
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07362358 Шифра делатности 4520 ПИБ 101503372

Назив AUTOKUĆA RAKETA AD, SEVOJNO

Седиште Севојно , Првомајска 63

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 1 38464 39926 0

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 36859 38321 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 7978 7978

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 28808 30165

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 73 178

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 1605 1605 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025 54 54

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026 268 268

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 1283 1283

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 12981 13518 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 9428 9475 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 918 918

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

178
73
30165
28808
7978
7978
0
38321
36859


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 8397 8444

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 113 113

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

0051 0 46 0

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 46

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 215

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

0061

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

0062 3132 3815 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063 3132 3815

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 172 182

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 34

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 51445 53444 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 36 36

268
268
54
54
0
1605
1605
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 10172 11330

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

0402 66844 66844 0

300 1. Акцијски капитал 0403 66207 66207

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 637 637

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 1687 1687

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

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

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 58359 57201 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 57201 54498

351 2. Губитак текуће године 0423 1158 2703

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

0
0
0
1283
1283


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1586 1347

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

0442 39687 40767 0

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

0443 24051 23755 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
46
0
113
113
8444
8397
918
918
0
9475
9428
0
13518
12981


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 24051 23755

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 499 646

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 14515 14276 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452 10301 9457

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 4214 4819

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 41 41

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1 30

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 580 2019

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 51445 53444

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 36 36

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
3815
3132
215
46


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07362358 Шифра делатности 4520 ПИБ 101503372

Назив AUTOKUĆA RAKETA AD, SEVOJNO

Седиште Севојно , Првомајска 63

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 2520 4951

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 138 650

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003 46 172

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 92 478

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 0 138

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

1010 21

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 117

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 2382 4163

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39
2703
1158
176
239
2527
919
2527
919
1786
314
2259
1836
1560
1472
221
280
1339
1192
1339
1192
1560
1472
0
0
0
0
1440
969
901
1058
172
46
650
138
4951
2520
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
3489 6391

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 46 265

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 528 7

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 513

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 235 1195

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 158 1957

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1464 1553

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 1058 901

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 969 1440

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 0

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 1472 1560

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 1192 1339

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 1192 1339

21
138
0
478
92


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 280 221

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

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 1472 1560

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1836 2259

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 314 1786

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

1054

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

1055 919 2527

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 919 2527

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 239 176

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

265
46
6391
3489
4163
2382
117


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

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

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 1158 2703

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

1553
1464
1957
158
1195
235
513
7
528


Попуњава правно лице - предузетник
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 1158 2703

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39
0
0
2703
1158
2703
1158
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

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

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 1158 2703

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 4954 8091

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 3179 8091

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1775

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 4577 7676

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 2009 3385

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 235 2459

3. Плаћене камате 3008 280 497

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 2053 1335

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 377 415

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 683 2135

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 683 2135

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 683 2135

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39
182
172
202
182
20
10
9811
5260
9791
5250
1700
296
0
0
1700
296
1700
296
2135
683
497
280
2459
235
3385
2009
7676
4577
1775
8091
3179
8091
4954
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 296 1700

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 296 1700

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 296 1700

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 5250 9791

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 5260 9811

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 10 20

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 182 202

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 172 182

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

2135
683
2135
683
0
0
415
377
1335
2053


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07362358 Шифра делатности 4520 ПИБ 101503372

Назив AUTOKUĆA RAKETA AD, SEVOJNO

Седиште Севојно , Првомајска 63

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 66844 4020 4038 1687

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 66844 4024 4042 1687

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 66844 4028 4046 1687

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 66844 4032 4050 1687

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39
10172
1158
11330
11330
2703
14033
14033
1687
66844
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=06fb0b83-1b38-4f6e-ac00-5cf27b9374dd&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=757DE4F6A786F48437CA107892DE3F3C48FDDF39#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 66844 4036 4054 1687

 

1687
66844


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 54498 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 54498 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 2703 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 57201 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 57201 4085 4103

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

1687
66844


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 1158 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 58359 4089 4107

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

 

1687
66844


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

54498
1687
66844


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

57201
2703
54498


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 14033 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 14033 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

2703 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 11330 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 11330 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

58359
1158
57201


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 1158 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 10172 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

31. децембар 2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НАПОМЕНЕ  

УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

                                                              31. децембар 2019. године



 
 
 

АД АУТОКУЋА РАКЕТА 
 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2019. године 

 

 

 

1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 

 

Акционарско друштво „Аутокућа Ракета“, Севојно (у даљем тексту „Друштво") 

основано je као самостално друштво за одржавање путничких аутомобила 1977. 

године, у оквиру сложеног предузећа „Ракета" Ужице. Предузеће излази из 

сложеног система и трансформише се у ДП “Аутокћа Ракета“. 

„Аутокућа Ракета“, Севојно, основано je Одлуком о оснивању број 5-4003 од 

21.септембра 1989. годне, као друштвено предузеће које je приватизовано у складу 

са Законом о приватизацији. Решењем БД 7809/2005 од 22 априла 2005. goflHHe, 

извршено je превођење Привредног друштва у Редистар привредних субјеката код 

Агенције за привредне регистре. 

Друштво je извршило усклађивање са Законом о привредним друштвима и 

Скупштина друштва je усвојила Уговор о оснивању број 2580 од 24. новембра 2006. 

године. Повећање капитала регистровано код Агенције за привредне регистре 

Решењем број БД107944/2009од 17. Јула 2009. године, на основу решења 

Министраства економије и регионалног развоја број 160-023-02- 803/2007/08, којим 

се верификује структура основног капитала, након коначне отплате акција у другом 

кругу својинске трансформације no моделу продаје акција ради продаје друштвеног 

капитала са и без попуста са стањем на дан 31. мај 2006. године. 

Основни капитал Привредног друштва се састоји од 49.780 обичних акција 

номиналне вредности 1,330 динара пo акцији. Скупштина Привредног друштва je 

15. маја 2009. године донела одлуку о издавању обичних акција III емисије ради 

замене акција због повећања њихове номиналне вредности са 300 динара на 1,330 

динара, a према књиговодственој вредности акција. 

Код Агенције за привредне регистре регистрован je уплаћени новчани капитал у 

износу од ЕУР 697,409.65 надан 15. Маја 2009. године. 

Већинско учешће у капиталу Привредног друштва има „ МПП Јединство" а.д., 

Севојно са 70% удела у капиталу. 

Привредно друштво je уписано у судски регистар Привредног суда у Ужицу под 

бројем регистарског улошка 1-594-00. 

Седиште Друштва: Севојно, Првомајска 63 Адреса: Првомајска 63 Матични 

број:0362358 

Шифра и назив претежне делатности: 4520- продаја моторних возила домаћих и 

страних произвођача, оправка и сервисиње возила, технички преглед и друге услуге 

ПИБ: 101503372 

Просечан број запослених пo основу стања крајем сваког месеца према подацима за 

2019. годину 0 (у 2018 .години 0). 

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, 62/13) 

Друштво je разврстано у мало правно лице и према ставу 1 члана 21. Закона о 

ревизији („Службени гласник РС“, 62/13) обавезно je да изврши ревизију 

финансијских извештаја. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД  
 
 
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и раехода, састављање, 
приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 
Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник PC", бр. 
62/2013), као и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно 
друштво, као јавно друштво примењује Међународне стандарде финансијског извештавања 
(“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и 
приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди 
(“МРС“), Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима 
повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда 
(“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од 
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“IASB“), чији je превод утврдило и 
објавило министарство надлежно за послове финансија. 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које je објављено у Службеном 
гласнику PC бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању 
превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, 
концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуапни оквир“), усвојених од 
стране Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о 
утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 
коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући 
материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се 
изричито не наводи да je тај материјал саставни део стандарда, односно тумачења. Ha 
основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима 
повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. децембра 2014. године. Осим поменутог, поједина законска и 
подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише одређене рачуноводствене 
поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као што следи: 
• Друштво je ове финансијске извештаје саставило у складу са захтевима Правилника 
о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који 
одступа од формата дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) - “Приказивање финансијских 
извештаја” и МРС 7 - “Извештај о токовима готовине”. 

• Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. 
марта 2014. године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне 
стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и 
Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 
2013. године. Након 31. јула 2013.године, од стране IASB и IFRIC издат je значајан број 
допуна, годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним 
стандардима и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих 
МРС, који нису преведени и званично усвојени у Републици Србији. 
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•  Одређеним подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се 
признавање, вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и 
расхода која одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

• Сходно наведеном, a имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које 
одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на 
реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, ови финансијски извештаји се 
не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

• Приликом састављања ових финансијских извештаја, Друштво није применило 
МСФИ и МРС који у својим одредбама дозвољавају ранију примену. 

• Презентација финансијских извештаја 

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

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

• Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није 
другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

3.1.  Правила процењивања - основне претпоставке 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело 
узрочности) и начелу сталности пословања. 

Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и 
укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема 
исплате новда у вези са тим пословним догађајем. 

Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној 
будућности. 

3.2.  Признавање елемената финансијских извештаја 

Средство се признаје у билансу стања када je вероватно да ће no основу коришћења 
средстава будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има набавну 
вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери. 

Обавеза се признаје у билансу стања када je вероватно да ће одлив ресурса који садржи 
економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која 
ће се подмирити може поуздано да измери. 

Приход се признаје у билансу успеха када je повећање економских користи повезано са 
повећањем средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да 
признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или 
смањења обавеза. 
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Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које je повезано 
са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да 
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем 
средстава. 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или 
уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта 
капитала проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним 
монетарним јединицама - РСД. По овом кондепту добитак je зарађен само ако финансијски 
(или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) 
износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било каквих расподела 
власницима или доприноса власника у току године. 

3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман        
курсних разлика 

Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном 
клаузулом су прерачунате у динаре no средњем курсу утврђеном на међубанкарском 
тржишту девиза, којије важио на дан пословне промене. 

Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном 
клаузулом на дан биланса стања прерачунати су у дииаре no средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза који je важио на тај дан. 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној 
валути и прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 
биланса стања књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици no 
основу курсних разлика. 

Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном 
монетарних средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, 
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као приходи или расходи no основу 
ефеката уговорене заштите од ризика. 

3.4. Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, 
укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови 
позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали. 

3.5. Умањење вредности имовине 

Ha дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјапне и нематеријапне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да je дошло 
до губитка no основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, 
процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуапни губитак. Ако 
није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује 
надокнадиви износ јединице која генерише новац, a којој то средство припада. 

Надокнадива вредност je нето остварива вредност или вредност у употреби, зависно од тога 
која je виша. 
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Ако je процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризадије. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 

3.6.  Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Друштво користи за 
употребу у производњи или за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање 
другим лицима или у административне сврхе и за која се очекује да ће се користити дуже 
од једног обрачунског периода. 

Некретнине, постројења и опрема признају се као средство када je вероватно да ће будуће 
економске користи no основу тог средства притицати у Друштво и када набавна вредност 
или цена коштања тог средства може поуздано да се измери. 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се no набавној вредности или 
no цени коштања. У набавну вредност урачунавају се фактурна цена добављача и зависни 
трошкови набавке. Након почетног вредновања некретнине, постројења и опрема исказују 
се no набавној вредности или no цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате 
амортизације и укупан износ губитака због обезвређења. 

Амортизација основних средстава врши се применом пропорционалне методе отписивања 
појединачно за свако средство. Обрачун амортизације почиње наредног месеца у односу на 
месец у којем je основно средство стављено у употребу. 

Стопе амортизације за главне категорије основних средстава, приказане су у следећој 

табели: 

                Грађевински објекти                                              1,3% 

                Опрема                                                       16,5% 

   Возила                                                              14,3%-15,5% 
 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици no основу продаје (као 
разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) односно губици од 
отписа средства (у висини књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха 
одговарајућег периода. 
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3.7.  3алихе 

Залихе робе мере се no набавној вредности или no нето остваривој продајној вредности, ако 
je нижа. Набавну вредност чини фактурна цена добављача, увозне дажбине и други порезн 
(осим оних које Привредно друштво може накнадно да поврати од пореских власти, као 
што je ПДВ који се може одбити као претходни порез), трошкови превоза, манипулативни 
трошкови и други трошкови који се могу директно приписати стицању залиха робе. 
Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке 
робе. 

Нето остварива продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за 
процењене трошкове продаје. Обрачун излаза залиха робе, врши се no методи просечне 
пондерисане цене 

            3.8. Финансијски инструменти 

Класификација финансијских 

инструмената 

Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од 
момента када je Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 

Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског 
инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се 
признају када их Привредно друштво измири или када je уговором предвиђена обавеза 
укинута или истекла. 

Дугорочни финансијски пласмани 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана евидентирани су дугорочно дати депозити и 
дугорочни стамбени кредити дати запосленима и остали дугорочни финансијски гшасмани 

Гототна u готовински еквиваленти 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и 
стања на текућим рачунима, као и остала новчана средства. 

Потражтања od купаца u остала краткорочна потраживања 

Потраживања од купаца и остала потраживања исказана су no њиховој номиналној 
вредности, умањеној за исправке вредности потраживања која су према процени 
руководства ненаплатива. За свако потраживање процењује се појединачно степен 
наплативости. Отпис потраживања од купаца и осталих потраживања код којих постоји 
вероватноћа ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када 
je немогућност наплате извесна и документована, отпис врши у целини или делимично 
директиим отписивањем. 

Умањења ередности финансијских средстава 

Ha дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да je 
дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава 
(осим ередстава исказаних no фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење 
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да ће, као резултат једног 
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 
процењени будући новчани токови средстава измењени. 
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Остале финансијске обаеезе 

Обавезе no кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима 
примљених средстава, односно no номиналној вредности, a након тога исказују се no 
амортизованој вредности уз примену уговорених каматних стопа. 

3.9. Порез на добитак 

Текући порез 
Текући порез на добитак представља износ који сеобрачунава и плаћа у складу са Законом 
о порезу на добит важећим у Републици Србији. 

Порез на добитак у висини од 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским 
билансом. Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу 
успеха  корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из 
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у 
претходним периодима. 
Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године, 

Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се пренети на рачун пореских 
добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 

Одложени порез 
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 
стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и 
обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која je 
коришћена за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак износи 15%. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 
средства се признају за све одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске 
кредите, који се могу преносити на наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће 
вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена пореска средства могу 
искористити. 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески 
расход периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на 
позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени 
порез такође се распоређује у оквиру капитала. 

              3.10.  Примања запослених  

Порези и доприноси на зараде 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво je у обавези да 
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима 
обрачунатим no стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво je, 
такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име 
запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
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Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза no 
овим основама. 

               3.11. Приходи и расходи 

Приходи од продаје робе се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и 
користи од власништва над њом пренете на купца. 

Приходи се исказују no правичној вредности средстава која су примљена или ће бити 
примљена, у нето износу након умањења за дате попусте и порезе на додату вредност. 
 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на расположивим информацијама на дан састављања 
финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа. 

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту: 

            4.1.  Корисни век некретнина, постројења и опреме 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку 
употребе некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Привредно друштво 
процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања. 

4.2. Исправка вредности потраживања 

Ha основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности 
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву 
вредност. 

4.3. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 

Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређене залихе Друштво вредноване су no њиховој нето остваривој 
вредности. Процена нето оствариве вредности залиха извршена je на основу 
најпоузданијих расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир 
очекивано кретање цена и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена 
реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан 
биланса стања.
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

  

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Приходи од продаје робе:     

- на домаћем тржишту  92  478 

- на иностраном тржишту                                                                   -  - 

- матично правно лице  (напомена 38)  46  172 

   138  650 

 

6.      ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

Приходи од продаје производа и услуга:     

  - матично правно лице  (напомена 38)  -  21 

  - на домаћем тржишту према трећим лицима  -  117 

  -  138 

 

7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

Други пословни приходи      

  - остали пословни приходи  2,382  4,163 

    2,382  4,163 

 

8.    ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Трошкови осталог материјала (режиja)  7  7 

Трошкови једнок.отписа инвентара  -  - 

   7  7 

 

9.  ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

 Трошкови горива и енергије  521  513 

  521  513 
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10.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  -  982 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и      

 накнаде зарада на терет послодавца  -  184 

Трошкови накнада по уговорима  -  3 

Остали лични расходи и накнаде    26 

Отпремнине  235  - 

  235  1,195 

 

11. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Трошкови услуга на изради учинака  -  8 

Трошкови транспортних услуга  -  119 

Трошкови услуга одржавања  3  61 

Трошкови закупнина  -  - 

Трошкови рекламе и пропаганде   -  - 

Трошкови осталих  услуга  155  1,769 

   158  1,957 

 

12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

     

 Трошкови амортизације  1,464  1,553 

  1,464  1,553 

 

13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Трошкови непроизводних услуга  424  570 

Трошкови репрезентације  -  5 

Трошкови премија осигурања  14  55 

Трошкови платног промета  11  48 

Трошкови чланарина  166  223 

Трошкови индиректних пореза и доприноса  443  - 

Остали нематеријални трошкови  -  - 

   1,058  901 
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14.  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ  

              ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Финансијски расходи – матично,зависно пр. лице   1,192  1,339 

   1,192  1,339 

 

15.  РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 
 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Расходи камата  280  221 

  280  221 

 
 

16.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Остали приходи   1,836  2,259 

 

17. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

 

Остали непоменути расходи  314  1,786 

   314  1,786 

 

18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

 

а) Компоненте пореза на добитак 

 У хиљадама динара 

 2019.  2018. 

    

Порески расход периода -  - 

Одложени порески приход периода -  - 

Одложени порески расходи периода 239  176 

 239  176 
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 

 

б)  Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата 

пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 

 

 У хиљадама динара  

 2019.  2018. 

 

Добитак пре опорезивања -  - 

 Губитак пре опорезивања                 919  2,527 

- Плус: Расходи који се не признају у пореском 

билансу - 

  

71 

- Минус: Расходи који се не признају у пореском 

билансу                 109 

  

- 

- Минус: Корекције по основу обрачуна 

амортизације                     -  

 

 579 

- Плус: Корекције по основу обрачуна амортизације               1,596  - 

- Минус: Порески губици из претходних година                     -  - 

Пореска основица         -  - 

Губитак 2,406  1,877 

Пореска стопа 15%  15% 

Пореска обавеза пре умањења -  - 

Минус: Порески кредит укупно                 -                  - 

Порески расход за годину -  - 

 

в)  Кретање на одложеним пореским обавезама 

 

 У хиљадама динара 

 2019.  2018. 

    

Одложене пореске обавезе    

Стање на почетку године            (1,347)  (1,171) 

Одложене пореске обавезе по основу процене 

објекта                 -                  - 

Повећање по основу статусне промена                  -                   - 

Повећање/(смањење) по основу разлика садашњих  

   вредности (239)  
 

(176) 

Стање на крају године              (1,586)   (1,347) 
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19. НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И    

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.        ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 

           

У хиљадама динара 

  2019.  2018. 

                

Учешће у капиталу осталих правних лица:                 

- Застава аутомобили а.д., Крагујевац   268  268 

Учешће у капиталу зависних правних лица:  54  54 

- Ракета Аутомобили д.о.о  118  118 

Остали дугорочни финансијски пласмани:     

- Дугорочни кредити за отплату станова  1,008  1,008 

- Остала удружена средства  275  275 

  1,605  1,605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земљиште 

Грађевински 

објекти Опрема 

 

 

Укупно 

Набавна врeднoст     

Стањe 1. јануара 2019. гoдинe 7,978 133,576 43,912 186,930 

Набавке - - - - 

Пренос са основних средстава  

   у припреми - - - - 

Продаја - - - - 

Остало - - - - 

Стањe 31. дeцeмбра 2019. гoдинe 7,978 133,576 43,912 185,248 

     

Исправка врeднoсти     

Стањe 1. јануара 2019. гoдинe - 103,411 43,732 115 

Амoртизација тeкућe гoдинe - 1,357 107 54 

Стањe 31. дeцeмбра 2019. гoдинe - 104,768 43,839 169 

     

Садашња врeднoст на дан:     

   - 31. дeцeмбра 2019. гoдинe 7,978 28,808 73 36,859 

   - 1. јануара 2019. гoдинe 7,978 30,165 178 38,321 



 
АД АУТОКУЋА РАКЕТА 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2019. године 

 

21.        ЗАЛИХE 

 

У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2019.  

31. дeцeмбар 

2018. 

 

Алат и инвентар  4,057  4,057 

- Исправка вредности алата и инвентара   (3,139)  (3,139) 

  918  918 

Роба  12,658  12,705 

- Остварена разлика у цени  (3,963)  (3,963) 

- Исправка вредности робе  (298)  (298) 

  8,397  8,444 

 Дати аванси  159  159 

- Исправка вредности датих аванса  (46)  (46) 

  113  113 

  9,428  9,475 

 

22. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 

У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2019.  

31. дeцeмбар 

2018. 

 

Потраживања од:     

 - купаца у земљи  18,994  19,040 

 - купаца у иностранству  -  - 

  18,994  19,040 

     

Исправка вредности потраживања од купаца:     

 - купци - матично правнo лице (напомена 38)  (18,994)  (18,994) 

 - купаца у земљи                     -                     - 

  (18,994)  
                    

(18,994) 

               -              46 

 

23. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2019.  

31. дeцeмбар 

2018. 

 

Остала потраживања   215  - 

   215  - 
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24.  ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

  

У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2019.  

31. дeцeмбар 

2018. 

 

Текући рачуни  31  41 

Остала новчана средства  136                       136 

Чекови грађана  5  5 

   172  182 

 

25.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Акцијски капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2018. године у износу од 66,207 

хиљада РСД (2017. године - 66,2074 хиљада РСД) чини 49,780 обичних акција (2017. године 

- 49,780 обичних акција). 
Према изводу Агенције за привредне регистре Србије укупан уписани и уплаћени капитал 
Привредног друштва износи ЕУР 697,409.65 на дан 15. маја 2009. године (66,207 хиљада 
динара). 

Скупштина Привредног друштва je на седници 15. маја 2009. године донела Одлуку о 
издавању обичних акција III емисије ради замене акција због повећања њихове номиналне 
вредности. Утврђена je номинална вредност акције од 1,330 динара. Комисија за хартије од 
вредности дала je одобрење за издавање акција без јавне понуде, ради замене постојећих 
акција, број 4/0-29-3231/3-09 од 08. јуна 2009. године. Акције су регистроване Централном 
регистру - депо и клиринг хартија од вредности. 

Структура основног капитала Друштва дата je у наредном прегледу: 
 
 
                                                                                                                         У хиљадама динара 
                                                                         2019.                          2018. 

Број % Број % 
акција учешћа акција учешћа 

 
 

Акције физичких лица 4,484 9,01 4,484 9,01 

Акције правних лица 37.684 75,70 37,684 75,70 

Акције Акционарског фонда 7.612 15,29 7.612 15,29 

 
49.780 100 49,780 100 

 
 
Номинална вредност једне акције je 1,330 динара. Књиговодствена вредност акције je 

227,60 динара
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Промене на капиталу су приказане у Извештају о променама на капиталу који је саставни 

део ових финансијских извештаја. 

 

26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019.  

31. децембар 

2018. 

    

Краткорочне финансијске обавезе                                                      24,051  23,755 

 24,051  23,755 

 

27.        ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 

 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019.  

31. децембар 

2018. 

Примљени аванси:    

 - остала правна лица 499  646 

 499  646 

 

28.        ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019.  

31. децембар 

2018. 

Обавезе према добављачима:      

    

 - у земљи-повезана правна лица 10,301  9,457 

 - у земљи - остала правна лица  4,214  4,819 

 14,515  14,276 

 

29.    ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2019.  

31. децембар 

2018. 

    

Остале обавезе за  порезе и доприносе (минули рад, 

боловање) 41  41 

 41  41 

 

 

30.       ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2019.  

31. дeцeмбар 

2018. 

 

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажб.  580         2,019 

  580  2,019 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

Потраживања и обавезе по основу трансакција са повезаним правним лицима, обухваћени 

су у следећој табели: 

 

У хиљадама динара 

Биланс стања 31.децембар 31. децембар 

   2019.   2018. 

АКТИВА     

Потраживања :     

- Ракета Аутомобили доо, Севојно  1  1 

  1  1 

Краткорочне позајмице     

- Ракета Аутомобили доо, Севојно  3,132  3,815 

     

Укупно актива  3,133  3,816 

     

ПАСИВА     

Добављачи у земљи      

- МПП Јединство а.д.,Севојно  8,899  8,055 

- Ракета Аутомобили доо, Севојно  1,402  1,402 

  10,301  9,457 

Краткорочне финансијске позајмице     

- МПП Јединство а.д.,Севојно  23,994  23,594 

- Ракета Аутомобили доо, Севојно  (104)  - 

  23,890  23,594 

Укупно пасива  34,191  33,051 

     

Актива, нето          (31,058)      (29,235) 



 
АД АУТОКУЋА РАКЕТА 

 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

31. децембар 2019. године 

38. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

Приходи и расходи по основу трансакција са повезаним правним лицима, обухваћени су у 

следећој табели: 

                                                                                                                                     У хиљадама динара 

Биланс успеха  

31 децембар  

2019. 

 31 децембар 

2018. 

ПРИХОДИ     

Приходи од продаје робе, производа и услуга:     

- МПП Јединство а.д.,Севојно  46  193 

  46  193 

Приходи од закупнина     

- МПП Јединство а.д.,Севојно  614  730 

Укупно приходи  660  923 

     

РАСХОДИ     

Набавна вредност продате робе 

Ракета Аутомобили доо, Севојно  - 

 

(16) 

Трошкови камата 

- МПП Јединство а.д.,Севојно  (1,192)  (1,338) 

Укупно расходи  (1,192)  (1,354) 

Приходи, нето  (532)  (431) 

 

39. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 

 

Срeдњи курсeви дeвиза, утврђeни на мeђубанкарскoм тржишту дeвиза, примeњeни за 

прeрачун дeвизних пoзиција биланса стања у динарe, за пoјeдинe главнe валутe су били 

слeдeћи: 

У динарима 

  31. дeцeмбар 

2019. 

 

31. дeцeмбар 

2018.   

    

EUR  117,5928 118,1946 

USD  104,9186  103,3893 

CHF  108,4004  104,9779 

 

40. СУДСКИ СПОРОВИ 

 

На дан 31.децембра 2019. године против Привредног друштва као туженог у току је шест 

судских спорова за наплату потраживања у висини од 1.580.601,00 динара. 

На дан 31.децембра 2019. године Привредно друштво у својству тужиоца води четири спора 

за наплату потраживања у висини од 1.584.019,00 динара. 

 

 

 
 
                                                                                                                              Законски заступник 

 

                                                                                                                            АД АУТОКУЋА РАКЕТА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„АУТОКУЋА РАКЕТА“ 

А.Д., СЕВОЈНО 

  

Финансијски извeштаји  

31. децембар 2019. гoдине и 

Извештај независног ревизора  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
„АУТОКУЋА РАКЕТА“ А.Д., СЕВОЈНО 

 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 Страна 
 
 
   
 
Извештај независног ревизора 1 - 2 
 
 
Финансијски извештаји: 
    
 
  Биланс стања  
 
 
  Биланс успеха  
 
 
  Извештај о осталом резултату 
 
   
  Извештај о променама на капиталу  
 
 
  Извештај о токовима готовине  
 
 
  Напомене уз финансијске извештаје   
 
 



 

 
 

 
Kosovska  1/IV 

11000 Beograd 

Srbija 

Tel:                  + 381  11  334 1190 

                        +  381 11  334 77 09 

                         + 381 11  334 78 72 

Fax                   + 381 11 334 05 94 

Email   ekirevizija@uhy-ekirevizija.rs 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима и руководству Акционарског друштва „Аутокућа Ракета“, Севојно 

 

Уздржавање од изражавања мишљења 

 

Ангажовани смо да извршимо ревизију финансијских извештаја Акционарског друштва „Аутокућа 

Ракета“, Севојно (у даљем тексту „Привредно друштво“), који обухватају биланс стања на дан 31. 

децембар 2019. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о 

променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, и 

напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених 

политика.  

 

Ми не изражавамо мишљење о приложеним финансијским извештајима Привредног друштва. Због 

значаја питања описаних у одељку нашег извештаја Основа за уздржавање од изражавања 
мишљења, нисмо били у стању да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде 

основу за мишљење ревизора о овим финансијским извештајима.  

 

Основа за уздржавање од изражавања мишљење  

 

Привредно друштво није вршило попис залиха на дан 31. децембра 2019. године. Нисмо били у 

могућности да се алтернативним начинима уверимо у количине залиха на дан 31. децембра 2018. и 

2019. године, које су у билансу стања исказане у износу од 9,475 хиљада динара, односно 9,428 

хиљада динара.  

 

Као што је обелодањено у финансијским извештајима, у пословној 2019. години, Привредно друштво 

је остварило пословни губитак у износу од 969 хиљада динара, односно нето губитак у износу од 

1,158 хиљада динара (2018. године: пословни губитак 1,440 хиљада динара, односно нето губитак 

2,703 хиљаде динара). На дан 31. децембра 2019. године у билансу стања Привредно друштво је 

исказало акумулирани губитак у износу од 58,359 хиљада (31. децембар 2018. године: 57,201 хиљада 

динара), док су са стањем на дан 31. децембра 2019. године укупне краткорочне обавезе Привредног 

друштва веће од његове обртне имовине за износ од 26,706 хиљада динара (31. децембар 2018. 

године: 27,249 хиљада динара). Претходно наведени подаци из финансијских извештаја указују на 

постојање материјално значајних неизвесности које могу да изазову сумњу у способност Привредног 

друштва да настави пословање у складу са начелом сталности пословања. Имајући у виду наведене 

неизвесности, нисмо се могли уверити да су испуњени услови за припрему финансијских извештаја 

Привредног друштва по начелу сталности пословања, као и да, сходно томе, идентификујемо 

евентуалне корекције које би могле произаћи из разрешења ових неизвесности. 

  

 

 

 

 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Акционарима и руководству Акционарског друштва „Аутокућа Ракета“, Севојно (наставак) 

 

Извештај о другим законским и регулаторним условима 

 

Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у 

складу са захтевима Закона о тржишту капитала и Закона о рачуноводству Републике Србије. У 

складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да изразимо мишљење о 

усклађености годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са финансијским извештајима за ту 

пословну годину. Према нашем мишљењу, финансијске информације обелодањене у годишњем 

извештају о пословању за 2019. годину усаглашене су са ревидираним финансијским извештајима за 

годину која се завршила 31. децембра 2019. године   

 

Остала питања 

 

Финансијски извештаји Привредног друштва на дан и за годину која се завршава 31. децембра 2018. 

године, били су предмет ревизије другог ревизора који се у свом извештају од 26. марта 2019. године 

уздржао од изражавања мишљења. 

 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје  

 

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 

Законом о рачуноводству Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне 

за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале 

услед криминалне радње или грешке.  

 

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности 

Привредног друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 

потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као 

рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Привредно друштво или да 

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

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања 

Привредног друштва.  

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја  

 

Наша одговорност је спровођење ревизије финансијских извештаја Привредног друштва у складу са 

стандардима ревизије примењивим у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије и 

издавање извештаја ревизора. Међутим, због питања описаних у одељку Основа за уздржавање од 

изражавања мишљења нашег извештаја, нисмо били у могућности да прибавимо довољно 

адекватних ревизијских доказа да обезбедимо основу за мишљење о овим финансијским 

извештајима.  

 

Ми смо независни у односу на Привредно друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне 

рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким 

захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и 

испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. 

 
Јасмина Дилбер 

   Овлашћени ревизор 

Косовска 1, Београд 

03. јун 2020. године 
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1. OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ 

 
Акционарско друштво „Аутокућа Ракета“, Севојно (у даљем тексту „Друштво") 
основано je као самостално друштво за одржавање путничких аутомобила 1977. 
године, у оквиру сложеног предузећа „Ракета" Ужице. Предузеће излази из 
сложеног система и трансформише се у ДП “Аутокћа Ракета“. 
„Аутокућа Ракета“, Севојно, основано je Одлуком о оснивању број 5-4003 од 
21.септембра 1989. годне, као друштвено предузеће које je приватизовано у складу 
са Законом о приватизацији. Решењем БД 7809/2005 од 22 априла 2005. goflHHe, 
извршено je превођење Привредног друштва у Редистар привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре. 
Друштво je извршило усклађивање са Законом о привредним друштвима и 
Скупштина друштва je усвојила Уговор о оснивању број 2580 од 24. новембра 2006. 
године. Повећање капитала регистровано код Агенције за привредне регистре 
Решењем број БД107944/2009од 17. Јула 2009. године, на основу решења 
Министраства економије и регионалног развоја број 160-023-02- 803/2007/08, којим 
се верификује структура основног капитала, након коначне отплате акција у другом 
кругу својинске трансформације no моделу продаје акција ради продаје друштвеног 
капитала са и без попуста са стањем на дан 31. мај 2006. године. 
Основни капитал Привредног друштва се састоји од 49.780 обичних акција 
номиналне вредности 1,330 динара пo акцији. Скупштина Привредног друштва je 
15. маја 2009. године донела одлуку о издавању обичних акција III емисије ради 
замене акција због повећања њихове номиналне вредности са 300 динара на 1,330 
динара, a према књиговодственој вредности акција. 
Код Агенције за привредне регистре регистрован je уплаћени новчани капитал у 
износу од ЕУР 697,409.65 надан 15. Маја 2009. године. 
Већинско учешће у капиталу Привредног друштва има „ МПП Јединство" а.д., 
Севојно са 70% удела у капиталу. 
Привредно друштво je уписано у судски регистар Привредног суда у Ужицу под 
бројем регистарског улошка 1-594-00. 
Седиште Друштва: Севојно, Првомајска 63 Адреса: Првомајска 63 Матични 
број:0362358 
Шифра и назив претежне делатности: 4520- продаја моторних возила домаћих и 
страних произвођача, оправка и сервисиње возила, технички преглед и друге услуге 
ПИБ: 101503372 
Просечан број запослених пo основу стања крајем сваког месеца према подацима за 
2019. годину 0 (у 2018 .години 0). 
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, 62/13) 
Друштво je разврстано у мало правно лице и према ставу 1 члана 21. Закона о 
ревизији („Службени гласник РС“, 62/13) обавезно je да изврши ревизију 
финансијских извештаја. 
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2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА, РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД  
 
 
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и раехода, састављање, 
приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 
Законом о рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник PC", бр. 
62/2013), као и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно 
друштво, као јавно друштво примењује Међународне стандарде финансијског извештавања 
(“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и 
приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди 
(“МРС“), Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима 
повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда 
(“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од 
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“IASB“), чији je превод утврдило и 
објавило министарство надлежно за послове финансија. 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које je објављено у Службеном 
гласнику PC бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању 
превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, 
концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуапни оквир“), усвојених од 
стране Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о 
утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 
коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући 
материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се 
изричито не наводи да je тај материјал саставни део стандарда, односно тумачења. Ha 
основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима 
повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се 
састављају на дан 31. децембра 2014. године. Осим поменутог, поједина законска и 
подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише одређене рачуноводствене 
поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као што следи: 
• Друштво je ове финансијске извештаје саставило у складу са захтевима Правилника 
о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који 
одступа од формата дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) - “Приказивање финансијских 
извештаја” и МРС 7 - “Извештај о токовима готовине”. 

• Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. 
марта 2014. године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне 
стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и 
Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 
2013. године. Након 31. јула 2013.године, од стране IASB и IFRIC издат je значајан број 
допуна, годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним 
стандардима и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих 
МРС, који нису преведени и званично усвојени у Републици Србији. 
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•  Одређеним подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се 
признавање, вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и 
расхода која одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

• Сходно наведеном, a имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које 
одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на 
реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, ови финансијски извештаји се 
не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

• Приликом састављања ових финансијских извештаја, Друштво није применило 
МСФИ и МРС који у својим одредбама дозвољавају ранију примену. 

• Презентација финансијских извештаја 

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

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

• Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није 
другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

3.1.  Правила процењивања - основне претпоставке 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело 
узрочности) и начелу сталности пословања. 

Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и 
укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема 
исплате новда у вези са тим пословним догађајем. 

Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у 
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној 
будућности. 

3.2.  Признавање елемената финансијских извештаја 

Средство се признаје у билансу стања када je вероватно да ће no основу коришћења 
средстава будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има набавну 
вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери. 

Обавеза се признаје у билансу стања када je вероватно да ће одлив ресурса који садржи 
економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која 
ће се подмирити може поуздано да измери. 

Приход се признаје у билансу успеха када je повећање економских користи повезано са 
повећањем средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да 
признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или 
смањења обавеза. 
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Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које je повезано 
са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да 
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем 
средстава. 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или 
уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта 
капитала проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним 
монетарним јединицама - РСД. По овом кондепту добитак je зарађен само ако финансијски 
(или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) 
износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било каквих расподела 
власницима или доприноса власника у току године. 

3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман        
курсних разлика 

Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном 
клаузулом су прерачунате у динаре no средњем курсу утврђеном на међубанкарском 
тржишту девиза, којије важио на дан пословне промене. 

Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном 
клаузулом на дан биланса стања прерачунати су у дииаре no средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза који je важио на тај дан. 
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној 
валути и прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан 
биланса стања књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици no 
основу курсних разлика. 

Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном 
монетарних средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, 
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као приходи или расходи no основу 
ефеката уговорене заштите од ризика. 

3.4. Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, 
укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови 
позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали. 

3.5. Умањење вредности имовине 

Ha дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјапне и нематеријапне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да je дошло 
до губитка no основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, 
процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуапни губитак. Ако 
није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује 
надокнадиви износ јединице која генерише новац, a којој то средство припада. 

Надокнадива вредност je нето остварива вредност или вредност у употреби, зависно од тога 
која je виша. 
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Ако je процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризадије. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 

3.6.  Некретнине, постројења и опрема 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Друштво користи за 
употребу у производњи или за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање 
другим лицима или у административне сврхе и за која се очекује да ће се користити дуже 
од једног обрачунског периода. 

Некретнине, постројења и опрема признају се као средство када je вероватно да ће будуће 
економске користи no основу тог средства притицати у Друштво и када набавна вредност 
или цена коштања тог средства може поуздано да се измери. 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се no набавној вредности или 
no цени коштања. У набавну вредност урачунавају се фактурна цена добављача и зависни 
трошкови набавке. Након почетног вредновања некретнине, постројења и опрема исказују 
се no набавној вредности или no цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате 
амортизације и укупан износ губитака због обезвређења. 

Амортизација основних средстава врши се применом пропорционалне методе отписивања 
појединачно за свако средство. Обрачун амортизације почиње наредног месеца у односу на 
месец у којем je основно средство стављено у употребу. 

Стопе амортизације за главне категорије основних средстава, приказане су у следећој 
табели: 

                Грађевински објекти                                              1,3% 
                Опрема                                                       16,5% 

   Возила                                                              14,3%-15,5% 
 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици no основу продаје (као 
разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) односно губици од 
отписа средства (у висини књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха 
одговарајућег периода. 
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3.7.  3алихе 

Залихе робе мере се no набавној вредности или no нето остваривој продајној вредности, ако 
je нижа. Набавну вредност чини фактурна цена добављача, увозне дажбине и други порезн 
(осим оних које Привредно друштво може накнадно да поврати од пореских власти, као 
што je ПДВ који се може одбити као претходни порез), трошкови превоза, манипулативни 
трошкови и други трошкови који се могу директно приписати стицању залиха робе. 
Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке 
робе. 

Нето остварива продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за 
процењене трошкове продаје. Обрачун излаза залиха робе, врши се no методи просечне 
пондерисане цене 

            3.8. Финансијски инструменти 

Класификација финансијских 

инструмената 
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од 
момента када je Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 

Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског 
инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се 
признају када их Привредно друштво измири или када je уговором предвиђена обавеза 
укинута или истекла. 

Дугорочни финансијски пласмани 
У оквиру дугорочних финансијских пласмана евидентирани су дугорочно дати депозити и 
дугорочни стамбени кредити дати запосленима и остали дугорочни финансијски гшасмани 

Гототна u готовински еквиваленти 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и 
стања на текућим рачунима, као и остала новчана средства. 

Потражтања od купаца u остала краткорочна потраживања 

Потраживања од купаца и остала потраживања исказана су no њиховој номиналној 
вредности, умањеној за исправке вредности потраживања која су према процени 
руководства ненаплатива. За свако потраживање процењује се појединачно степен 
наплативости. Отпис потраживања од купаца и осталих потраживања код којих постоји 
вероватноћа ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када 
je немогућност наплате извесна и документована, отпис врши у целини или делимично 
директиим отписивањем. 

Умањења ередности финансијских средстава 

Ha дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да je 
дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава 
(осим ередстава исказаних no фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење 
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да ће, као резултат једног 
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, 
процењени будући новчани токови средстава измењени. 
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Остале финансијске обаеезе 

Обавезе no кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима 
примљених средстава, односно no номиналној вредности, a након тога исказују се no 
амортизованој вредности уз примену уговорених каматних стопа. 

3.9. Порез на добитак 

Текући порез 
Текући порез на добитак представља износ који сеобрачунава и плаћа у складу са Законом 
о порезу на добит важећим у Републици Србији. 
Порез на добитак у висини од 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским 
билансом. Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу 
успеха  корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из 
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у 
претходним периодима. 
Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године, 

Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се пренети на рачун пореских 
добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 

Одложени порез 
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 
стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и 
обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која je 
коришћена за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак износи 15%. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 
средства се признају за све одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске 
кредите, који се могу преносити на наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће 
вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена пореска средства могу 
искористити. 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески 
расход периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на 
позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени 
порез такође се распоређује у оквиру капитала. 

              3.10.  Примања запослених  

Порези и доприноси на зараде 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво je у обавези да 
плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима 
обрачунатим no стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво je, 
такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име 
запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
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Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза no 
овим основама. 

               3.11. Приходи и расходи 

Приходи од продаје робе се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и 
користи од власништва над њом пренете на купца. 

Приходи се исказују no правичној вредности средстава која су примљена или ће бити 
примљена, у нето износу након умањења за дате попусте и порезе на додату вредност. 
 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и 
утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене 
и претпоставке су засноване на расположивим информацијама на дан састављања 
финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа. 

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту: 

            4.1.  Корисни век некретнина, постројења и опреме 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку 
употребе некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Привредно друштво 
процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања. 

4.2. Исправка вредности потраживања 

Ha основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности 
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву 
вредност. 

4.3. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 

Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 
Поред тога, одређене залихе Друштво вредноване су no њиховој нето остваривој 
вредности. Процена нето оствариве вредности залиха извршена je на основу 
најпоузданијих расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир 
очекивано кретање цена и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена 
реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан 
биланса стања.
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 
  

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Приходи од продаје робе:     
- на домаћем тржишту  92  478 
- на иностраном тржишту                                            -  - 
- матично правно лице  (напомена 38)  46  172 
   138  650 

 
6.      ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
 

У хиљадама динара
  2019.  2018. 
Приходи од продаје производа и услуга:     
  - матично правно лице  (напомена 38)  -  21 
  - на домаћем тржишту према трећим лицима  -  117 
  -  138 

 
7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 
Други пословни приходи      
  - остали пословни приходи  2,382  4,163 
    2,382  4,163 

 
8.    ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Трошкови осталог материјала (режиja)  7  7 
Трошкови једнок.отписа инвентара  -  - 
   7  7 

 
9.  ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
 Трошкови горива и енергије  521  513 
  521  513 
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10.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  -  982 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и      
 накнаде зарада на терет послодавца  -  184 
Трошкови накнада по уговорима  -  3 
Остали лични расходи и накнаде    26 
Отпремнине  235  - 
  235  1,195 

 
11. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Трошкови услуга на изради учинака  -  8 
Трошкови транспортних услуга  -  119 
Трошкови услуга одржавања  3  61 
Трошкови закупнина  -  - 
Трошкови рекламе и пропаганде   -  - 
Трошкови осталих  услуга  155  1,769 
   158  1,957 

 
12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 
     
 Трошкови амортизације  1,464  1,553 
  1,464  1,553 

 
13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Трошкови непроизводних услуга  424  570 
Трошкови репрезентације  -  5 
Трошкови премија осигурања  14  55 
Трошкови платног промета  11  48 
Трошкови чланарина  166  223 
Трошкови индиректних пореза и доприноса  443  - 
Остали нематеријални трошкови  -  - 
   1,058  901 
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14.  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ  
              ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Финансијски расходи – матично,зависно пр. лице   1,192  1,339 
   1,192  1,339 

 
15.  РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Расходи камата  280  221 
  280  221 

 
 
16.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Остали приходи   1,836  2,259 

 
17. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

 
Остали непоменути расходи  314  1,786 
   314  1,786 

 
18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  
 

а) Компоненте пореза на добитак 
 У хиљадама динара 
 2019.  2018. 
   
Порески расход периода - - 
Одложени порески приход периода - - 
Одложени порески расходи периода 239 176 
 239  176 
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18. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 

 
б)  Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата 

пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе 
 
 У хиљадама динара  

 2019.  2018. 
 
Добитак пре опорезивања -  - 
 Губитак пре опорезивања                 919  2,527 
- Плус: Расходи који се не признају у пореском 
билансу - 

  
71 

- Минус: Расходи који се не признају у пореском 
билансу                 109 

  
- 

- Минус: Корекције по основу обрачуна 
амортизације                     -  

 
 579 

- Плус: Корекције по основу обрачуна амортизације               1,596  - 
- Минус: Порески губици из претходних година                     -  - 
Пореска основица         -  - 
Губитак 2,406  1,877 
Пореска стопа 15%  15% 
Пореска обавеза пре умањења -  - 
Минус: Порески кредит укупно                 -                  - 
Порески расход за годину -  - 

 
в)  Кретање на одложеним пореским обавезама 
 

У хиљадама динара 
2019.  2018. 

    
Одложене пореске обавезе    
Стање на почетку године            (1,347)  (1,171) 
Одложене пореске обавезе по основу процене 
објекта                 -                  - 
Повећање по основу статусне промена                  -                   - 
Повећање/(смањење) по основу разлика садашњих  
   вредности (239)  

 
(176) 

Стање на крају године              (1,586)   (1,347) 
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19. НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И    

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.        ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ 
 
 
           

У хиљадама динара 
  2019.  2018. 

                
Учешће у капиталу осталих правних лица:       

- Застава аутомобили а.д., Крагујевац   268  268 
Учешће у капиталу зависних правних лица:  54  54 

- Ракета Аутомобили д.о.о  118  118 
Остали дугорочни финансијски пласмани:     

- Дугорочни кредити за отплату станова  1,008  1,008 
- Остала удружена средства  275  275 

  1,605  1,605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земљиште 
Грађевински 

објекти Опрема 

 
 

Укупно 
Набавна врeднoст     

Стањe 1. јануара 2019. гoдинe 7,978 133,576 43,912 186,930 
Набавке - - - - 
Пренос са основних средстава  
   у припреми - - - - 
Продаја - - - - 
Остало - - - - 
Стањe 31. дeцeмбра 2019. гoдинe 7,978 133,576 43,912 185,248 

     
Исправка врeднoсти     
Стањe 1. јануара 2019. гoдинe - 103,411 43,732 115 
Амoртизација тeкућe гoдинe - 1,357 107 54 
Стањe 31. дeцeмбра 2019. гoдинe - 104,768 43,839 169 

     
Садашња врeднoст на дан:     
   - 31. дeцeмбра 2019. гoдинe 7,978 28,808 73 36,859 

   - 1. јануара 2019. гoдинe 7,978 30,165 178 38,321 
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21.        ЗАЛИХE 
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2019.  
31. дeцeмбар 

2018. 
 

Алат и инвентар  4,057  4,057 
- Исправка вредности алата и инвентара   (3,139)  (3,139) 

  918  918 
Роба  12,658  12,705 

- Остварена разлика у цени  (3,963)  (3,963) 
- Исправка вредности робе  (298)  (298) 

  8,397  8,444 
 Дати аванси  159  159 

- Исправка вредности датих аванса  (46)  (46) 
  113  113 

  9,428  9,475 
 
22. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2019.  
31. дeцeмбар 

2018. 
 

Потраживања од:     
 - купаца у земљи  18,994  19,040 
 - купаца у иностранству  -  - 
  18,994  19,040 
     
Исправка вредности потраживања од купаца:     
 - купци - матично правнo лице (напомена 38)  (18,994)  (18,994) 
 - купаца у земљи                     -                     - 

  (18,994)  
   

(18,994) 
               -              46 

 
23. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2019.  
31. дeцeмбар 

2018. 
 

Остала потраживања   215  - 
   215  - 
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24.  ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
  

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2019.  
31. дeцeмбар 

2018. 
 

Текући рачуни  31  41 
Остала новчана средства  136    136 
Чекови грађана  5  5 
   172  182 

 
25.  ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
Акцијски капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2018. године у износу од 66,207 
хиљада РСД (2017. године - 66,2074 хиљада РСД) чини 49,780 обичних акција (2017. године 
- 49,780 обичних акција). 
Према изводу Агенције за привредне регистре Србије укупан уписани и уплаћени капитал 
Привредног друштва износи ЕУР 697,409.65 на дан 15. маја 2009. године (66,207 хиљада 
динара). 

Скупштина Привредног друштва je на седници 15. маја 2009. године донела Одлуку о 
издавању обичних акција III емисије ради замене акција због повећања њихове номиналне 
вредности. Утврђена je номинална вредност акције од 1,330 динара. Комисија за хартије од 
вредности дала je одобрење за издавање акција без јавне понуде, ради замене постојећих 
акција, број 4/0-29-3231/3-09 од 08. јуна 2009. године. Акције су регистроване Централном 
регистру - депо и клиринг хартија од вредности. 

Структура основног капитала Друштва дата je у наредном прегледу: 
 
 
                                                                                                                         У хиљадама динара 
                                                                         2019.                          2018. 

Број % Број % 
акција учешћа акција учешћа 

 
 

Акције физичких лица 4,484 9,01 4,484 9,01 
Акције правних лица 37.684 75,70 37,684 75,70 
Акције Акционарског фонда 7.612 15,29 7.612 15,29 

 
49.780 100 49,780 100 

 
 
Номинална вредност једне акције je 1,330 динара. Књиговодствена вредност акције je 
227,60 динара
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Промене на капиталу су приказане у Извештају о променама на капиталу који је саставни 
део ових финансијских извештаја. 

 
26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019.  
31. децембар 

2018. 
    
Краткорочне финансијске обавезе                                        24,051  23,755 
 24,051  23,755 

 
27.        ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019.  
31. децембар 

2018. 
Примљени аванси:    
 - остала правна лица 499  646 
 499  646 

 
28.        ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019.  
31. децембар 

2018. 
Обавезе према добављачима:     
    
 - у земљи-повезана правна лица 10,301 9,457
 - у земљи - остала правна лица  4,214  4,819 
 14,515 14,276

 
29.    ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2019. 
31. децембар 

2018. 
    
Остале обавезе за  порезе и доприносе (минули рад, 
боловање) 41  41 
 41  41

 
 
30.       ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2019.  
31. дeцeмбар 

2018. 
 

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажб.  580         2,019 
  580  2,019 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

Потраживања и обавезе по основу трансакција са повезаним правним лицима, обухваћени 
су у следећој табели: 
 

У хиљадама динара 
Биланс стања 31.децембар 31. децембар 
   2019.   2018. 
АКТИВА     
Потраживања :     

- Ракета Аутомобили доо, Севојно  1  1 
  1  1 
Краткорочне позајмице     

- Ракета Аутомобили доо, Севојно  3,132  3,815 
     
Укупно актива  3,133  3,816 
     
ПАСИВА     
Добављачи у земљи      

- МПП Јединство а.д.,Севојно  8,899  8,055 
- Ракета Аутомобили доо, Севојно  1,402  1,402 

  10,301  9,457 
Краткорочне финансијске позајмице     

- МПП Јединство а.д.,Севојно  23,994  23,594 
- Ракета Аутомобили доо, Севојно  (104)  - 

  23,890  23,594 
Укупно пасива  34,191  33,051 
     
Актива, нето          (31,058)      (29,235) 
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38. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

Приходи и расходи по основу трансакција са повезаним правним лицима, обухваћени су у 
следећој табели: 

                                                                                                                                     У хиљадама динара 

Биланс успеха  
31 децембар  

2019. 
 31 децембар 

2018. 
ПРИХОДИ     
Приходи од продаје робе, производа и услуга:     

- МПП Јединство а.д.,Севојно  46  193 
  46  193 

Приходи од закупнина     
- МПП Јединство а.д.,Севојно  614  730 

Укупно приходи  660  923 
     
РАСХОДИ     
Набавна вредност продате робе 
Ракета Аутомобили доо, Севојно  - 

 
(16) 

Трошкови камата 
- МПП Јединство а.д.,Севојно  (1,192)  (1,338) 

Укупно расходи  (1,192)  (1,354) 
Приходи, нето  (532)  (431) 

 
39. ДEВИЗНИ КУРСEВИ 
 

Срeдњи курсeви дeвиза, утврђeни на мeђубанкарскoм тржишту дeвиза, примeњeни за 
прeрачун дeвизних пoзиција биланса стања у динарe, за пoјeдинe главнe валутe су били 
слeдeћи: 

У динарима 
  31. дeцeмбар 

2019. 

 

31. дeцeмбар 
2018.   

   
EUR  117,5928 118,1946 
USD  104,9186  103,3893 
CHF  108,4004  104,9779 
 

40. СУДСКИ СПОРОВИ 
 

На дан 31.децембра 2019. године против Привредног друштва као туженог у току је шест 
судских спорова за наплату потраживања у висини од 1.580.601,00 динара. 
На дан 31.децембра 2019. године Привредно друштво у својству тужиоца води четири спора 
за наплату потраживања у висини од 1.584.019,00 динара. 
 

 
 
 
                                                                                                                              Законски заступник 
 
                                                                                                                            АД АУТОКУЋА РАКЕТА 
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Godišnji izveštaj Društva AK ,,Raketa“ AD na dan 31.12.2019. 

Na dan 31.12.2019. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu 4.356.022,17 dinara i rashodi u iznosu 
5.275.016,02 dinara, tako da je u periodu 01.01.-31.12.2019. ostvaren gubitak pre oporezivanja u iznosu 
918.993,85 dinara. 

 

Struktura prihoda 

U strukturi prihoda, prihodi od povezanih pravnih lica iznose 46.322,47 dinara, prihod od prodaje robe na 
domaćem tržištu 92.103,91, prihodi od zakupa iznose 1.767.130,87, prihodi od zakupnine objekata od 
maticnog pravnog lica iznose 614.472,51, prihodi od prodaje osnovnih sredstava 1.603.556,49, i ostali prihodi  
232.435,92 dinara. 
 
 

 31.12.2018 31.12.2019 
Ukupni prihodi 7.210.597,10 4.356.022,17 
Poslovni prihodi 4.951.824,64 2.520.029,76 
Finansijski prihodi   
Ostali prihodi 2.258.772,46 1.835.992,41 
   
Ukupni rashodi 9.737.264,30 5.275.016,02 
Poslovni rashodi 6.391.409,56 3.489.630,13 
Finansijski rashodi 1.559.932,97 1.471.244,16 
Ostali rashodi 1.785.921,77    314.141,73 

Gubitak pre oporezivanja -2.526.667,20 -918.993,85 
 

POSLOVNI PRIHODI 31.12.2018 31.12.2019 

Prihodi povezana pravna lica 172.939,80 46.322,47 
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu  477.847,89 92.103,91 
Prihodi od prodaje delova ugr.u servisu i eksterna 
prodaja 

 
                      1.427.572,50 

 

Prihodi od usluga tehničkog pregleda                          137.812,32  

Prihodi od zakupa 4,163,224,63 2.381.603,38 

OSTALI PRIHODI 
  

Prihodi od prodaje osnovnih sredstava 
 
                                         - 

 
                      1.603.556,49 

Ostalo  2.258.772,46 232.435,92 



 
31.12.2018        31.12.2019 

Troškovi nabavne vrednosti 
prodate robe 265.290,19 46.322,47 

Troškovi ostalog materijala 2.278,50 - 
Troškovi električne energije 496.008,67 520.586,76 
Troškovi goriva 17.152,79 - 
Troškovi uglja   
Otpis alata i inventara na upotrebi   

Troškovi kancelarijskog materijala 4.542,50 7.729,14 

Troškovi proizvodnih usluga zanatskih dorada 1.603.576,58 - 

Troškovi PTT usluga 118.510,76 58.691,36 

Troškovi komunalnih usluga 168.628,45 95.506,66 

Troškovi transporta 5.000,00 - 

Troškovi održavanja osnovnog sredstva 61.200,00 3.499,99 

Troškovi otpremnina - 234.751,00 

Troškovi dnevnica 1.000,00 - 

Troškovi prevoza radnika 2.800,00 - 

Troškovi reprezentacije 5,417,90 - 

Premije osiguranja 54.713,00 14.228,00 

Bankarske usluge 47.938,63 11.058,62 

Troškovi taksi 223.132,05 171.186,36 

Porez na imovinu 
                        426.909,00 

Usluge za ismene i održavanje programa 
 

- 
        
                       151.733,70 

Troškovi neto zarada 982.411,67 - 

Troškovi poreza na zarade 208.621,94 - 

Ostale neproizvodne usluge 374.165,01 94.500,68 
Troškovi revizije, stru čne 

196.078,70 177.277,72 literature.održavanja programa 

Troškovi amortizacije 1.553.277,24 1.464.188,67 
Doprinosi privrednim komorama                                              -                          11.460,00 



AK Raketa ad Sevojno 

Struktura rashoda 

 

 

Finansijski rashodi se odnose na zatezne kamate u iznosu 32.934,28, kamate za neblagovremeno plaćanje 
javnih Prihoda 246.081,35, kamate iz odnosa sa povezanim pravnim licima u iznosu od 1.191.615,26 dinara i 
kamate prema kreditima u iznosu od 613,27 dinara. 
Ostali rashodi se odnose na troškovi sporova i naknade štete u iznosu 69.395,00 i ugovorene kazne i penali 

109.000,00 i ostali poslovni rashodi u iznosu od 135.746,73 dinara. 

Obrtna imovina 

Obrtna imovina preduzeća na dan 31.12.2019. iznosi 12.980.707,26 dinara od toga zalihe iznose : roba u 
skladištu 8.397.070,05 dinara, sitan inventar na zalihama 917.869,54, dati avansi iznose 112.929,29 dinara, 
potraživanja od kupaca iznose 0,00 dinara, kratkoročni finansijski plasmani u visini od 3.131.829,02 dinara, 
druga potrayivanja 215.537,99,  porez na dodatu vrednost u iznosu od 33.696,57 i gotovina na racunima 
iznosi 171.774,80 dinara. 

Ukupne  kratkoročne obaveze iznose 39.686.912,11 dinara sa sledećom strukturom: obaveze prema 
dobavljačima iznose 14.514.939,84 dinara, ukupne pozajmice iznose 24.050.987,45 od čega su pozajmice od 
povezanih pravnih lica 23.889.369,35 dinara, primljeni avansi 498.562,96 i obaveze za PDV, manjkove, 
minuli rad , bolovanje i porez na imovinu  622.421,86 dinara. 

Poslovni dogadjaji po završetku poslovne godine i opis očekivanog razvoja 
privrednog društva 

Društvo u 2019. godine nema zaposlenih radnika i ne obavlja poslovne aktivnosti. 

Sevojnu,    02.06. 2020. godine 
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Godišnji izveštaj Društva AK ,,Raketa“ AD na dan 31.12.2019. 

Na dan 31.12.2019. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu 4.356.022,17 dinara i rashodi u iznosu 

5.275.016,02 dinara, tako da je u periodu 01.01.-31.12.2019. ostvaren gubitak pre oporezivanja u iznosu 

918.993,85 dinara. 

 

Struktura prihoda 

U strukturi prihoda, prihodi od povezanih pravnih lica iznose 46.322,47 dinara, prihod od prodaje robe na 

domaćem tržištu 92.103,91, prihodi od zakupa iznose 1.767.130,87, prihodi od zakupnine objekata od 

maticnog pravnog lica iznose 614.472,51, prihodi od prodaje osnovnih sredstava 1.603.556,49, i ostali prihodi  

232.435,92 dinara. 

 

 

 
31.12.2018 31.12.2019 

Ukupni prihodi 7.210.597,10 4.356.022,17 

Poslovni prihodi 4.951.824,64 2.520.029,76 

Finansijski prihodi  
 

Ostali prihodi 2.258.772,46 1.835.992,41 
   

Ukupni rashodi 9.737.264,30 5.275.016,02 

Poslovni rashodi 6.391.409,56 3.489.630,13 

Finansijski rashodi 1.559.932,97 1.471.244,16 

Ostali rashodi 1.785.921,77    314.141,73 

Gubitak pre oporezivanja -2.526.667,20 -918.993,85 
 

POSLOVNI PRIHODI 31.12.2018 31.12.2019 

Prihodi povezana pravna lica 172.939,80 46.322,47 

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu  477.847,89 92.103,91 

Prihodi od prodaje delova ugr.u servisu i eksterna 
prodaja 

 

                      1.427.572,50 

 

Prihodi od usluga tehničkog pregleda                          137.812,32  

Prihodi od zakupa 4,163,224,63 2.381.603,38 

OSTALI PRIHODI 

  

Prihodi od prodaje osnovnih sredstava 

 

                                         - 

 

                      1.603.556,49 

Ostalo  2.258.772,46 232.435,92 



 

31.12.2018        31.12.2019 
Troškovi nabavne vrednosti 
prodate robe 265.290,19 46.322,47 

Troškovi ostalog materijala 2.278,50 - 

Troškovi električne energije 496.008,67 520.586,76 

Troškovi goriva 17.152,79 - 
Troškovi uglja   
Otpis alata i inventara na upotrebi   

Troškovi kancelarijskog materijala 4.542,50 7.729,14 

Troškovi proizvodnih usluga zanatskih dorada 1.603.576,58 - 

Troškovi PTT usluga 118.510,76 58.691,36 

Troškovi komunalnih usluga 168.628,45 95.506,66 

Troškovi transporta 5.000,00 - 

Troškovi održavanja osnovnog sredstva 61.200,00 3.499,99 

Troškovi otpremnina - 234.751,00 

Troškovi dnevnica 1.000,00 - 

Troškovi prevoza radnika 2.800,00 - 

Troškovi reprezentacije 5,417,90 - 

Premije osiguranja 54.713,00 14.228,00 

Bankarske usluge 47.938,63 11.058,62 

Troškovi taksi 223.132,05 171.186,36 

Porez na imovinu 
                        426.909,00                      

 

 
Usluge za ismene i održavanje programa 

 
- 
 

        

                       151.733,70 

Troškovi neto zarada 982.411,67 - 

Troškovi poreza na zarade 208.621,94 - 

Ostale neproizvodne usluge 374.165,01 94.500,68 

Troškovi revizije, stru čne 
196.078,70 177.277,72 literature.održavanja programa 

Troškovi amortizacije 1.553.277,24 1.464.188,67 

Doprinosi privrednim komorama                                              -    

- 

                         11.460,00 



AK Raketa ad Sevojno 

Struktura rashoda 

 

 

Finansijski rashodi se odnose na zatezne kamate u iznosu 32.934,28, kamate za neblagovremeno plaćanje 

javnih Prihoda 246.081,35, kamate iz odnosa sa povezanim pravnim licima u iznosu od 1.191.615,26 dinara i 

kamate prema kreditima u iznosu od 613,27 dinara. 

Ostali rashodi se odnose na troškovi sporova i naknade štete u iznosu 69.395,00 i ugovorene kazne i penali 

109.000,00 i ostali poslovni rashodi u iznosu od 135.746,73 dinara. 

Obrtna imovina 

Obrtna imovina preduzeća na dan 31.12.2019. iznosi 12.980.707,26 dinara od toga zalihe iznose : roba u 

skladištu 8.397.070,05 dinara, sitan inventar na zalihama 917.869,54, dati avansi iznose 112.929,29 dinara, 

potraživanja od kupaca iznose 0,00 dinara, kratkoročni finansijski plasmani u visini od 3.131.829,02 dinara, 

druga potrayivanja 215.537,99,  porez na dodatu vrednost u iznosu od 33.696,57 i gotovina na racunima 

iznosi 171.774,80 dinara. 

Ukupne  kratkoročne obaveze iznose 39.686.912,11 dinara sa sledećom strukturom: obaveze prema 

dobavljačima iznose 14.514.939,84 dinara, ukupne pozajmice iznose 24.050.987,45 od čega su pozajmice od 

povezanih pravnih lica 23.889.369,35 dinara, primljeni avansi 498.562,96 i obaveze za PDV, manjkove, 

minuli rad , bolovanje i porez na imovinu  622.421,86 dinara. 

Poslovni dogadjaji po završetku poslovne godine i opis očekivanog razvoja 

privrednog društva 

Društvo u 2019. godine nema zaposlenih radnika i ne obavlja poslovne aktivnosti. 

Sevojnu,    xxxx  2020. godine 
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