. Kapital    
 

  

Koeficijent (1/2)  - 
 

- 

 
Ako je koeficijent zaduženosti iznad 1 prisutan je rizik zaduženosti jer su ukupne obaveze 
veće od ukupnog sopstvenog kapitala kao garatne supstance poveriocima. 
 
 

27. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA 



Finansijski izve5taji su sastavljeni na nadelu-nastanka poslovnog dogadaja (nadelo uzrodnosti)
i nadelu stalnosti poslovanja.
Rukovodstvo i vlasnici Grupe ne nameravaju da likvidiraju Grupu u periodu od najmanje 12
meseci od datuma bilansa stanja. Medutim, nastavak poslovanja iavisi i od mogu6n6sti drupe
da odloZi dospede svojih dugovanja ili izvrsi njihouo r!finansiranj". ni*ouodstvo leposveieno tome da se uslovi za odlaganje obavezaodnosno njihovo refininsiranje ispune.

Pri primeni nadela nastavka poslovanja, Grupa je uzela u obzir slede6e i dinjenice. U
narednom periodu Grupa ne odekuje znalalni guUitLe. Grupa ima zakljudene dugorodne
ugovore sa kljudnim kupcima po kom osnovu se planira ostvarivanja odiedenih prihoda u
narednim periodima koji bi pokrili gubitke.

Direktor:lice za sastavljanje
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"u "o#l;fif".Jffi1"#:H{:rTl";n:'-n. 

',iJy uocrroB'r4 .rp'roa, (np"ro 70%).rrocnoaur

Y crpyrrypu [ocrroBHr.rx
flpar*be 

pl{xoAa uajaehe yveruhe auajy npaxo4l4 oA Bprxerba ycJryra su:avrco-rexua.rror o6es6eberba.



1 Tporuxonr.r
rr.rarepnjana u ropr4Ba

2. Tpourxou 3apala
3. Tpouxonu auoprusaquje
4, Ocranu rpou.[ocJroBarba

YKVIIHO:

TPOIIIKOBI,I
ocrBapeHr4 y
[ocMarpaHoM [epnoAy

2021.

1.679

14.542
764

19.135

36.r20
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,, CUIYP HOCT-AC " a. d. Eeoepad

3a.Tpourronr.r nocroBar6a

P.6p OIIIIC

TPOIIIKOBH

ocrBapeHr.r y [perxoAHoM
nepuoty 2020

I4suoc qrpyK.KoJr
3(y %)

1.555 4,64

lftuerc
(usepurena y oAHocy Ha
r.rcrrr lepr{oA npeTxoAHe

107,97yo

81,27Vo
79,0gyo
88,19%

85,77o/o

93,l3yo
99,lsYo
58,36Yo

644,09yo
88,98%

92,l4o

llnAercc

17.893
966

21.701

40,26
2,12

52,98

42.115 100.00

Y urpynrypr'r [ocJIoBHLIx pacxoAa y reryhoj roAr4Hr.t Hajnehe y.reuhe rnrnlajy ocralr.r rporuKoBr,r_KaMare (npero 50olo), xao r,lTpoIIIKoBLI 3apala (40o/o).
rlope'q sapaAa 3a peAoBaH paA, BpIIIeHe cy ucn,rare HaKHaAa rro ocHoBy AHeBHr,rqa 3a cJr.rryr r,r yroBopa o AeJry.Tporurona rr'rateprjaaa cacroje ce oA rpolIIKona n161e,1e roplrBaa ̂"j;;;" 86,06yoyxynHr.rx rporuKoBa uarepujaaa, raor{ rporrrKoBu ocrurJror uarepujara rcoju vnue oxo 13,g40/oyKyrrHr,rx,po-*o"u 

"ur.prja*.Mefy ocraaraM [ocJIoBHI'lM pacxoAl'IMa, uajsuauajurjrn- ry ,por*o"r *or.-r"rr ycJryra, Tpolrr^oBr.r Aonpr.rHoca r4IIop$a,yKiuIKyJII{caHe KaMare Ha jarne npEXoAe Kao r,r rporrJKoer.r penr.rsraje rpuHancujcrr.r* *""rriia

4. AHar[sa rro3rrrluja 6n.nanca crarba

4a. Crpyrcrypa r.rMoBrne (aKTrBa)

P.6p. KATETOPI4JA

1. uerperuuue,uoc:rpojerra,onpeua
uerraareplrjanna yJrarana

2. gyropounr,r Qr.rnancujcr<r.r rtracMauu
J. [OTpOXaBarba
4. rorosaHa u roroBnucKl,r eKBr,rBaJIeHT
5. ocralo

yKyrIHA I4MOBTIHA(A KTI,IBA)

46. Crpyrrypa Kan[TaJra u odanera (nacura)

P.6. KATETOPI{JA

I. KAIII4TAJI 14 PE3EPBE
2. HEPACITOPEbEHI4 AOET4TAK
3. |YSI4TAK
4. |YEI,ITAK I43HM KAIII,ITANA
3..qyfoPoqHE OEABE3E
4. OInOXEHE ITOPECKE OEABE3E
5. KPATKOPOqHE O6ABE3E

YKYIIHA IIACI4BA

Cmrre na aan 3 I.12. Crarre na Aan 3 I.l2 lluAerc
reryhe rotuue2}2l. rperxoAHe roAune 2020.

Crarre Ha Aan 31.12,2021. Crarre Ha AaH 31.12.2020.
rexyhe roarrHe [perxoAHe roArrHe

t6.177
2.321
1.368

599
1.607

22.072

46.704
4.t64

443.168
392.300

94
414.278

22.072

r7.370
2.341
2.344

93
1.808

23.956

46.704
4.164

428.714
377.846

94
401.708
23.956

100,00yo
100,00%
103,37o/o
103,93%

100,00%
l03,l3oh
92,l4yo'
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KparropovHe o6aBe3e roje nope4 HaBeAeHr,rx o6aeesa 3a 3apa,qe o6yxeamjy u o6aB$e uperua 4o6anraqr,rMa, Kao r.r
o6aBe3e ga lI,{B r.r KaMare.

- OIIHAHCI4JCKI,IIIHCTPYMEHTI4
,{pyurruo nocnyje rcKJbyru'IBo npexo rexyher paqyua, o4 rfunancujcKrlx uHcrpyMeHara eBeHryaJrHo Kopr.rcrrd
no:ajnraqe r,r KpeAr.rre.

5. Ilorcatare.nu QunancnjcKe cra6r.rJrHocrrr

Ha $r'rnancnjcry cra6tlrtrtocr ApylrrrBa ytrEvy 6pojnu qlruroqu. To cy crpyxrypa r4MoBr,rHe r<ojoru ce pacrroJraxe,
opyxrypa Qr'rHaHcl{pal$a ( yrynuor rannrala) lt :apaf unavxa rraoh. Fierr og noKrBareJra r arr4 ce y napegnoj ra6etu:

UoKasareJbu Quuancuj crce cra6nJrHocrr.r

Oguoc uorajrraJberrux npeMa yKynurlM r,r3Bopr{Ma Qunaucupana
(ayr.per.ra o6an./yxynua nacana)
Oguoc coucrneHor Karlltrrura u ocr€ure lrMoBr{He
Ognoc gyropoqHor Karrurtura u cr€IJrHe r4MoBuHe
Ognoc o6parne rdMoBr4He u rexyhux o6asega
Oguoc cralne u o6parue r,rMoBr.rue

oguoc o6prne r.rMoBuHe u :reryhux o6asesa rpe6a ga r.r3Hecr.r najuarre 100%.

NOKA3ATEJbI JIIIKBI'IIHOCTII

Paquo rr,tt<sr.IAnocrr.r III creleHa r{Jrll partruo onrrrre r.rJlrr reryhe JrrjKBr4AHocrr,r
(o6pura lrN4osuua* yryuua ABp)/(xpatropouue o6asege + yryuna IIBp)

Paqrlo anxsr,rAnocru II crerreHa r,rJr[ parluo peAyrlIlpaHe (plrroposur,r) Jrr{KBr4AHocrr4
(o6ptna r.rMoBr4He- ra.nuxe)/(xparKopoqHe o6aeese* yrcynua nnp)

Paquo lnrnu4lrocru I crerreHa EJIII parlr4o HoBqaHe JIr,rKBI4.{HocrH
(roronuua + roroBr,rucKr.r exnunalenru)/ (xparrcopo.rue o6asese + yrynua IIBp)

Cralna I'IMoBI'IHa' c o6ruporra Ha_IbeH cnop o6pr r4 AyroporrHy Be3aHocr, cMarpa ce najpr,rruvngjlrrr,r Aelonr r.rMoBr.r'e r.rouexyje ce Aa ce y IIeJII'IHI{, utu 6ap uajaehlrrnl 4.not 4r"at ctrpa v3 
"on"r""ro. 

Karrr.rrura. [a 6u ceAorrrJro Ao rroBoJb'eorleHe coJrBeHrHocrr.r, onaj o4uoc rpe6a 4a 6yge najrraane 100%.

6, [oxasareJbrr Jrr.rKBrrnHocrrr

0,49o/o
908,55%

31.12.2021.

2020.

0,069

0,069

0,03

2021.

0,049

0,049

0,14

Jlurnr'rgnocrje cnoco6nocr ApyIIrrBa Aa y pory zcnaahyje croje gocuere o6asese rr oua ce cMarpa najnrourrpenujurra
acrreKroM KparKopoqHe Qunancuj cre aHaJrr.r3e.

Paqr.ro rpenyrue JrrlKBuArrocur (lrrer.rgnocr [pBor crenene) noxa:ryje KoJrr]rrr.t Aeo yryflHr.rx KparKopoqHr,rx o6aeesa
ApyIIIrBo IIoKpI'IBa cnojr'rv HoB'IaHI'IM cpegctnurua.Karo je rpe4nocr oeoi roeQuqlrjeu:ra 0,i4o ,ro ,"u", ga je uonvanulrcpeAcrBr'rMa [oKpr.IBeH caMO Marbr.r 4eo o6aeesa r.r JraKBr.uHocr je ne:a,40no6anajyha.

6prn - puropo3Hl,I paIII{o Jrr4KBr{Anoc:ru (lurengnocr Apyror crenena) norcaryje o.quoc HoBqaHr.rx cpe.qcraBa riKparKopoqur,rx lorpaxr{Barba [peMa KparKoporrur.tM o6aaesaMa.
Aro ce 3Ha Aa BpeAHocr onor paqraa rpe6a 6uru uunzlralno 100%, saxryvyje ce Aa je Jrr.rKBrrrHosr jeHe3aAoBoJbaBajyha, jep je roeQuqr.rjent 0,0490 .
Paquo rexyhe JII'IKBIIAHOcrI'I (lltrel'tAuocr rpher ctenena) uoxaryje oAuoc yKynHe o6prHe rdMoBr{He r.r KpaKToporrHr.rx

o6aeega u \a 6r ce JII'IKBI'IAH0cr oIIeHI,IJIa Kao 3aAoBoJbaeajyha, 
"p.4ro", 

o"or parlr{oa uopa 6uru ustr|4- 200yo,y osoN{
ApyrurBy paqao rexyhe Jrr.rKBu,qHocrr.r je 0,049Vo.
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7.3AK]bYTIAK

- YIIPABJSAIbE OI4HAHCI4JCKIIM PI43I4IIIIMA
'flouno je ocrnapen HerarI'IBaH tpr'rnaHcr'rjcrcrl pe3JJrrar nepcleKTr.rBanpyrrrrBa Moxe ce orleHr.rrr,r Kao HenoBoJbHa, jep jeocrBapeH ry6urax u3 rroc.rroBHr,rx aKrr.rBHocrri. y 6yayherra neproAy, gpy*r"o 6z rpe6a,ro gu npa4yrr. Mepe He caMo 3anosehalbe nocJroBHr.rx [pr4xoAa, seh u ga cMallerbe nocJroBl{Hx pacxo.qa.
r;rannn plr3rrqu nocJroBalba ,{pyurtoa je 'rpxuurnn pn:ur neroja.uHa KonKypeHrlzja a urro ce oApaxaBa Ha rleHyycJryra Ha rpxHrrrry.

.{pyunno noc'uyje [cKJbyq[Bo Ha rpxl{Illry Peny6nnre Cp6uje u nuje y sua,rajnoj Mepr,r r{3JroxeHo pr.r3r{Ky npoMeHeKypca crpaHl'Ix BaJryra' Y csaxoN{ cny'rajy, yKo,'IrIKo ce yroeapajy nocJroBr,r ca BaJryrHoM Knay3yJroM, caurEnanajy ceyroBoplr a3paxeHlr y AeBIi3aMaH sarrryuyjy ce Ha HuBoy (pupnae, Kao_3arrrrrrra o.4 [poMeHe Kypca crpage Biuryre,
{pyureo ueua suauajHy KaMarocHy ItMoBI4Hy nr.rrr,r o6asese ie uuje 6ura ug;roxeru^y aruuu;roj rraepr.r pr.r3riKy oAlpoMeHe KaMarHI'rx crona. Kpe4urHll prr3rrK npeBacxoAuo rlpoucrr{qe no ocHoBy norpaxr,rBarba r43 nocJroBarba r4 rb,rxoBe
HAIIJIATC,

- II3JIOXEHOCTI4PI{3I4III,IMA
Pr'rrnrc JrnrslrAHocrlr rao Haju:paxenr,rjart tbunancujcxau pr,r3lrxoM rrocJreArbr4x rorr{Ha, Bpruu ce oA crpaHepyKoBoAcrBa I{ IleHrpaJrl{3orano je Ha HI4Boy Qrlpue. llorurlrra ynpaBJlarba rzrea4uoruhy yrcrryvyje npojerroeaneIIoBqaHI'lx rol(oBa' onpe:Ho y[paBJBaH,e pI'I3I'IKoM JII,IKBLITHocTu rroApa3yMeBa oApxaBarbe AoBoJbHor r.r3goca roroBr.r'e,rao n o6es6elebe areKBarHor I't3Bopa ([aHancuparra y uuJry crBaparba ro.yhrocu Aa ce r,r3paBga uosuquja uarpxr.rrury.

- yJrArArbE y 3AIrrTr4Ty xr4BoTHE CPEIr{HE
Irolurnrca 3alur[Te 'I{IrBorHe cpeAI{He ' [JIaHI,IpaBa c'creMa ynpaBJbarba xr,rBor'oM cpeAr,r'oM, yflpaBJbar'e orlaAoM,lqeuruQurarlr'rja voryhux BaHpeAHI'IX cutyaqr'rja u npunpaBHocrr,r 3a pearoBan e Ha Br.rx, flpuuenorra ce flocrr,rxy cregehue(per:rur;

- EnerrponcKl't I{ eJIeKrpI'IqHI{ or[44 ce oAJrEDr(e na 3a ro o4peleno Mecro r4 upegaje ouaurheuourPeAY3ehy,
- Vc"rpoureHl'I roHepE, 6arepr'rje, aKyMynaropr{, Qnyopocqenre rleBpr npeaajy ce oualheuorr.r npe4yeehy,- Zc.rporueuu ayronao6rurcKn aKyMyrraropa u ryMe ce upegajy o"rruqn""tl,r npeaylehf a naj.reruhe cenpahajy 4o6anna,ry (rarr.reHa),-O'rnaAur4 nar[p 

"" 
npoail. pequxrrepy,larltroHaJrHo ropuurhemeereKrpnqHe euepnuje r{ Bore,

- flpeneuruBno .{eJroBarbe y qr.rJ6y orrJrarbarba uoryhuouru floxapa, oApxaBarbe 14 KoHrpoJra cucreMalIlI3, o6yra 3arrocJreHrrx, KourpoJra eJreKrpo zucraaaquja lr cl.

. IJIAHI4PAHI,I EYAYhI4 PA3BOJ:
,{pyrurno [pI{MeHoM HI43a AoKyMeHara, Kao urro je norurr4Ka KB€lJrr.rrera cnojr.rx ycJryra, cuponoleme [peBeHTr.rBHLrx Mepa,o6yxa r'r arpytl'o ycaBpIIIaBaIbe KaApoB4 roltynurarlr,rja , caparrsa r.r npaherre 3aAoBoJberba Kopr4cHr.rKa Harrr[x ycJryra.rlpojerronarre u ycaBpruaBame un$oprraaqroror clrcreMa y rrrnrsy npouupe*a [ocJroBa.

. APYTITBO HE IIOCEAYJE OTPAHKE

flourro je ocrnapeH HerarI4BaH ([r'*rancr-rjcru pe3yJrrar rrepcrreKrr{Ba Ko'coJrr4AoBaHr4x ApyuraBa He Moxe ce orleHr{r'Kao rroBorbua, jep je ocrBapeH ry6urax ug ubcrrosrrnx aKrr.rBHocru. y 6ygyheu 
""p"iiy, 

opyrurBo 6u tpe6ano 4arrpeAy3Me Mepe 3a noseharbe [ocJroBHr,rx npr4xoAa.
fraeuu pI'I3I{II' [ocJIoBaI*a Apyrutna je nenojanna xonrypenqr.rja a [rro ce oApaxaBa Ha rlegy ycJryra Ha rpxurury.

,{pylrreo uuje uuaao snauajnujlrx [ocJroBa ca noBe3arrr4M JrHur4Ma

Apyurroo nr.lje ulrano aKTr.rBHocrr{ Ha rro;by pareoja u ucrp,lrKr,rBarLa.
Huje 6rlno gHaqajuux Aoralaja uo 3aBprrrerr(y norno"ra rorrrHe

I43BPIXHI4 NI,IPEKTOP
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