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OPFAH IMA ynPABrbAlSA l,l PyKOBOT?E lbA
Jn "HALII4OHAI|H14 nApK KOnAOHt4K"
KONAOH14K

143BE 1IJTAJ H E3ABI4CHOr PE B143OPA

Iloeumueuo Muwrbe$e

],]9a1u.ynn cMo peBtl3r4jy $rnanoajcKilx H3Beuraja Ilpe4yseha Jt-t "HAt-lt/oHAflHt4 nApK KonAoHt/K",
K-onAoHl/K (y 4aruerra reKcry "[lpegys_ehe") xojr,r o6yxearajy useeu:raj o $raxancrajcrou nonoxajy
(6nnauc crar+a) Ha AaH 31. 4er-1eru6pa 2020. ro.qilHe r,l o4roeipaiyhra raa-er.uraj o y*ynnoM nocnoBHoM
pesynrary (6nnaxc ycnexa), uaeeulraj o roKoBt4Ma roroBilHe r r,teeer.uraj o nporrrexi*a Ha Kanrrany 3a
roAilHy xoja ce 3aBpuJaBa xa raj 4ax, Kao I HanoMeHe y3 SraHaxcrajcre rae-aer.uraje roje yxruyvyjy cyr,rrapnra
nperfl eA exavaj x ux paqyHoBoAcrBeHrx noa ilru Ka.

llo xauleu Milu].rbeby, npilnoxeHil, $unancrjcxu useeu.:raju npr,lxasyjy r4cntHr4To u o6jemuauo, no cB4M
uareprjanno sxavajnun,r nrraFbilMa, Sunancujcxu nonoxaj npe4ysena Ha AaH 31.-Aerle1a6pa 2020.
roAilHe, _Kao I pe3ynrare FberoBor nocnoBar-ba, ToKoBe roroBr4He U Hanonaexe ys $ranancrjcxenseeuraje 3a roAilHy xoja ce 3aBpuJaBa na raj AaH, y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHilM nponilcilMa
Peny6nure Cp6raje.

Ocuoea ea peeusujy

Peausrjy cMo l43BpLlJilfl14 y cKnaAy ca Meflyxapo4nr,lu craHAapALrMa peerasuje (14cA). Haue
oAroBopHocrtl y cKnaAy ca rilM craHAapA!4Ma cy Aerarbnuje onucane y oAerbKy r,rseeuraja xojra je
HacfloBrbeH O.qroaopnocru peBu3opa 3a pearasrjy Srananctajcxux reaeu.raja. Mra cMo He3aB[cHt4 y
oAHocy Ha l-1pe4ysehe, y cKnaAy ca Eruqxru Ko,qeKcoM sa npoQecraonanxe pavynoaofle On6opa si
Me[ynapo4He erilqKe craHAapAe sa paqyHoBofle (IESBA Ko4exc) n errqKr4M'sarreirNaa xojr cy
peneBaHrHl4 3a Hauy peausrjy Qrnancujcxnx neaeuraja y Peny6nury Cplvijn v.Acnyltnvi cMo Harue
Apyre erilLtKe oAroBopHocrl4 y cKnaAy ca oBilM 3axreBrMa ra IESBA Ko4excou. cuarpauo Aa cypeeusrjcx[ AoKa3fi roje crrao npulaeunu AoBoJbHr4 14 a.qeKBarHr ,qa HaM npyxe ocHoBy 3a HauJe
no3fi T14BHO M 14 uJrber6e.

Cxpema*e nilK,be

l'lpe4ysehe nrje ycarnac[no BpeAHocr t4 crpyrfiypy ocHoBHor Kant,trana xojra je ilcKa3aH y nocnoBHr4M
KFburaMa, ca ocHoBHl4M Kanilrarlona roju je perucrpoBaH KoA Arexqraje 3a npilBpeAHe per[crpe ra xojra je
yrepflen y Craryry [lpeAyaeha oa 27.10.2017. roA]4He, Kao r ca ocHoBHuM Kanilraflovr xoli,,r je
perucrpoBaH y perilcrap Arenqr,rje 3a npilBpeAHe perilcrpe. Y vnany 32. naeegenor Cararyra crol4 ia je
Kanilran llpegyseha noAerbeH Ha yAefle ogpefiexe HoMuHanHe BpeAHocrrr xojra ce ynracyiy y pel,acrap'ra
ro Kao npaBo jaeHe caojrHe OcHilsaqa Peny6nraxe Cp6rje y il3Hocy oA 3.603.781.qbg,21"pb,[ ra ceojraxe
l-lpegyseha Ha HenoKperHilM crBaphMa y il3Hocy on 24.390.5g2,00 pC[. y nocnoeHrM KFb[raMa
['lpe4yseha Ha AaH Qlnalca reryhe u nperxoAHe roAhHe ilcKa3aH je ocnoenr Kanilran y il3Hocy oA
3'591.210,829,45 PCA. Y perucrap Arexqraje 3€ npuBpe,qHe perficrpe eBrAeHrupan'ie ocnoanr,,t
HeHoBL{aHr Kannran l-lpe4yseha y t43Hocy og 24.390.597,00, vr,ljra je BnacHr4K 100% peny6nrarl Cp6r,,'la.

Ilpegysehe nrje perynrarno ,rJrilHcKo - npaBHh oAHoc ca ocHfiBaqeM no nfiraHry xopur.uherua
HeKperHilHa' re ce y roM norneAy He Moxeruo usjacnrril o eBeHryanxuu eQerrilMa KopeKqraja xojra naory
Hacrarh naron 4e$rHrcaFba BnacHt,tr{Kor craryca vc:,nx.

Haure uuu:n eFbe He carqpxta pe3epBy no HaBeAeH[M ntararuilMa.

(uacmaetta ce na cnedehojcmpauu)
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],13BE1jJTAJ HE3ABI4CHOT PEB143OPA Jn "HAU[4OHAIH]4 nApK KOnAOH]4K", KOnAOHI4K (nacraeax,
crpaxa 2)

Knyuna peeusujcxa numatba

Kruyvla pearsujcxa n[raFba cy nilraFba roja cy, no HaueM npo$ecronanHoM npocy[r,rsaruy, 6rna og
najeeher snavaja y nor.rioj pear,rsrajr Sranancrjcxrx rseeuraja sa rexyhr nepr,1og. 

'Oea 
nr,rrarea iypa3MarpaHa y KoHreKcry peeuarje Sunaxcrjcxilx t/3Beluraja y qennnra u y $opvrrpaby HauJer

Ml,il.lJrbeFba o bHMa, il H]4CMO t43Heflil US4OajenO MiltuJbeFbe o oBt4M nilTaFbilMa.

Odeoeopuocm pyKoeodcmea u nuqa oenauhenux sa ynpaar',aro,e npoqecou $uuancujcxoeu3eumaeatua

Pyxoao4creo je o4roaopHo 3a npilnpeMy il +ep npe3eHraqnjy oerax Qranaxcnjcrnx raeeuraja y cgaAyca Me[ynapoAHl4M craHAapAilMa Qrnaxcujcxor nseeu:raBaFba 3a Mana I cpeAba npaBHa nfirJa(Mcot4/Mcn) n sa one rHrepHe KoHrpore sa roje oApeAu Aa cy norpe6xe sa np,lnpeMy eranaHcujcxmxuseeu.raja rojr,r ne caApxe uarepujanno snavajne norpeuJHe rcKa3e, Hacrane ycneA Kpr4M[HanHe
paAFbe t4nil rpeuKe.

lPu cacraalbaFby Sranancujcxrx useeuraja, pyKoBoAcrao je ogroBopHo 3a npolleHy cnoco6nocrr
flpe4yeehe Aa HacraB[ ca nocnoBaHreM y cKnaAy ca HaqenoM cranHocrt4, o6enogaruyjynra, no norpe6u,
nilTaFba xoja ce orqHoce Ha cranHocr noc"noBaFba 14 npilMeHy Haqena cranHocrr4 nocnoBaba Kao
paqyHoBoAcrBeHe ocHoBe, oct4M aKo pyKoBoAcrBo HaMepaBa Aa nilKBtAAL pa t-lpe4yeehe nnv Aao6ycraau nocnoBabe, laflfi HeMa Apyry peanHy ruoryhxocr ocrM Aa ro ypaALr.

Jluqa oanau:hena ea ynpaBrbaFbe cy oAroBopHa sa HaArneAahbe npoqeca Snnaxcr,rjcxor il3BeuJraBaFba
llpe4yaeha.

Odeoeopuocm peeusopa sa peeusujy $unaucujcxux useewmaja

Hau quru je cruqaue yBepaBaFba y pasyrvrnoj Mepu o roMe .qa $rnancujcxu nseeu:rajr, y3eril y qenrHil,
He caApxe naarepujanno exavajne norpeuJHe ilcKa3e, Hacrare ycneA KpuMfiHanHe paAlbe ilflil rpeuKe; .4
il3.qaBaFbe reaeuraja peBu3opa xojn ca4pxu Haule Mrlurbeue. YaepaBaFbe y pasyrranoj Mepil o3HaqaBa
Bl4coK HHBo yBepaBaFba, anil He npeAcraBlba rapaxqrajy Aa he peansrja cnpoBe,qeHa y cKna,qy ca
Melynapo4Ht4M craHAapAilMa peersrje yBeK orKpr4ru naarepnjanHo norpeuJHe ncKa3e axo rareil nocioje.
l-lorpeunu ilcKa3r Mory Aa HacraHy ycneA KpktMllHanHe paAbe t4nt,t rpeuJKe ra cn,tarpajy ce n,1arepr,1ianno
axavajxuna aro je pa3yMHo oqeKrBaru Aa he onr, noje4nHaqHo unta s6upno, yrullaril Ha eKoHoMcKe
o4nyKe Kopr4cHIKa AoHere Ha ocHoBy oerx Sunancnjcrmx raaeulraja.

Kao Aeo peerasuje y cKnaAy caIACA craHAapArMa, Mil nprMeruyjervro npo6ecraonaflHo npocyfiraarue u
oApxaBaMo npo$ecuonanHil cKenrilLlil3aM roKoM peeusr,lje. l4cro raxo, rur:

' Bpturrrllo r4enrn$uraq.4jy n npoqeHy pr43t,tKa o4 ruarepujanxo sxavajHux norpeuHnx ilcKa3a y
Qunancrajcxru useeulrajilMa, Hacrannx ycneA Kpr4MrHanHe paAFbe r4nil rpeluKe; ocMr4r.urbaBaFbe
h o6aerbabe pearsujcx[x nocrynaKa roju cy npilKlraAHu 3a re p[3utKe; r npr6aelbaFbe ,qoBorbHo
aAeKBarHilx peausujcxrx AoKa3a Aa o6es6ele ocHoBy 3a MillurbeFbe peBr3opa.

o Pu3[x 4a xehe 6urr nAenruQnroBaHil Marepmjanno sxavajnn norperrlHr4 t4cKa3il xojq cyp$ynrar Kpt4Ml,1HanHe paAFbe je eehr Hero 3a norpellHe t,tcKa3e Hacrane ycneA rpeluKe, 3aro
Lllro Kpl4Ml4HanHa paAFba Moxe Aa yKrbyqil yApyxilBaFbe, QancuQnKoBaFbe, HaMepHe nponycre,
naxHo npeAcraBrbat$e t nv gaoOunaxerue ilHTepHe KoHTpone.

o Ctuqeruo pa3yMeBaFbe o uHrepHilM KoHrpoflaMa xoje cy peneBaHrHe 3a pear,1srajy pagu
ocM14LurbaBasa peeusrjcKt4x nocrynara xojr cy nprKnaAHil y AarhM oKoflHocrt4Ma, anil He y
t{t4rby l43paxaBalba MiluJrbeFba o e$rxacHocrt4 ct4creMa ilHTepHilx KoHTpofla eHTilTera.

Bpruun,lo npoqeHy nprr",l""rx paqyHo_BoAcrBeHilx noflilrr4Ka ra y xojoj Mep1a cy pa3yMHe
paqyHoBoAcrBeHe npoLleHe 14 noBe3ana o6eno4al-ailBaFba xoje je il3Bptuilno pyKoBoAcrBo.

(uacmaena ce ua cnedehojcmpauu)



]43BE1UTAJ HE3AB],ICHOT PEB]43OPA JN ,,HAU]4OHAIIH]4 NAPK KOnAoHI4K.,, KonAoHl4K
crpaxa 3)

(xacraaax,

o ,[oxocrMo 3aKrbyqaK o npilKnaAHocn4 npfiMeHe Haqena crarHocl4 Kao paqyHoBoAcrBeHe
ocHoBe oA crpaHe pyKoBoAcrBa v, Ha ocHoBy npfiKynrbeHilx peansujcxr4x AoKa3a, Aa nv nocrojra
naarepujanna Heu3BecHocr y Be3il ca goraflajraMa nnu ycnoBilMa xojra uory Aa il3a3oBy snavajiy
cyMl-by y nortleAy cnoco6nocru eHTurera Aa HacraBil ca nocnoBaFbeM y cKnaAy ca HaqenoM
cranHocrt4. Axo sauuyql4Mo Aa nocrojr rvrareprjanna He[3BecHocr, M14 y ceorrrr usaeurrajy
cxpheuo naxlby Ha noBe3aHa o6enogaruilBarua y $ltnaxcurjcKilM t/3BeuJrajrura ilflil, aKo raKBa
o6eno4arunBaFba Hilcy aAeKBarHa, rrao4ra$raxyjenao caoje Mnu.rbett,e. HauJn saKrbyqqil ce
sacnraajy na peensujcKt4M AoKa3ilMa npilKynrbeHrM Ao AaryMa nseeu.raja peBil3opa. Meflyrrrvr,
6y4yhn 4orafiajr vnn ycnoBt Mory 3a nocneAr4r-ly 4a urvrajy,qa eHrilrer npecraHe'Aa nocnyje y
cKfiaAy ca HaqenoM cTanHocTl4.

. BpuJl4Mo npoqeHy yKynHe npe3eHraqilje, crpyraype r caApxaja Qrairaxcrjcxrx raaeeuraja,
yxruyvyjyhu o6eno4arunBaFba, A Aa nv cy y $raxaxcrjcxulvr useeurajnnaa npr4KasaHe ocHoBHe
rpancaxqrje u 40ra[aju Ha raKaB HaqLrH Aa ce nocrr4rne Qep npesexraqraja.

o Kouynuq[paMo ca nlaLlilMa osnaluhex]aM 3a ynpaBrbaFbe, r,tsrrltefly ocraflor, o nnaHupaHoM
o6rnay I BpeMeHy peausnje r axavajxuna peersurjcxnu Hanasu]raa, yxruvyjyhn cae sxavajne
HeAOCrarKe IHrepHe KoHrpofle roje cruo n4exrn$rxoBanil roKoM peersraje.

' TaxoDe, HauJ parq je ycrnaflen ca pefleBaHTHilM erilqKilM 3axreBrMa y norfleAy He3aBhcHocrLl kr

ca flnLlilMa oenauheH[M 3a ynpaBrbaFbe pa3MarpaMo cBe oAHoce r ocrana nilTaFba aa xoja
MOxe pa3yMHo Aa Ce npernocraB[ Aa yrilqy Ha HauJy He3aB]4CHocr, r,r r4e je ro uoryhe, o
noBe3aHilM MepaMa 3auT[Te.

Ilaprnep xoju je aHraxo-BaH y pear,tsrjra Ha ocHoBy xoje je cacraBrbeH oaaj useeuraj nesaercnor
peBr43opa je ,qp Mapilxa l-aaprnoarh.

Y Bpruavroj Earur, 07.05.2021. roArHe

Hil peB[3op 14 AilpeKrop
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Y nepuoAy oA: 01.01.2020. Ao: 3t.tz.ZOZO,

Ernanc crarta

[pyna pavyna lloouquja AOn Hanouena 6poj
Texyha
roAhHa

flperxo4na
roAIHa
(rpajue
cratge)

[lperxo4na
roA14Ha

(noverno
craue)

AKTI/BA
00 A. YNTCAHh A HEYNflAhEHh KANNTAJI 0001

E. CTAJIHA 14MOBI4HA
(0003+001 0+001 9+0024+0034) 0002 3.686.828 3.671.743 3.641.586

01
I, H EMATEPL1JAII HA t/MOB[/ HA
(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 AOa 434 219

010 n 4eo 019 1. Ynarar+a y paseoi 0004
011u012ugeo
019

2. Konqecrje, nareHr!4, nuqeHqe, po6ne u
ycnyxHe uapre, coQrsep u ocrana npaBa 0005 536 434 219

013 u 4eo 019 3. I-yAern 0006
014 r 4eo 019 4. Ocrana Heuateprianua ilMoBhHa 0007 57
015 il .qeo 0'19 5. HeuarepuiarHa 14MoBilHa v npr4npeMh 0008
016 u 4eo 019 6. AaaHch sa neuarepuianHV !4MoBuHV 0009

ll. HEKPETHI/HE, IOCTPOJEIIA t/'l OnPEMA
(001 1 +001 2+001 3+001 4+001 5+001 6+001 7+001
8l

001 0 101.954 88.272 58.362

020,021 n029
(ceo) 1. 3enaruuu:re 001 1

022 u 029 (1eo) 2. l-paheeraHcrra o6ierru 0012 31.162 25.244 22.295
023 u 029 (aeo) 3. [locrpojeua il onpeMa 001 3 47.695 36.441 26.158
024 u 029 (aeo\ 4. Vlueecru1uoHe HeKperHu He 0014
025 u 029 (neo) 5. Ocrane HeKperHhHe, nocrpojera il onpeMa 001 5 17.417 5.043 5.405

026 r 029 (seo) 6. Herperuute, nocrpojerua u onpeMa y
npInpeMu 00'16 5.680 21.544 3.740

027 n029 (seo) T.Ynarawa na ry!nu HeKperHilHaMa,
nocrpojer+uua il onpeMh 001 7

028 u 029 (aeo) 8. AeaHo4 3a HeKperHhHe, nocrpo.jeua !4 onpeMy 001 8 764

03
I ll. 6t4ojrorxKA cPEACTBA
(0020+002 1 +0022+0023) 00'19 3.579.626 3.577.166 3.576.307

030,031 r 039
(aeo) 1. LUyue u B!4lueroAhrurbv oacaAvt 0020 3.578.026 3.577.166 3.576.307

032 r,r 039 (aeo) 2. Ocuoeuo cra4o 0021 1.600
037 u 039 (aeo) 3. Euonouxa cpeAcrBa y npunpeMu 0022
038 u 039 (teo) 4. AeaHcr4 ga 6uonoulxa cpeAcrBa 0023

04 ocuu 047
tv EyroPoq H v anHAHcl4JCKil nIACMAH t/
(0025+0026+0 027 +0028+0029+0030+003 1 +003
2+0033)

0024 4.648 5.585 6.698

040 n 049 (aeo) 1. Y,.{euha y Kanurany 3aB[cHr4x npaBHHx Jlr4qa 0025

041 u 049 (4eo) 2. Y.{eLuha y Kanr4rafly npuApyxeHilx npaBHilx
nuqa r eaje4nilqKilM noAyxBarilMa 0026

042 u 049 (aeo)
3. Yqeuha y Kanurany ocrannx npaBH[x nal.1ia a
gpyre xapruje o,q BpeAHocrr4 pacnonox[Be 3a
npoAajy

0027

043 (aeo), 044
(4eo) u 049 (4eo)

4. flyropovnn nnacMaHr MarilqHnM u 3aB[cHt4M
npaBH14M n14LluMa

0028

043 (neo), 044
(4eo) u 049 (4eo)

5. flyropovnu nnacMaHh ocranilM noBe3aHilM
npaBHrlM nhLlhMa 0029

045 (4eo) u 049
(aeo) 6. ,Qyropovnn nnacMaHil y 3eMlbr4 0030

045 (4eo) u 049
(aeo) T.,QyropovHu nnacMaHil y 14HocrpaHcrBy 0031

CrpaHa 115

l4saeuraj reHepucaH nonohy egl,rLlrje "Mnn", npor3BoA$a nC.7lT (2003 * 2A]7), cla naasa 3a,{DxaHa.



Fpyna pavyHa llosuquja AOn Hanouena 6poj
Texyha
roAuHa

Iperxo4xa
roAhHa
(rpajue
cralbe)

flperxo4ra
roAilHa

(noverHo
cTalbe)

046 u 049 (4eo) 8. Xapruje oA BpeAHocru Koje ce Apxe Ao
pocneha 0032

048 u 049 (4eo) 9. Ocranu AyropoqH14 $unaucujcxr,r nnacMaHh 0033 4.648 5.585 6.698

05
v. Eyro Poq HA noTPAxLt BAtbA
(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041 )

0034 7 286

050 u 059 (4eo) 1. llorpaxueaua oA MarhqHor t4 3aBucHt4x
npaBHt4x nilqa 0035

051 r.r 059 (aeo) 2. florpaxueaba oA ocranhx noBe3aHilx fi14Lla 0036

052 3. llorpaxuaa]ba no ocHoBy npoAaje Ha po6Hr4

KpeAt4r
0037

053
4. llorpaxueaua sa npo4ajy no yroBop[Ma o
6unancuicrou flr43hHry

0038

054 5. llorpaxheatga no ocHoBV ieMcrea 0039

055 6. Cnopxa u cyMrbilBa norpaxr4Batsa 0040 7 286
056 r,r 059 (neo) 7. Ocrana ayropoqHa norpaxuBaba 0041

288 B. OAnOXEHA nOPECKA CPEECTBA 0042 305 692
ti OEPTHA 14MOB14HA
(0044+oost +0059+0060+0061 +0062+0068+006
9+0070)

0043 44j38 43.940 57.548

Knaca 1 l. 3AIlt4XE (0045+0046+0047+0048+0049+0050 0044 1.434 3.268 1.988

10
1. Mareprjan, pesepBHu AenoBu, aflar u cnraH
uHBeHTap

0045

11
2. He4oepuena npou3BoAH'a u HeAoBpureHe
vcryre 0046

12 3. I-oroau npou3Boar4 0047 1.022 2.439 1.118
13 4. Po6a 0048
14 5. Cranua cpeAcrBa HaMeFbeHa npoAaiu 0049
15 6. ['lnaheur aBaHch 3a sanilxe u ycnyre 0050 412 829 870

20
[. noTPAXt4BAbA nO OCHOBy nPOEAJE
(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) 0051 8.162 11.474 23.128

200 u 209 (4eo) 1. Kynqu y 3eMrbr4 - Marr4qHa u 3aBucHa npaBHa
fl14qa

0052

201
2. Kynqu y hHocrpaHcrBy - MaruqHa u 3aBilcHa
npaBHa nilLla 0053

202 u 209 (1eo) 3. Kynqu y 3eMrbr,1 - ocrana noBe3aHa npaBHa
nIqa 0054

203 4. Kynqu y [HocrpaHcrBy - ocrana noBe3aHa
npaBHa nuqa 0055

204 u 209 (aeo\ 5. Kynqu y 3eMrbu 0056 8.162 11.474 23.128
205 u 209 (aeo\ 6. Kynqu y uHocrpaHcrBy 0057

206 h 209 (seo) 7. Ocrana norpaxhBatsa no ocHoBv nporaie 0058

21
il t. noTPAx(4BAt-bA t43 CnEqroh Lt H14X
NOCIIOBA 00s9

22 IV. APYTA NOTPAXI/ BAI-bA 0060 17.313 9.683 956

230
v ot/HAHCI4JCKA CPEECTBA KOJA CE
BPEAHyJy nO OEP BPEEHOCTT4 KPO3
SI4IIAHC YCNEXA

0061

23 ocuu236 n237 Vl. KPATKOPOTI H lil Oh HAH C LAJCK:A

nIACMAHt4 (0063+0064+0065+0066+0067) 0062 1.200 1.190 1.323

230 u 239 (4eo) 1. Kparropovnh KpeA[Tr4 h nnacMaH[ - MaruqHa
u saBhcHa npaBHa nuLla 0063

231 u 239 (seo) 2. Kparropovxr4 KpeAhrr4 u nracMaHil - ocrafla
noBe3aHa npaBHa nnLla 0064

232u239 0,eo\ 3. Kpaxopovnil KpeAilTr4 il 3aiMoBr4 y 3eMJbr4 0065 1.200 1.190 1.323

233 u 239 (4eo) 4. KparropovHu KpeAhrr4 u sajuoer y
14HOCTpaHCTBy

0066

234,235,238 u

239 (reo) 5. Ocranu KparKopoqHu Sunancujcxu nnacMaHI 0067

24
VI I OTO BI4 HC KI4 E KBl4 BA I1EHT IA IA

TOTOBI/HA 0068 15.858 17.201 29.800

27 v[. noPE3 HAEOEATy BPEEHOCT 0069 918
28 ocunrt 288 IX. AKT[4BHA BPEM EHCKA PA3TPAH t4LI EIbA 0070 171 206 353

l4:neuraj reHepilcaH noMohy e,qnUuie "Mnn", npoh3BoAr^l,a nC,l4T (7003 * 2AI7\, caa frfrasa 3arrlKaHa,
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l-pyna pavyHa floerqnja AOn Hanonlteua 6poj
Teryha
roAhHa

flperxo4Ha
roAuHa
(rpajre
craue)

flperxo4Ha
foAuHa

(noverno
craue)

E. yKynHA AKTL1BA nOCI|OBHA T4MOB14HA
(000 1 +0002+0 042+0043) 0071 3.730.966 3.715.988 3.699.826

B8 b. BAH EIIIIAH CHA AKTl,'l BA 0072
NACilBA
A. KAnilTAn (0402+0411-
0 4 1 2+0 4 1 3+O 4 1 4 +O 4 1 5 -0 4 I 6 +0 4 1 7 +0 420 -0 42 1 )
> 0 (007 1 -0424-0441 -0442)

0401 3.667.379 3.659.371 3.645.611

30
I. OCHOBHI4 KANilTAII
(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+041
0)

0402 3.591.211 3.591.211 3.591.211

300 1. Axllujcru Kanhran 0403

301
2. Ygenu ApyuraBa c orpaHr4qeHoM
o4roeopxouhy 0404

302 3. Ynosu 0405

303 4. Ilpxaanr Kanuran 0406 3.591.211 3.591.211 3.591.211
304 5. Ilpyr.uraeHu Kanurar 0407
305 6. 3a4pyxnn y4enu 0408
306 7. EuncuoHa npeunja 0409
309 8. Ocranu ocHoBHkl Kanuran 041 0

31 II, YNhCAHLI A HEYNJIAhEHI/ KANhTAII 0411
047 u 237 il. oTKynJbEHE COnCTBEHE AKUI4JE 0412
32 IV. PE3EPBE 0413

330

v PEBAI|OPI43AT-[4OHE pE3EpBE nO
ocH oBy PE BAJIO P1l3Aq14OH E
H EMATEPT/JATIH E 14MOBI4H E, H EKPETHT/ I-IA,
NOCTPOJEIbA h ONPEME

0414

33 ocuu 330

vt. HEPEAflLI3OBAHI/ EOEt/qt/ nO OCHOBy
MPTI/JA Ofl BPEEHOCTIAt4 APY|AX
KOM NOH EHTI/ OCTAIIOT CBEOEYXBATHOT
PE3yflTATA (norpaNxa canAa paqyHa rpyne 33
ocuu 330)

041 5

33 ocuu 330

VII. HEPEAIII43OBAHt/ IYSIAIJVI NO OCHOBY
XAPTkIJA OA BPEEHOCTTAT EPYft4X
KOMNOH EHT14 OCTANOT CBEOEYXBATHOT
PE3yIITATA (Ayroena caflAa paqyHa rpyne 33
ocuu 330)

0416

34
vr r l. H EPAcnoPEREHt/ EO6T4IAK
(04'18+0419) 0417 76.168 68.1 60 54.400

340 1. Hepacnopeflenu 4o6urar pauujux roAuHa 041 8 57.712 46.225 38.054
341 2. Hepacnooehenu ao6urar rexvhe roauue 041 9 18.456 21.935 16.346

IX. YtlEtUhE 6E3 NPABA KOHTPOIIE 0420
.E x. TyEI4TAK (0422+0423) 0421
350 1. Fy6urax panujr,rx roArlHa 0422
2E1 2. fy6wax rexyhe ro4une 0423

6. AyTOPOT{HA pE3EpBLlCAt-bA 14 O6ABE3E
(0425+0432\ 0424 43.516 38.766 32.967

40 t. AyToPoqHA PE3EPBI4CA|bA
(0426+0427 +0428+0429+0430+043 1 )

0425 43.516 38.766 32.967

400 1. Peeepaucarua 3a rpor.lJKoBe v rapaHrHoM poKV 0426

401
2. Peoepaucaua 3a rpolrJKoBe o6Hasrbarba
npIpoAHux 6orarcraea 0427 30.784 28.534 24.984

403 3. Peaepaucaua 3a rporuKoBe pecrpyKrvpupal6a 0428

404 4. Peeepeucan a 3a HaKHaAe I Apyrc
6eueSuquje 3anocfleHhx 0429 12.732 10.232 7.983

405 5. Peoepehcatga 3a rporuKoBe cvacKr4x cnopoBa 0430
402 u 409 6. Ocrana tryropoqHa pesepBucaiba 0431

41
lt. AyroPoqHE oEABE3E
(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+044
0)

0432

410
1. O6aaese roje ce uory KoHBeproBarh y
KanuTa'l 0433

411
2. O6aaeae npeMa MarhqHUM h saBilcHt4M
npaBHhM nIqilMa 0434

L4:reLrraj reHepucaH nouohy efiiiuuje "Mnn", npor43no;H,a nC,ilT (2003 * 2AI7), csa npaBa 3aApxaHa,
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l-pyna pavyua lloonquja AOn Hanoueua 6poj
Teryha
roAr,lHa

flperxo4xa
roAuHa
(rpajue
crat5e)

llperxo4Ha
roAhHa

(noverno
crarue)

412 3. O6aaese npeMa ocranhM noBe3aHuM
npaBHuM nuLluMa 0435

413 4. O6aeeoe no eMr4roBaHuna xaprrajaua o4
BpeAHocrr,l y nepuoAy AyxeM oA roAuHy AaHa

0436

414 5. flyropovlrlr KpeAurr4 u sajuosu y 3eMrbt4 0437

415 6. ,{yropouxu Kpe.qull ra sajnitoar,r y
,rHocTpaHcTBy 0438

416 7. O6aaeee no ocHoBy guaaxcujcrornu3hHra 0439
419 8. Ocrane AyropoqHe o6aeeee 0440
498 B. OEJIOXEHE nOPECKE OEABE3E 0441 2.399
42 4o 49 (ocnrt,l

4s8)
T. KPATKOPOqHE O6ABE3E
(0443+0450+0 451 +0459+0460+046 1 +0462) 0442 17.672 17.851 21.248

42
I, KPATKOPOq H E 01/ HAHCT4JCKE O6ABE3E
(0 444 +04 45 + 0 4 46 + 0 4 47 + 0 448 +0449) 0443

420 1. KparxopovHr4 KpeAill4 oA MarhllHt4x t4

3aBilCHr1X npaBHUX fl rlLla
0444

421
2. Kparxopounu KpeAurt4 oA ocranux noBe3aH[x
npaBHux aIua 0445

422 3. Kparropovxt4 KpeAurt4 n oajraoau y 3eMrbr4 0446

423 4. Kparropovxrr.KpeAilrr4 ra sajnaoera y
14HOCTpaHCrBy

0447

427
5. O6aeeae no ocHoBy cra.nHr4x cpeAcraBa L1

cpeAcraBa o6ycraerueuor nocnoBarba
HaMeH,eHUx npo4aju

0448

424,425,426 u
429 6. Ocrane KparKopoqHe $ranancrajcre o6aBe3e 0449

430 il. nPilM,tEHt4 ABAHCI/, flEno3hTt/ 14

KAyUI/JE 0450 111 143 87

43 ocru 430
lll. OBABE3E 13 flOCIIOBAHTA
(0452+0453+0 454+0455+0456+0457+0458) 0451 15.689 15.410 16.123

431
1.,flo6aaruavra - MarilqHa u gaBucHa npaBHa
nuqa y 3eMJb14

0452

432
2. lolaert,auu - MaruqHa fi 3aBilcHa npaBHa
nuLla y uHocTpaHcTBy 0453

433 3. ,[o6aeruauu - ocrana noBe3aHa npaBHa nuqa
y SeMrbn 0454

434 4. ,flo6aaruavu - ocrana noBe3aHa npaBHa nuqa
y 14HocTpaHcrBy 0455

435 5. Ao6aarba.{u1 y 3eMrbh 0456 15.644 15.410 16.123
436 6. flo6aeruavr,r y hHocrpaHcrBy 0457
439 7. Ocrane o6aBe3e h3 nocnoBatua 0458 45
44,45 u 46 IV. OCTAJIE KPATKOPOI{HE OEABE3E 0459 't.350 1.034 684

47
V. OEABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA
AOArlrBP.EHOCT 0460 879

48 VI. O6ABE3E 3A OCTA'IE NOPE3E.
EOnPhHOCE 14 APyrE IA)K6[/HE

0461 491 'l .1 68 3.236

49 ocru 498 Vl l. nACLIBHA BPEMEHCKA PA3TPAH t4tl ElbA 0462 96 239
E. ryEilTAK I/3HAA BIACIAHE KAnhTAJIA
(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414
- 0413 - 0411 - 0402) > 0 (0441 + 0424 + 0442 -
0071) > 0

0463

b. yKynHA nAChBA (0424+0442+0441 +0401 -
0463) > 0 0464 3.730.966 3.715.988 3.699.826

89 E. BAH6I/IIAHCHA NACKIBA 0465

ll:aeruraj reHeprcaH noMohy eAilqr4je "i\,1nn", npoM3BoAFba nC,ilT ( 17), caa npaBa 3arpxar{a.
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y nepuoAy oA: 01.01.2020. Ao: 3f.12.2020.

Eunaxc ycnexa

llonyruaea npaBHo nHqe - npeAy3erHlrK

VlaruvHr,r 6poj olzlslslsltlzlt llut4QpaAenarHocrt4 I g I r I o I a | [vrE rloltlzltltlslzls
lagha n "HAql4oHAnHh nAPK KOnAOHt4K"

)e4raure (OflAOHt/K, Konaonrax 66

l-pyna pavyna Eoouqrja AOn Hanouena 6poj Teryha roAilHa llperxo4Ha roAuHa

nPryoEr 13 PEAOBHOT nOCIIOBAI-bA

609o65, ocuu62
n63

A. nOCJIOBH'/|1P|y4,XOA:A (1002 + 1009 + 1016
+ 1017)

1001 174.177 153.410

60
r. nPhxoAl/ oE nPoAAJE POEE (1003 + 1004
+ 1005 + 1006 + 1007 + 1008)

1002 37

600
1. l-lprxoAra oA npoAaje po6e uarnvnuna r
3aBucHr4M npaBHhM n14LlhMa xa 4ouaher',t
Tpxr4r.lrTy

1 003

601
2. llpuxol'u oA npogaje po6e rritaruvHunlt u

3aBUCH14M npaBH14M nHLlhMa Ha 14HocTpaHoM

Tpxl4UJTy

'1004

602
3. l-lpraxo4n oA npo.qaje po6e ocranuu
noBe3aHuM npaBHhM nilLluMa na 4ouahen
rpx14r.uTy

1 005

603
4. flpraxo4u o4 npo4aje po6e ocrannut
noBe3aHhM npaBHuM nuquMa Ha uHocrpaHoM
TP)KtItIJTY

1 006

604
5. [1puxoAra og npo4aje po6e ua Aouahena
TOXI41IJTV

1 007 37

605
6. flpuxoAn oa npo,qaje po6e xa hHocrpaHoM
Tpxr4r.uTy

1 008

61

il. nPilxoEr4 oE nPoAAJE nPOil3BOEA 14

ycJlyTA (1010 + 1011 + 1012 +'1013 + 1014 +
1015)

1 009 73.295 80.149

610
1. l]purxo4n o4 npo4aje npon3BoAa h ycnyra
MaTUqHnM U 3aBhcHt4M npaBHhM nUqilMa Ha

4ouaheu rpxhuJry
1010

611
2. flpuxogu o4 npo4aje npoul3BoAa H ycnyra
MaruqHuM h 3aBhcHr4M npaBHuM flt4l-luMa Ha

14 HOCTpaH0M TpXt4 r.JJTy

1011

612
3. Ilprxo4n o4 npo4aje npon3BoAa r ycnyra
ocTant4M noBe3aHuM npaBHuM nuLl[Ma Ha

aouaherrrt rp)Kt4turv
1012

613
4. l1pnxoAu o4 npo4aje npou3BoAa 4 ycnyra
ocTanuM noBe3aHuM npaBHuM nuquMa Ha

1,1 HOCTpaHOM TpXr4tUTy

1013

614
5. flpurxo4u oA npoAaje npoh3BoAa h ycnyra Ha

4oruaheu rpxr,luJry
1014 73.295 80.149

615
6. flpr,rxo4u o4 npo4aje roroBl4x npoh3BoAa h
ycflyra Ha hHocTpaHoM Tpxr,lr.uTy

1015

64
ilt. nPrxoEl4 oA nPEMt4JA, CvEBEHT-lt4JA,

AOTAqhJA, AOHAqt/JA il Cn.
1016 16.430 12.285

65 rv. APvrh noclroBHt4 nPilxoAt4 1017 84.415 60.976

PACXOET4 l/3 PEAOBHOT nOCITOBATbA

50ao 55, 62n63
6. nocjroBHl4 PACXOEI4 (1019 - 1020 - 1021 +

1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +

1028+1029)>0
1018 143.860 128.722

50 I. HAEABHA BPEAHOCT NPOEATE POSE 1019

62
lr. nPI4xoAt4 oA AKTI4Bl4PAl-bA vLl14HAKA 14

PO6E
1020

lzl:reLrLraj reHepucaH nor.rohy eAr,ruuje "[4nn", npo,43BoABa nC.XT (2003 - 2077), $)a npasa 3aApxaHa.
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l-pyna pavyra Ioeuquja AOn Hanoueua 6poj Teryha roAt,tHa f'lperxo4na roAhHa

630
ilt. noBEhArbE BPEAHOCTI4 3AItr4XA
HEEOBPIXEHIAX t IOTOBI4X nPOI43BO[A l/
HEAOBPTUEHl/X ycryrA

1021 1.321

631
tv. cMAtbErbE BpEAHocTl4 3AIthXA
H EIOBPIX EH tAX tA fOrOBnX n pOT3BOEA h
HEAOBPIUEHt4X yCIyrA

1022 I 416

51 ochM 513 V. TPOTXKOBI4 MATEPI/JAJIA 1023 9.016 7.087
513 Vl. TPOtLiKOBtil TOPI4BA 14 EHEPrhJE 1024 5.966 6.262
q) vil. TPOUJKOBT/ 3APAM, HAKHAAA 3APAAA

a ocTAInflnq1u PACXO!l4 1025 69.030 64.533

53 vt I t. TPoulKoBr n poTt3BoIH t4x ycfl yrA 1026 24.894 21.971
540 rx. TPoulKoBt/ AMoPTt43AUhJ E 1027 10.672 5.594

541 ao 549
x. TPOUJKOBT4 AyTOPOqHhX
PE3EPBI4CAI+A 1028 14.555 't4.877

55 Xl. H EMATE PLAJ AJIHIA TPOtll KO Bt/4 1029 8.311 9.7'19
B. nocJIoBHr/ !oE1/TAK (1001 - 1018) > 0 1030 30.317 24.688
r. nocIroBHt4 ryshTAK (1018 - 1001) > 0 1 031

bb E. O1/HAHC14JCKil nPhXOEt4 (1033 + 1038 +
1 039) 1032 1.293 949

66, ocru 662,663 r
664

l. Ok1HAHCl,'lJCKil nPilXOAt4 OA nOBESAHI4X
IILAUA t4 OCTAfl h O t4 HAH C h J C KA np UXO AtA
(1034 + 1035 + 1036 +''t037)

1 033

660 1.<Dunancujcrr nphxoAr4 oA MarHqHnx h
3aBUCHl4X npaBHUX nUqa 1034

oot 2. Qunancnjcxh npilxoAr4 oA ocranux noBesaHr4x
npaBHilx nhLla 1 035

665 3. flpnxo4u o4 yveu.rha y 4o6rarxy npilApyxeHrx
npaBHux nuqa u saje4uuuxux noAyxBara

1 036

669 4. Oqanu Quxaxcujcru nphxoAt4 1037
662 [. nPhxo[r/ o[ KAMATA (O! TpEht/X nhUA) 1 038 1.293 949

663 n 664
III. NO3hTI4BHE KYPCHE PA3II1/KE 14

NO3ilTI4 B H 14 EO EKT14 BAII YTH E KIIAY3YJI E
(nPEMATPEhilM nrqhMA)

'1039

56
-b. oklHAHCr4JCKt4 PACXOA:A (1041 + 1046 +
1047\ 1 040 2 27

56, ocurr,r 562, 563
u 564

t. ol4HAHCl/JCKt4 PACXOEI4 t43 OAHOCA CA
noBE3AH14M npABH14M nhqrMA il OCTAI|t/
o[4HAHCL4JCKI4 PACXOAT4 (1042 + 1043 +
1044 + 1045)

1041 3

560
1. Ouuaucrjcru pacxoAt4 r43 o.qHoca ca
MaTMqHnM il 3aBUCH14M npaBHhM nULlhMa

1042

561
2. Onuancujcxn pacxoA!4 h3 oAHoca ca ocranr4M
noBe3aHhM npaBHuM nhLlilMa 1043

565
3. Pacxo4ra o4 yveuha y ry1wxy nprApyxeHr4x
npaBHrlx nnqa r saje4nilqKilx noAyxBara

1044

566 r,r 569 4. Ocranr,r Oranancuicxr pacxoAt4 1 045 3

562 ll. PAcxoEt4 KAMATA (nPEMA TpEht4M
nhuIMA) 1 046 2 2

563 u 564
III. HETAThBHE KYPCHE PA3III4KE 14

HETATilBH14 EOEKTI4 BAIIYTHE KIIAY3YIIE
(nPEMA TPEhr4M fl hqllMA)

1047 22

E. AO6]4TAK r43 Ol4HAHCr4pAt-bA (1032
1 040) 1 048 1.291 922

x. TEhTAK 143 Ol4HAHCLlpAtbA (1040 -
1 032) 1049

683 r 685

3. nPhxoAl4 OE yCKnAbhBAtbA
BPEIHOCTI4 OCTAflE t/MOB[/HE KOJA CE
l4cKA3yJE nO OEP BPEEHOCTT4 KPO3
6I/IIAHC YCNEXA

1 050 14.328 12.205

583 r,r 585

1/. PACXOET4 OA yCr0ABr4BAt-bA
BPEAHOCTL1 OCTAITE t4MOBnHE KOJA CE
r4cKA3yJE nO OEP BPEAHOCTT/ KPO3
E14IIAHC YCNEXA

105'1 22.550 1'1.550

l4:reu.Lraj reHepr4cau noMohy egn4nje "MTlfj", nporl3noAFba nC.ilT (2003 * 2Aj]\, cla nr,aaa 3arD)KaHa.
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l-pyna pavyna flosuquja AOn Hanoueua 6poj Texyha roA[Ha flperxo4xa roAhHa

67 u68, ocuu 683
r,t 685 J. OCTAIT nPmXO!]4 1052 3.162 1.327

57 u 58, ocuna 583
n 585 K. OCTAJII4 PACXOAT/ 1 053 296 513

n. EOEI4TAK t/3 PEAOBHOT nOCflOBAH,A
nPE OnOPE3l4BAl-bA (1030 - 1031 + 1048 -
1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1 054 26.252 27.079

,b. TyEhTAK t43 PEEOBHOT nOCItOBA|SA
nPE OnOPE3t4BAtbA (1031 - 1030 + 1049 -
1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1 055

69-59

M. HETO EOEI/TAK nOCnOBAt-bA KOJE CE
OEYCIABJbA, EOEKTT/ NPOMEH E
PATIYHO BOACTBE H E NO Jk4trNKE V
il C N PAB KA TP E IJAKA IA3 P AHIA JI4X
NEPilOAA)

1 056

59-69

H. HETO TYE]/TAK NOCflOBAIbA KOJE CE
oEycTABJbA, PACXO[]/ n POMEH E
PArtyHo BoACTB E H E 1O[,/trVKE a4

NCN PABKA TPE UJAKA IA3 PAHI4JIAX
nEPilOEA

1057 848 243

r-b. AoSI4TAK npE OnOpE3l4BAt-bA (1054 -
1055+1056-1057) 1 058 25.404 26.836

o. TEhTAK npE OnOpE3l4BAt-bA (1055 -
1054+1057-1056) 1 059

n. noPE3 HA !O6I4TAK
721 r. noPEcKt/ PAcxoE nEPhOEA 1 060 4.244 4.514

722 (neo) rl. oEnoxEHt4 noPEcKkl PACXOAT/
nEPfiOAA 1 061 3.079 729

722 (aeo) lll. oEJroxEHh noPECKLI nPilXOIr4
nEPhoEA 1062 375 342

723 (4eo) P ilCNflAhEHA IIhI{HA NPTMA|$A
nocnoAABqA 1 063

c. HETO EOEI/TAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061
+ 1062 - 1063) 1064 18.456 21.935

T. HETO ryEhTAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061
'1062 + 1063) 1 065

L HETO AOEI,ITAK KOJil nPL4nAAA
MAI-bI4 HCKh M YJIATAI{ L] MA 1 066

ll. HETO EO6T4TAK KOJh nPI4nAEA
BET1I4HCKOM BIIACHLlKY 1067

ilt. HETO ryEL'lTAK KOJn nPfinAAA
MAI-b14 HCKI/ M yfl ArAq t4MA 1 068

IV. HETO TYE],4TAK KOJ4 NPhNAEA
BEhI4HCKOM BIIACHl/KY 1 069

v. 3APAflA nO AKUt/Jl4
1. OcHoeHa 3apaAa no axqujra 1070
2. Ynaauena (paaeo4ruexa) 3apaAa no axqnjra 1071

d
AaHa Ah . az. LcLlt

O6pasaq npoflhcaH flpaannnrrou o caApxr4Hr4 u eopun o6paaaqa
("Cnpx6enra rnacHr4K PC", 6p. 95174 u l44l14)

3a nphBpeAHa ApyllrBa, 3aApyre il npeAy3erHuKe

3axoncxn 3acrynHllK

l,4:neurajreHepr4CaHnor-rohyeAraqraje,'Mnn,,.npouaeoa
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flonytt,aea npaBHo rl{qe - npeAy3erH],tK

vlaruvHr,r 6poj o lz ls ls ls I t lzlt llxt4QpaAenarHocru o 1 0 4 tnb rlolrlzltltlslzls
-lagile Jn "HAtlt4oHAnHil nApK KOnAOHI/K"

Se4raure (OilAOH14K, Konaonrax 66

Y nepnoAy oA: 0f.01.2020. Ao: 31.12,2020.

hseeuraj o ocranoM pe3ynrary

flosuqnja AOn Hanouena Teryha roAuHa [lperxo4na roAHHa

A. HETO PE3YIITAT t/]3 NOCIIOBAIbA
r. HETO AOET4TAK (AOn 1064) 2001 18.456 21.935
il. HETO Ty6r4TAK (AOn 1065) 2002
5. OCTAJI t4 C B EO SYXBAT H t4 EO EtlTAK VNI4 f Y EI/|T AR

a) Craare xoje uehe 6urr pernacu$r4KoBaHe y Eranancy
ycnexa y 6y4yhuu nepuoAilMa
'1 

" flponaene peaanopusaquje neuarepnjanHe rMoBhHe,
HeKperHhHa, nocrpojeua il onpeMe

a) noeeharue peBanopta3aLlhoHltx pe3epBil 2003
6) cnltauerue peBanopu3aLl4oHhx pe3epBil 2004
2. Axryapcru Ao6ur-lu unu ry6u4n no ocHoBy nnaHoBa

AeSunucanux npuMatua

a) 4o6r,rr$,r 2005
6) rv6hqu 2006
3. flo6uqu nnnry5wlw no ocHoBy ynaraba y BnacHuqKe
14HCTpyMeHTe KanUTana

a) .qo6ur.lu 2007
6) ry6ilqr 2008

4. ,[o6uqu unn ry6u4n no ocHoBy yAena y ocranoM
ceeo6yxearnou Ao6nrry r,rnu ry6rarry npuApyxeHux
Apyr.uraBa

a) 4o6uqu 2009
6) ry6uqu 2010
6) Craare roje Haxua4uo ruory 6raru pernacuSuroaane y
Eunancy ycnexa y 6y4yhrar',t nepuoAuMa
'l . ,Qo6uqn unu ry6ur1u no ocHoBy npepaqyHa
QnHaxcujcxux nsaeuraja IHocrpaHor nocJloBatua

a) Ao6r,rqu 2011

6) ry6nqu 2012
2. ffo6u4u nnu ry6ut1u oA r4HcrpyMeHara 3alurhre Hero
ynaratba y uHocTpaHo nocfloBatbe

a) Ao6uqu 2013
6) ry6uqu 2014
3.,[o6nqu unury6n4u no ocHoBy r4HcrpyMeHara sauJrure
pu3uKa (xequxra) HoBqaHor roKa

a) no6ur.lu 2015
6) ry6urqu 2016
4. flo6llrry unn ry6u4n no ocHoBy xaprraja oA BpeAHocrn
pacnonoxuBt4x sa npo4ajy

a) Ao6nqu 2017
6) ry6rqu 2018
t. ocTAJl14 SPyTO CBEOEyXBATHT/ EOE]4TAK (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) > 0

2019

il. ocTAIrr4 EpyTo cBEoEyxBATHt4 TysklTAK (2Q04 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) > 0

2020

l,'l3Beuiraj reHephcaH nolrohy efivlJrye "Mnn", nporl3Bo6ll,a nc]4T eaa3 -- 20,,7], cr3a n?aL)a 3a[1p]xaaa.
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AaHa 0q r,'h. 1o'11

O6pasaq nponlcaH flpaaunnrrou o caApx]4Hr4 ra eopuu o6pasaua
("Cnpx6eHu rflacHuK PC", 6p, 95114 u L44lL4)

3axoncxn gacrynHrK

-4

3a npilBpeAHa ApyrxrBa, 3aApyre I npeAy3erHuKe

[losr,rquja AOn Hanouena Teryha roAHHa [lperxo4na roAuHa

llr. noPE3 HA ocTAflm CBEOEyXBATHt4 EO614TAK
nnvry6vTAR nEPhoAA 2021

lv. HETO OCTAI|14 CBEOEyXBATHT/ AOEkITAK (2019 _

2020-2021)>0 2022

v. HETO OCTAI|]/ CBEOEyXBATHTA rysnTAR(2020 -
2019 + 2921'12 g 2023

B. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHh PE3YIITAT
nEPhoAA
r. yKynAH HETO CBEOEyXBATHLI EOEI/TAK (2001 -
2002 + 2022 -2023) >0 2024 18.456 21.935

ll. yKynAH HETO CBEOEyXBATHI4 TyEI4TAK (2002-
2001 +2023-2022)>0 2025

r YKYNAH HETO CBEOEYXBATH]4 AOSIATAKIANV
TyEI4TAK (2027 + 2028) = AOn 2024 2 0 nnu AOn 2025
>0

luzo 18.456 21.935

1. llpunucax eehr4ncxt ut BnacHuquMa Kanr4rana 2027
2. llpranracan BnacHilt-lilMa xojra uenaajy KoHrpony 2028

l4sreuraj reHepilcaH nouohy eAraqraje ,,MTIn,', 
npor,r

CrpaHa
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Ilonyuaea npaBHo nl,tqe - npe4y3erHytK
Maruvxu 6poj o lz ls ls lg I tlzl t ltuu4paAenarHocrt4 I 1 0 4 1146 r lolr lzlzl+lslzls
laaue Jn "HAqt/oHAnHil nAPK KOnAOHhK,'

-;eAhuTe (OflAOHt4K, Konaouur 66

Y nepuo4y o4: 01.01.2020. Ao: 31.12.2020.

l4aeeuraj o roroBl4Ma roroBl4He

floouquja AOn Teryha roAhHa llperxo4xa roAnHa

A. TOKOB]4 TOTOBI/HE h3 NOCNOBHLIX AKThBHOCTI4
llprnueu roroB!4He h3 nocnoBHr4x aKTrlBHocrr4 (1 ao 3) 3001 '183.64'1 179.201
'1 . l1poaaia h npuMrbeHu aBaHcr4 3002 81 .510 105.092
2. llpranltruexe KaMare u3 noclroBHr4x aKTrlBHocru 3003 787 414
3. Ocranra npvnvl$ r43 peAoBHor nocnoBaba 3004 101.344 73.695
ll. OAnileil roroBhHe n3 nocnoBHr4x aKrilBHocrrl (1 ao 5) 3005 156.890 149.217
1. l4cnnare 4o6aeruavuua v Aart aBa+cu 3006 69.813 58.944
2. 3apage, HaKHaAe sapaAa il ocranu nrlqHu pacxoar4 3007 69.096 64.846
3. Ilnahexe KaMare 3008 2 5
4. l'lopes na 4o6urax 3009 4.948 4.408
5. O4nr,rara no ocHoBy ocranux iaeHilx npnxo.qa 301 0 13.031 21.014
lll. Hero nphnhB roroBhHe M3 nocnoBHt4x axrr,rexocru (l-ll) 301'1 26.751 29.984
lV. Hero o4nhB roroBnHe t,t3 nocnoBHr,tx arrileHocrh (ll-l) 3012
6. TOKOBI4 TOTOBI4HE 143 AKTI/BHOCT14 t/HBECTI/PAI-bA
l. llpunuau roroBr4He u3 aKrr4BHocrr4 t4HBecrr4paH,a ('1 go 5) 301 3 1.714 5.254
1. l-1po4aja axqraja r,r y4ena (xero npnnrasra) 3014
2. l1po48a uenaarepujanue uMoBhHe, HeKperH14Ha, nocrpojersa,
onpeMe n 6uonou.rxux cpeAcraBa 301 5 281 3.824

3. Ocranu $unaucrajcru nnacMaHil (nero npunraen) 301 6 1.429 895
4. llpurr,truene KaMare t,t3 aKThBHocl4 uHBecrupaba 3017 4 535
5. llprarraruene AuBr/tAeHAe 301 8
lL O4nurau roroBuHe ta3 aKrhBHocrt4 r4HBecrhpa*a (1 Ao 3) 301 9 18.841 39.640
1. Kynoenna arquja ra y4ena (r.rero o4nrau) 3020
2. Kynoanua neuarepujanne hMoBrlHe, HeKperHilHa, nocrpojerua,
onpeMe ta 6taonoluKr4x cpeAcraBa 3021 18.841 39.640

3. Ocranu $ranancujcru nracMaHu (nero o4nurau) 3022
lll. Hero npilnilB roroBhHe ta3 aKruBHocrt4 raxeecrrapar+a (l-ll) 3023
lV. Hero oAnue roroBr4He il3 aKrhBHocnl r,rxeecrraparra (ll-l) 3024 17.127 34.386
B. TOKOBI4 TOTOBhHE 143 AKTI/BHOCTK1 Ol4HAHCI/PAI-bA
l. flpnnrau roroBuHe u3 aKrr4BHocrr,i Qunaxcrapaua (1 no 5) 3025
1. Yeehabe ocHoBHor Kanurara 3026
2. flyropovuu KpeAurr4 (uero npunraeur) 3027
3. Kparxopovul4 KpeAilrr4 (uero npranraeu) 3028
4. Ocrane AyropoqHe o6aaese 3029
5. Ocrane KparKopoqHe o6aBe3e 3030
ll. OAnileu ToroBr4He u3 aKrhBHocrr4 Qunaxcuparua (1 ao 6) 3031 10.967 8.1 7s
'1 . Orryn concrtseHilx arquia n yAena 3032
2. flyropovnn KpeAul4 (o4nuar,r) 3033
3. Kparxopovnu KpeAltrr4 (oAnuar,r) 3034
4. Ocrane o6aeege (o,qnileil) 3035
5. Ouxancujcxv nn3lHr 3036
6. 14cnnahene A[BuAeHAe 3037 10.967 8.175
lll. Hero nprnile roroBilHe il3 arrilBHocrt4 Sranancrapar+a (l-ll) 3038
lV. Hero oAnuB roroBt4He u3 aKrilBHocru Qruancrapaiua (ll-l) 3039 10.967 8.1 75
T. CBETA nPilI[4B TOTOBI4HE (3001 + 3013 + 3025) 3040 185.355 184.455
E. CBErA OEnhB TOTOBI/HE (3005 + 3019 + 3031) 3041 186.698 197.032-b. HETO nPnfinB TOTOBI/HE (3040 - 3041 3042
E. HETO OEnilB TOTOBL1HE (3041 - 3040) 3043 1.343 12.577

CrpaHa 112

l4:neuraj reHeprlcaH nouohy eArartraje "Mnn", nporl3Bo6r*a nc.t1T (2003 - 2ar7), csa npaBa 3agpxaHa,
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[loorquja AOn Teryha roAuHa [lperxo4xa rograxa

X. TOTOBI4HA HA NOqETKY 06PAI]YHCKOT NEPTOAA 3044 17.201 29.800
3. NO3TTIBHE KYPCHE PAsIIl4KE NO OCHOBY NPEPALIYHA
TOTOBLIHE 3045

t/. HETAT]4BHE KYPCHE PA3II]4KE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOB14HE 3046 22

J. TOTOBI4HA HA KPAJY OEPAT]YHCKOT NEPhOAA (3042 - 3043 +
3044+3945-3046) 3047 15.858 17.201

Eer
raeeuraja 3a nphBpeAHa ApyturBa, 3aApyre u npeAy3erHrKe

t' [nnn nt,rr,r

AaHa n\.{. 0b. l0M
O6pasaq nponucaH flpaernruxor'l o caApxl4Ht4 ra Qopura o6pasaqa
("Cnp<6enn rnacHr4K PC", 6p, 951L4 u L44114)

3axoncxu 3acrynHl,tK

i4:eeLrraj reHepkcaH nonohy egrrluje "i\4nn", nporl3ao6H:a nc,i4T (2003 * zarT), cea npaoa 3a/ipxaHa.

Crpana 2t2
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llonyruaea npaBHo nHqe - npe4y3erHr,tK

Maruvnu 6poj olzlslsleltlzlt ltuu$paAenarHocrt4 I s I r I o I + | F1/6 r lolr I zltltlslzls
lashe Jn "HALI/OHAJIHI nAPK KOnAOHT/K"

leAhuJre (OflAOHt4K, KonaoHux 66

l,lseeuraj o npoueHalra Ha Kan[Tany

Y nepuopy oA: 01.0f.2020. Ao: 31.12.2020.

PeA

HV

6poj
Onnc AOn

30 OcxoeHu
KannTan

AOn
31 Ynracaru a
Heynnahexu

KanhTaIt
AOn 32 Peaepee

1
f'loqeruo craue nperxoAHe roAuHe Ha AaH
01.01.

1. a) a) 4yroarn can4o paeyHa 400'1 401 I 4037
1. 6) 6) norpaNnra canAo paqyHa 4002 3.591.211 4020 4038

2.
l,lcnpaexa uareprjanno snavajrirx rpeuJaKa il
npOMeHa paqvHOBOnCTBeHUX nOI|UTtlKa

2. a\ a) urcnpaexe ua 4yroeuoj crpaHh paqyHa 4003 4021 4039
2.6\ 6) lulcnpagxe xa norpaxnoj crpaHh paqyHa 4004 4022 4040

J.
Kopuroeano noqerHo craHre nperxoAHe roAuHe
xa AaH 01 .01 .

3a) a) ropuroaann AyroBHr4 canAo paqyHa (1a + 2a -
26)>0 4005 4023 4041

36) 6) ropuronann norpaxHu canAo paqyHa (16 - 2a
+26)>0 4006 3.591.211 4024 4042

4. llporvrene y nperxoAxoj _ roAhHh

4.a) a) nporvrer xa 4yroenoj crpaHil paqyHa 4007 4025 4043
4.6) 6) npouer na norpaxuoi crpaHta paqvHa 4008 4026 4044
A Craue na rpajy nperxoAue ro4uHe 31 .1 2.

5. a) a) gyroeuu canAo paqyHa (3a + 4a - 46) > 0 4009 4027 4045
5. 6) 6) norpaxnu canAo paqyHa (36 - 4a + 46) > 0 401 0 3.591.211 4028 4046

6.
l4cnpaera uarepujanno snavajunx rpeuJaKa u
npoMeHa paqyHoBoAcTBeHr4x nofl hTrKa

6. a) a) ucnpaaxe xa 4yroaxoj crpaHil paqyHa 4011 4029 4047
6. 6) 6) ucnpaaxe xa norpaxxoj crpaHh paqyHa 4012 4030 4048

7.
Kopuroaaxo noqerHo craue reryhe roAtaHa Ha

4ax 01 .01. _
7.a) a) ropuroeanu AyroBHr4 can4o paqyHa (5a + 6s -

66)>0 401 3 4031 4049

76) 6) xopuroeauu norpaxHu canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0 4014 3.591.211 4032 4050

8. llpouene y rexyhoj _ roAhHh

8a) a) npouer na 4yroanoj crpaHr,r paqyHa 4015 4033 4051
8.6) 6) npouer xa norpaxnoj crpaHh paeyHa 401 6 4034 4052
9. Crarue xa xpajy rexyhe roAute 31 .12.
9. a) a) 4yroaxra canAo paqyHa (7a + Ba - 86) > 0 4017 4035 4053
e6) 6) norpaxur canAo paqyHa (76 - 8a + 86) > 0 401 8 3.591.211 4036 4054

ll:re uLraj reHeprrcaH nouohy egr.ttyje "Mnn", npav3za{gtt& nC,ilT (2003 * 2017}, cla npasa 3al;,WKaHa.

Crpaxa 115
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PeA

Ht4

6poj
Onrac AOn 35 l-y6urar AOn

047 n237
Orrynrueue

concreexe arquje
AOn 34 Hepacnopelern

4o6rarax

1
fioqerxo crabe nperxo.qHe roAhHe Ha AaH
01.01.

1. a) a) AyroeHil canAo paqyHa 4055 4073 4091

1. 6) 6) norpaxuu caflAo paqyHa 4056 4074 4092 54.398

2.
hcnpaexa uareprjanno sxavajuux rpeuraKa u

np0MeHa paqyHoBoAcTBeHux nofl hTuKa

2. a\ a) ucnpaaxe xa 4yroexoi crpaHu paL{yHa 4057 4075 4093
2.6\ 6) lzlcnpaaxe na norpaxnoi crpaHn paqvHa 4058 4076 4094

Kopnroaaxo noqerHo crarbe nperxoAHe roAhHe
xa Aan 01.01. _

J.a) a) ropuroeann AyroBHh canAo paqyHa (1a + 2a -
26)>0 4059 4077 4095

3. 6)
6) xopuroeaxu norpaxHu caflAo paqyHa (16 -2a
+ 26)>0 4060 4078 4096 54.398

4. llpoueHe y nperxo4noj _ roAuHrl

4. a) a) npouer na Ayroanoi crpaHu paqvHa 4061 4079 4097 24.517
4.6) 6) npouer na norpaxxoj crpaHu paqyHa 4062 4080 4098 38.279

Craue xa xpajy nperxo4xe roArne 31.12

5. a) a) 4yroaxra caflAo paqyHa (3a + 4a - 46) > 0 4063 4081 4099
5. 6) 6) norpaxrr carAo paqyHa (36 - 4a + 46) > 0 4064 4082 41 00 68.1 60

6.
hcnpaaxa naarepujanr.ro sxavajxux rpeuaKa il
npoMeHa paqyHoBoAcrBeHux norhrilKa

6a) a) ilcnoaere na avroanoi crpaHh paqvHa 4065 4083 4101
6. 6) 6) racnpaexe na norpaxnoi crpaHn pa\rvHa 4066 4084 4102

7.
Kopuroeano noqerHo crarue reryhe roAtaHa Ha

.qax 01 ,01 . _
7a) a) ropuroaaHu AyroBHn carAo paqyHa (5a + 6a -

66)>0 4067 4085 4103

7.6) 6) xopuroaaHu norpaxH!4 canAo paeyHa (56 - 6a
+66)>0 4068 4086 4104 68.1 60

o. flporuene y reryhoj _ roA14Hr4

8. a) a) nponrrer na 4yroenoj crpaHh paqyHa 4069 4087 4'105 10.967
8. 6) 6) npouer xa norpaxnoj crpaH14 paqyHa 4070 4088 41 06 '18.975

9. Crarue na Kpaiv reKvhe rol,uae 31.12.

9. a) a) Ayroexil canAo paqyHa (7a + 8a - 86) > 0 4071 4089 4107
9. 6) 6) norpaxnu canAo paqyHa (76 - 8a + 86) > 0 4072 4090 41 08 76.1 68

l4rneuraj reHephcaH nonohy eruuuie "Mnn", naav3aaatba nC.n"T t2003 - ZAfl\, cBa noaga 3aroxaHa.
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Pea
HV

6poj
Onuc AOn

330
Peaanopusaqrone

pe3epBe
AOn 331 Arryapcru

Ao6ur.lu unvry6ut1u AOn

332 ffo6u4nunu
ry6uqu no ocHoBy

ynaraba y
BnacHhqKe

rlHCrpyMeHTe
KanuTaJta

1
f'loqerHo crarbe nperxoAHe roAuHe Ha AaH
01.01._

1a) a) Ayroaxh canAo paqyHa 4109 4127 4145
1. 6) 6) norpaxnu canAo paqyHa 4110 4128 4146

2
hcnpaera uarepnjanno sHauajnux rpeuJaKa u
npoMeHa paqyHoBoAcTBeHux nofl uTr4Ka

2.a) a) ucnpaexe xa 4yrosnoj crpaHil paqyHa 4111 4129 4147
2.6) 6) l4cnpaexe Ha norpaxuoj crpaHu paqyHa 4112 4130 4148

Kopuroaaxo noqerHo crarbe nperxoAHe roAuHe
na Aan 01.0'1. _

3.a) a) ropuroeanu AyroBHr4 canAo paqyHa (1a + 2a -
26)>0 4113 4131 4149

36) 6) ropuroaaHn norpaxHu canAo paqyHa (16 -2a
+26)>0 4114 4132 41 50

4. fi pouene y nperxo4xoj _ roAuHr4

4, a) a) nponaer na 4yroenoj crpaHH paqyHa 4115 4133 4151
4.6) 6) nporuer na norpaNxoj crpaHr't paqyHa 4116 4134 4152
5, Craue na rpajy nperxo4ne roAilHe 31.12._
5.a) a) 4yroexu canAo paqyHa (3a + 4a - 46) > 0 4117 4135 4153
56) 6) norpaxru canAo paqyHa (36 - 4a + 46) > 0 4118 4136 4154

6.
lzlcnpasra uareprajan xo oxavaj r ux rpeuJa Ka !4

npoMeHa paqyHoBoAcTBeHux nonHThKa

6. a) a) ilcnpaexe Ha Ayroexoi crpaHil paqvHa 4119 4137 4155
6. 6) 6) ucnpaaxe xa norpaxxoj crpaHH paqyHa 4120 41 38 41 56

7.
Kopraioeano noqerHo craue reryhe roAuHa Ha

aan 01.01. _
7. a)

a) ropuroeaHr AyroBHr4 canAo paqyHa (5a + 6a -
66)>0 4121 4139 4157

7.6) 6) ropuroeanu norpaxHu canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0 4122 4140 4158

8. llpouene y rexyhoi roAtAHu

8. a) a) npouer ua gyroenoj crpaH14 paqyHa 4123 4141 4159
8. 6) 6) nponaer xa norpaxnoj crpaH14 paqyHa 4124 4142 41 60
9. Craue ua xpajy reryhe ro4ltre 31 .12.

9. a) a) 4yroenn canAo paqyHa (7a + 8a - 86) > 0 4125 4143 4161
e6) 6) norpaxxu can.qo paqyHa (76 - Ba + 86) > 0 4126 4144 4162

l.4reeLuraj reHephcaH nouohy egnqnje "Mnn", npor13ao;1e,a nc,r1T (2003 * 2ar7), caa npana 3aAplxaHa,

CrpaHa 315
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PeA

HV

6poj
Onrc AOn

333 flo6uqu unu
ry6uqu no ocHoBy
yAena y ocTaroM

4o6urry unu

ry6urry
npnApyxeHhx

ApyuJraBa

AOn

334 u 335 Ao6uqn
unu ry6uqu no

ocHoBy 14HOCTpaHOr

nocnoBaba h
npepaqyHa

Quxaxcnjcrux
ugaeuJraia

AOn

336 Eo6r,rqu unu
ry6uqn no ocHoBy
xeuilHra HoBqaHor

TOKA

1
l]oqerxo crabe nperxoAHe roAuHe Ha AaH
01.01.

1. a) a) 4yroenu canAo paqyHa 41 63 4181 41 99

1. 6) 6) norpaxnra canAo paqyHa 4164 4182 4200

2.
l4cnpaera narepujanno sxavajrux rpeuJaKa u

npoMeHa paqyHoBoacrBeHux nornTnKa

2. a\ a) racnpaexe na 4yroexoj crpaHu paqyHa 41 65 4183 4201

2.6\ 6) hcnoaere na norpaxxoi crpaHh paevHa 41 66 4184 4202

J,
Kopuroeano noqerHo crabe nperxoAHe roAuHe
na Aas 01.01. _

3a) a) ropuroaanu AyroBHr4 carAo pa'{yHa (1a + 2a -
26)> 0

4167 4185 4203

3. 6)
6) ropnroaanu norpaxHu canAo paqyHa (16 -2a
+26)>0 41 68 4186 4204

i Flporrrene y nperxo4xoj roAilHt4

4. a) a) npouer Ha AyroeHoi crpaHil paqyHa 4169 4187 4205
4. 6) 6) npouer na norpaxxoj crpaHr paqyHa 4170 41 88 4206
t Crar+e Ha rpaiy nperxoAxe roAune 31.'12.

5.a) a) AyroaHu canAo paqyHa (3a + 4a - 46) > 0 4171 4'189 4207

5. 6) 6) norpaxnu canAo paqyHa (36 - 4a + 46) > 0 4172 4190 4208

o.
l4cnpaera naarepnjanno enavajnnx rpeuaKa h

npoMeHa paqyHoBoAcTBeHux norilTilKa

6. a) a) ucnpaere Ha 4yroeuoj crpaHu paqyHa 4173 4191 4209

6. 6) 6) ucnpaare Ha norpaxHoj crpaHH paqyHa 4174 4192 4210

7.
Koprroaaxo noqerHo crarue reryhe roAtaHa Ha
gaH 01 .0'l . _

7a) a) ropuroaanu AyroBHrl canAo paqyHa (5a + 6a -
66)>0 4175 4193 4211

7.6) 6) ropuroeanu norpaxHu canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0 4176 4194 4212

8. llporr,rexe y rexyhoj _ roAhH14

8. a) a) npouer na 4yroanoj crpaHu paqyHa 4177 41 95 4213

86) 6) npouer na norpaNnoj crpaHI paqyHa 4178 4196 4214

9. Crarue na rpajy rexyhe roluse 31 .12.

9. a) a) AyroeHu canAo paqyHa (7a + 8a - 86) > 0 4179 4197 4215

e. 6) 6) norpaxxu caflAo paqyHa (76 -8a + 86) > 0 4180 41 98 4216

l4eneLrraj reHepi4caH nor*ohy eAurlnje "Mnn", npor3BoAha nC./1T (2003 * 2At7), caa npaaa 3agpxaHa.
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1
IIo,{erHo crabe nperxoAHe roAuHe Ha AaH
01.01.

1. a) a) Ayroenu caflAo paqyHa 4217 4235 3.645.609 4244
1. q) 6) norpaxHra canAo paqyHa 4218

2.
l4cnpaexa naarepujanxo sHavajHrx rpetuaKa h
NPOMEHA PAqVHOBOACTBEHilX NONilTilKA

2.a) a) ltcnpaaxe Ha avroaxoi croaH14 paqvHa 4219 4236 4245
2.6) 6) lzlcnpaexe xa norpaxnoi crpaHh paqvHa 4220

e Kopuroeano noqerHo crabe nperxoAHe roAt4He
xa AaH 01 .01. _

3.a) a) ropuroeaxn AyroBHr4 canAo paqyHa (1a + 2a -
26)>0 4221 4237 3.645.609 4246

3. 6)
6) roprroeann norpaxHu canAo paqyHa (16 - 2a
+26)>0 4222

A!. llpolreHe y nperxo4noj _ roAhH14

4.a) a) npouer ua 4yroeuoj crpaHil paqyHa 4223 4238 13.762 4247
4.6) 6) npouer na norpaxr.roj crpaHh paqyHa 4224
A Craue na rpajy nperxoAxe roArne 31.12
5. a) a) 4yroexn can4o paqyHa (3a + 4a - 46) > 0 4225 4239 3.659.371 4248
s. 6) 6) norpaNxra canAo paqyHa (36 - 4a + 46) > 0 4226

6.
hcnpaera nltareprajanno onavajntrx rpeuJaKa h
npoMeHa paqyHoBoAcTBeHux noJrr4TilKa

6. a) a) rcnpaexe ua 4yroeuoj crpaHu paqyHa 4227 4240 4249
6.6) 6) ncnpaere ra norpaxnoi crpaHu paqyHa 4228

7.
Kopuroeano noqerHo craue rexyhe roAuHa Ha

4au 01.01. _
7. a)

a) ropuroaauu AyroBHl4 canAo paqyHa (5a + 6a -
66)>0 4229 4241 3.659.371 4250

7.6\ 6) ropuroeanu norpaxHu canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0 4230

8. llporllexe y rexyhoi toNnHV

8. a) a) nponer xa 4yroenoj crpaHr4 paqyHa 4231 4242 8.008 4251
8. 6) 6) npouer xa norpaxuoj crpaHil paqyHa 4232
9. Craue Ha rpajy reryhe roAuue 31 .12.

9. a) a) Ayroaxu canAo paqyHa (7a + 8a - 86) > 0 4233 4243 3.667.379 4252
e.6) 6) norpaxnu caaAo paqyHa (76 - 8a + 86) > 0 4234

Ittd [r 0 DA 0jlt.l[(

AaHa kV " A\. l,OU
O6pa3aq npon[caH Flpaennurxou o caApxt4Ht4 ra Qopura
("Cnpx6ern TracHuK PC",6p. 95174 u t44lL4)

Jaxoxcrn 3acrynHlr

ueeeuraja 3a np[BpeAHa ApyuJrBa/ 3aApyre h npeAy3erHilKe

l4:neuraj reHepr4.aH nor,rohy e&v']:y,je "Mnn", npo,13Boi:lha nC.nT QAA3 * 21fi), caa np&$a 3a&f)tlafia.
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ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК" КОПАОНИК
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године

(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено)

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавно Предузеће „Национални парк Копаоник“ је основано 23.02.1989. године на основу Одлуке
Скупштине  Социјалистичке  Републике  Србије  као  предузеће  за  заштиту  и  развој  Националног
парка  Копаоник.  На  основу  Закона  о  националним  парковима,("Службени  гласник  РС" 39/93)
основано је као Јавно предузеће у каквом је својству и данас.  Предузеће обавља делатности од
општег  интереса  заштите  и  унапређивања  заштићеног  подручја  Националног  парка  Копаоник,
сагласно одредбама: Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09.88/10,91/10 и
14/16) и Закона о национални парковима ("Службени гласник РС" бр. 84/15). 

У службеном гласнику број 100 од 13. децембра 2016. године на страни 72, објављена је Одлука о
усклађивању пословања ЈП Национални парк Копаноник са потпуном одговорнишћу, Копаоник са
Законом о јавним предузећима. Према овој одлуци основни капитал Предузећа утврђен је на дан
31. децембра 2015. године у износу од 3.628.178.056,26 динара. Предузеће је основано по закону о
Националним парковима. Капитал Предузећа подељен је на уделе одређене номиналне вредности
и уписује се у Регистар и то као право јаване својине Оснивача (заштићене вредности поверене на
коришћење и управљање Јавном предузећу – шумско земљиште, флора и фауна Националног
парка Копаоник у износу од 3.603.787.459,26 динара и својине Јавног предузећа на непокретним
стварима и то у износу од 24.390.597,00 динара коју чине: управна зграда, чуварксе куће на терену,
стан и улазне станице. 

По основу улагања у средствима у јавној својини, РС  стиче уделе у Јавном предузећу и права по
основу тих удела. 

У тачки 8.,  члан 17,  наведене Одлуке дефинисано је да Предузеће, у оквиру обављања својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора и то: 

1) буџета Републике Србије односно јединице локалне самоуправе, 
2)  накнада за коришћење заштићеног подручја, 
3) прихода остварених обављањем делатности управљања заштићеним подручјем, 
4) средства  обебеђених  за  рализацију  програма,  планова  и  пројеката  у  области  заштите

природе, 
5) донација, поклона и помоћи,
6) домаћих пројеката и програма, пројеката и прогрма Европске уније и других међународних

пројеката, и 
7) других извора, у складу са законом. 

Имовина  Предузећа  и  располагање  стварима  у  јавној  својини.  Сходно  наведеној  одлуци
имовину  Предузећа  чине  право  својине  на  непокретностима  и  покретним  стварима,  новчана
средства, хартије од вредности, опрема и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног
предузећа  (управна  зграда,  чуварске  куће  на  терену,  улазне  станице,  службена  возила  и  др)
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. 

Предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Органи Предузећа су: 1) Надзорни одбор, 2) директор

Према члану 30 Одлкуке Предузеће треба да има Комисију за ревизију од три члана коју именује
Надзорни одбор. Независни члан надзорног одбора је Председник комисије за ревизију. Чланови
Комисије  морају  да  испуне  услове  прописане  законом  којим  се  уређује  правни  положај  јавних
предузећа. Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у
складу са законом којим се уређује ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у
области финансија и рачуноводства. 
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Општи акти Предузећа су:  Статут, одлуке, правилници и други акти којима се на општи начин
уређују одређена питања. Статут је основни општи акт предзећа, а други општи акти не смеју бити
у супротности са одредбама Статута. 

Заштита животне средине: Предузеће је при обављању делатности дужно да се стара о заштити
средине у складу са законом и другим прописима. 

Јавност у раду: Предузеће на својој интернет страници објављује: 
1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора
2) организациону структуру
3) годишњи програм пословања,  као и све његове измене и допуне,  односно извод из тог

програма, ако предузеће има конкуренцију на тржишту
4) тромесечне ивзештаје о реализацији годишњег програма пословања
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора
6) друге информације од значаја за јавност. 

Седиште Предузећа је на Копаонику, 36354 Копаоник. 

Предуеће  послује  под  називом:  Јавно  предузеће  "Национални  парк  Копаноник",  са  потпунмом
одговорношћу, Копаоник. 

Основање јавног предузећа уписано је у судски регистар Окружног привредног суда у Краљеву под
бројем  ФИ  -  8973/93  од  21.09.1993.  године,  регистарски  уложак  1-1029/00,  а  преведено  је  у
Регистрар привредних субјеката у Агенцији за провредне регистре решењем бр. БД 67798/2005 од
14. јула 2005. године, под матичним бројем 08359721.

Оснивач Јавног предузећа је Република Србија, а права оснивача врши Влада, Београд, Немањина
11, према одредбама Закона о националним парковима. 

Предузеће  има  својство  правног  лица  и  права,  обавезе  и  одговорности  утврђене  законима,
Одлуком  о  усклађивању  пословања  Јавног  предузећа  са  Законом  о  јавним  предузећима  и
Статутом. 

Скраћени назив Предузећа је : ЈП "Национални парк Копаоник".

Предузеће је уписано у регистар код Агенције за привредне регистре 15.05.2006. године. 
Регистарски број Предузећа је: 134866499.
Матични број: 07359721
Порески идентификациони број: 101274525

Шифра  делатности  Предузећа је 9104 – Делатност  ботаничких  и  зоолошких  вртова  и  заштита
природних вредности.

Поред примарне, Предузеће обавља и следеће делатности: 
- Газдовање шумама;
- Заштита, гајење и унапређивање ловне и риболовне фауне;
- Управљањем грађевинским земљиштем које му је дато на коришћење;
- Истраживање у области заштите и развоја националног парка;
- Презентација и популаризација природних и створених вредности националног парка.
- Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр

62/2013.) предузеће је разврстано у средње правно лице.

Просечан број запослених у 2020. години је 52 радника.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основе за састављање финансијских извештаја

Финансијски  извештаји   Предузећа укључују  Биланс  стања  на  дан  31.  децембра  2019.  године,
Биланс успеха и извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу,  Извештај о
токовима готовине  и Напомене уз финансијске извештаје. 

Вођење пословних књига,  признавање и процењивање имовине и обавеза,  прихода и расхода,
састављање,  приказивање,  достављање  и  обелодањивање  финансијских  извештаја  врши  се  у
складу  са  законском  и  професионалном  регулативом,  која  подразумева  примену  Закона  о
рачуноводству  (Службени  гласник  РС,  бр.  62/2013),  Међународних  стандарда  финансијског
извештавања  (ИФРС)  за  мале  и  средње  ентитете  ("Службени  Гласник  РС"  бр.  117/2014.).  

Презентација финансијских извештаја

Финансијски  извештаји  Предузећа за  период  од  01.  јануара  до  31.  децембра  2019.  године
презентиовани  су  у  форми  предвиђеној  Законом  о  рачуноводству  (Службени  гласник  РС,  бр.
62/2013)  и  Правилником о  садржини  и  форми  образаца  финансијских  извештаја  за  привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006,119/2008,
2/2010, 101/2012, 118/2012 и 95/2014). 

Износи у финансијским извештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), то јест у валути која
представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

Начело сталности пословања

Приложени финансијски извештаји су састављени на основу начела сталности пословања. 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

Састављање  финансијских  извештаја  извршено  је  у  складу  са  општим  рачуноводственим
начелима,  заснованим  на  мерењу  по  историјској  вредности  (набавној  вредности)  осим  у
случајевима  када  МСФИ  не  захтевају  другачији  основ  вредновања  на  начин  који  је  описан  у
значајним рачуноводственим политикама,  уз  наведену процену свих релевантних догађаја  који
утичу  на  стање  имовине  и  обавеза  на  дан  састављања  финансијских  извештаја.  

Основне  рачуноводствене  политике  примењене  код  састављања  ових  финансијских  извештаја
наведене су у даљем тексту:

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 новца у
вези са тим пословним догађајем.

Финансијски  извештаји  су  састављени  под  претпоставком  да  ће  Предузеће  да  послује  у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.
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3.2. Признавање елемената финансијских извештаја

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава
будуће економске користи притицати у Предузеће и када средство има набавну вредност или цену
коштања или вредност која може да се поуздано измери.

Обавеза се признаје у билансу стања када је 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 је 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.

Расходи  се  признају  у  билансу  успеха  када  смањење  економских  користи  које  је  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 Предузећа. Из финансијског концепта капитала проистиче
концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним монетарним јединицама - РСД.
По овом концепту добитак је 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. Учинци промена курсева стране валуте

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврдјеном
на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.

Средства  и  обавезе  исказане  у  страној  валути  признају  се  по  средњем  курсу  утврдјеном  на
Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан настанка трансакције.

Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене су у
корист или на терет биланса успеха као добици или губици по основу курсних разлика.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути
прерачунате по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном
на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне промене.

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан.

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у страној
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, евидентиране су
у корист или на терет биланса успеха.

Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути
прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције. 
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Средњи  курсеви  најзначајнијих  валута  који  су утврђени  на  међубанкарском  тржишту  девиза,
примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су
били следећи: 

31.12.2020. 31.12.2019.
EUR 117,5802 117,5928
USD 95,6637 104,9186
CHF 108,4388 108,4004

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 нефинансијске имовине

На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне
и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по
основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви
износ  средства  да  би  се  могао  утврдити  евентуални  губитак.  Ако  није  могуће  проценити
надокнадиви  износ  појединог  средства,  Предузеће  процењује  надокнадиви  износ  јединице  која
генерише новац, а којој то средство припада.

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша.

Ако  је  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  ревалоризације.  У  том  случају  део  губитка,  до  износа
ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу.

 3.6. Нематеријална улагања

Нематеријална  улагања се  признају  само  када  је  вероватно  да  ће  од  тог  улагања  притицати
економске  користи  и  када  је  набавна  вредност  улагања  поуздано  мерљива,  а  обухватају  се:
улагања  у  развој,  концесије,  патенти,  франшизе,  лиценце,  улагања  у  осталу  нематеријалну
имовину  (у  оквиру  којих  су  дугорочно  плаћени  трошкови  закупа,  право  коришћења  државног
земљишта).  Почетно  признавање  нематеријалних  улагања  врши  се  по  набавној  вредности.
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у
употребу.

Амортизација  нематеријалне  имовине  врши се  путем пропорционалног  метода,  и  то  применом
стопе,  утврђене  на  основу  процењеног  корисног  века  трајања,  на  основицу  коју  чини  набавна
вредност умањен за резидуалну вредност.

Претпоставља се да је резидуална вредност нематеријалне имовине са коначним веком трајања
нула, осим ако постоји обавеза треће стране да купи имовину на крају њеног века трајања, или ако
постоји активно тржиште за имовину, а резидуална вредност се може утврдити позивањем на то
тржиште и вероватно је да ће такво тржиште постојати на крају века трајања имовине. 

Ако  није  могућа  поуздана  процена  корисног  века  трајања  нематеријалне  имовине,  она  се
амортизује у периоду од десет година. 
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Преиспитивање усвојеног  метода амортизације,  као  и  корисног  века  трајања се  врши на  крају
обрачунског  периода  (пословне  године)  уколико  постоје  наговештаји  да  је  дошло  до  значајне
промене у односу на претходни период.

3.7. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени
коштања за средства израђена у сопственој режији.  Набавну вредност чини фактурна вредност
увећана  за  све  трошкове  које  се  могу  директно  приписати  довођењу  ових  средстава  у  стање
функционалне приправности.

Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији материјална средства
која испуњавају следеће услове: 
• да је корисни век трајања дужи од годину дана и 
• да је појединачна набавна цена у време набавке средстава већа од просечне бруто зараде по
запосленом у Републици у децембру месецу који претходи пословној години у којој је средство
набављено. 

Накнадни издаци укључују  се у  набавну вредност  уколико  испуњавају  критеријуме  дефинисане
параграфом 17.10 МСФИ за МСП. 

Накнадни издаци који не испуњавају наведен критеријум, односно који служе свакодневном или
редовном сервисирању и одржавању НПО не улазе у вредност НПО, већ се исказују  на терет
расхода периода у којем су настали.

3.8. Корисни век некретнина, постројења и опреме и амортизација

Предузеће процењује  преостали  корисни  век  некретнина,  постројења  и  опреме  на  крају  сваке
пословне  године.  Процена  корисног  века  некретнина,  постројења  и  опреме  је  заснована  на
историјском  искуству  са  сличним  средствима,  као  и  предвиђеним  технолошким  напретком  и
променама економских и индустријских фактора.

Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, постројења
и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у употребу током
године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз
примену следећих стопа:

Назив Корисни век Стопа у %

Грађевински објекти 40 2,5%
Намештај,  пословни  инвентар  у
трговини,  угоститељству  и  туризму
и сл. 

8 12,5

Канцеларијска опрема 5 20%
Моторна возила 10 10%
Рачунарска опрема, 
телекомуникациона опрема

5 20%

Софтвер, лиценце и остала права 5 20%
Остала непоменута средства 4 25%

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено
у употребу. Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради обрачуна амортизације
која  одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век
њиховог коришћења.
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Средство  се  искњижава  из  евиденције  у  моменту  отуђења  или  уколико  се  не  очекују  будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа
средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у
билансу успеха одговарајућег периода.

 3.9. Инвестиционе некретнине

     Инвестиционе  некретнине  се  држе  ради  зараде  од  закупнине.  Ова  имовина  обухвата
земљиште и грађевинске објекте намењене издавању у закуп. Почетно признавање инвестиционих
некретнина се врши по набавној цени.  Након почетног признавања, инвестициона некретнина се
процењује по поштеној (фер) вредности. 

Након почетног признавања, инвестициона некретнина процењује се по фер вредности ако се фер
вредност може поуздано утврдити без прекомерних трошкова и напора. Фер вредност проверава се
на сваки датум извештавања, а промене фер вредности признају се као добитак или губитак у
Билансу успеха.

Све друге инвестиционе некретнине (код којих се фер вредност не може поуздано утврдити без
прекомерних трошкова и  напора)  вреднују  се  по  набавној  вредности  умањеној  за  акумулирану
амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.

Укoлико се фер вредност инвестиционих некретнина не може утврдити без прекомерних трошкова
и  напора,  инвестиционе  некретнине  се  вреднују  по  набавној  вредности  умањене  за  износ
кумумлиранe амортизације и износ умањења вредности поводом обезвређења. Преглед стопа и
опредељених метода за обрачун амортизације инвестиционих некретнина дат је у Спецификацији
која прати овај правилник. 

Инвестициона некретнина се прекњижава на друге облике имовине кад дође до промене њене
намене, на основу књиговодствене исправе која доказује наведену промену.

3.10. Биолошка средства

Биолошка средства обухватају: шуме, вишегодишње засаде, основно стадо и биолошка средства у
припреми.

Шуме  се  процењују  по  основу  природног  прираста.  Ефекат  процене  шума  је  приход  од
усклађивања вредности прираста.

Вишегодишњи засади и основно стадо се процењују по поштеној вредности. Позитивни ефекти су
приходи  од  усклађивања  вредности  а  негативни  ефекти  расходи  по  основу  обезвређења.  У
билансу вишегодишњи засад и основна стада се признају по фер вредности умањеној за трошкове
продаје.  

3.11. Залихе

Залихе се у моменту прибављања вреднују у висини ниже од следећих двеју вредности:

 трошкови прибављања залиха или 
 процењене продајне цене умањене за трошкове довршења и продаје 

За  залихе  робе  и  материјала  трошкови  прибављања  подразумевају:  фактурну  вредност  и
директне  зависне  трошкове  набавке,  а  трговачки  попусти,  рабати  и  сличне  ставке  умањују
фактурну вредност. 
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Фактурна  вредност  се  утврђује  на  основу  износа  садржаног  у  фактури  добављача.  Уколико
добављач не достави фактуту, калкулација у вези са обрачуном вредности залиха се сачињава на
бази уговорене цене, при чему непоседовање фактуре не може да буде узрок кашњења израде
калкулације која се сачињава пре задуживања велепродајног или малопродајног објекта робом. 

Зависне трошкове набавке чине следећи директни трошкови: 

• увозне дажбине и порези (осим износа који могу да се рефундирају, као што је претходни
ПДВ); 

• трошкови превоза залиха, у висини испостављене фактуре превозника; у случају сопственог
превоза сачињава се калкулација цене коштања интерног превоза која обухвата 

• амортизацију  и  трошкове  одржавања  превозног  средства,  зараде  и  друга  примања
запослених који  опслужују  превозно средство,  гориво,  осигурање и  друге  трошкове;  ова
цена коштања не укључује остварену добит и не треба да буде већа од уобичајене цене за
сличан превоз; 

• манипулативни трошкови: трошкови утовара и истовара; 
• други  трошкови  који  се  могу  директно  приписати  набавци:  посреднички  трошкови,

шпедитерски  трошкови,  трошкови  осигурања  залиха  у  превозу,  трошкови  пратње
специјалних врста залиха и слични трошкови настали у циљу довођења залиха на жељену
локацију и у жељени облик. 

• Уколико су залихе прибављене уз могућност одложеног плаћања, њихово признавање врши
се  у  висини  цене  залиха  набављених  у  уобичајеним  условима  продаје,  а  разлика  се
признаје  као  трошак  камате  током  периода  финансирања и  не  укључује  се  у  вредност
залиха.

Залихе  готових  производа  и  недовршене  производње  вреднују  се  у  висини  трошкова
прибављања, односно цене коштања или у висини нето продајне цене, ако је нижа. 

Цену коштања чине: 
• трошкови директног материјала; 
• трошкови директног рада; 
• индиректни, односно општи производни трошкови. 

У вредност залиха готових производа се не укључују, већ представљају расходе периода у коме су
настали, следећи трошкови: 

 општи административни трошкови, 
 трошкови амортизације и одржавања непроизводних сталних средстава, 
 трошкови камате, 
 трошкови: маркетинга, рекламе, продаје, дистрибуције и репрезентације, 
 трошкови неуобичајно великог отписа отпадног материјала, рада или других производних

трошкова, 
 трошкови чланарина, 
 трошкови истраживања, 
 трошкови развоја, осим када се ти трошкови односе на дизајн или конструкцију предмета

намењених продаји. 

Фиксни трошкови се распоређују на јединице производње само према нормираном капацитету, а
износ насталих фиксних трошкова изнад нормираних терети трошкова период. 

У случају када је нето продајна цена залиха недовршене производње и готових производа нижа од
њихове цене коштања, врши се делимичан отпис до нето продајне цене. 

Нето  продајна  цена  представља  процењену  продајну  цену,  умањену  за  трошкове  продаје  и
трошкове довршења (код недовршене производње).
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Залихе  услуга  чине  директни  трошкови  и  индиректни  трошкови  настали  у  вези  са  пружањем
услуга. Директни трошкови услуга су директни трошкови за рад особља које директно учествују у
пружању  услуга,  директни  трошкови  материјала  и  остали  директни  трошкови,  као  што  је
ангажовање  спољних  експерата  и  сл.  Индиректни  трошкови  услуга  су  трошкови  помоћног
материјала  ,  енергије  утрошене  за  пружање  услуге,  амортизација  и  одржавање  опреме  која
учествује  у  извршењу услуге,  трошкови надзорног  особља ,  које  директно учествују  у  пружању
услуга,  директни  трошкови  материјала  и  остали  директни  трошкови,  као  што  је  ангажовање
спољних експерата и сл. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије
утрошене за пружање услуга, амортизација и одржавање опреме која учествује у извршењу услуге,
трошкови надзорног особља и сл.

За вредновање трошења залиха у производњи користи се FIFO метод (прва улазна цена- прва
излазна цена) под претпоставком да је природан ток кретања робе идентичан физичком кретању
робе у условима стабилног пословања. 

За вредновање залиха робе користи се метод просечних пондерисаних цена.

3.12. Финансијски инструменти

а) Класификација финансијских инструмената

Финансијска  средства  укључују  дугорочне  финансијске  пласмане,  потраживања  и  краткорочне
финансијске пласмане,  готовину и готовинске еквиваленте.  Предузеће класификује  финансијска
средства  у  неку  од  следећих  категорија:  средства  по  фер  вредности  кроз  биланс  успеха,
инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за
продају.  Класификација  зависи  од  сврхе  за  коју  су  средства  стечена.  Руководство  Предузећа
утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе,
обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. 

б) Метод ефективне камате

Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства
или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног
периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која дисконтује будуће готовинске исплате или
примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током
краћег периода на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе. 

в) Готовина и готовински еквиваленти

Под  готовином  и  готовинским  еквивалентима  подразумевају  се  новац  у  благајни,  средства  на
текућим  и  девизним рачунима  као  и  краткорочни  депозити  до  три  месеца  које  је  могуће  лако
конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене вредности.

г) Кредити (зајмови) и потраживања

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним или
одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као потраживања и
кредити (краткорочни зајмови) и потраживања. 

Кредити и  потраживања вреднују  се  по амортизованој  вредности,  применом методе ефективне
камате,  након  умањења  вредности  по  основу  обезвређења.  Приход  од  камате  се  признаје
применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање
прихода од камате не би било материјално значајно.
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3.13. Исправка вредности потраживања 

Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода
преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је  од рока за
њихову наплату прошло најмање 60 дана. 

Индикатори  вероватне  ненаплативости  потраживања  су:  кашњење  купца  у  измиривању  своје
обавезе, блокада рачуна купца, над купцем је покренут поступак стечаја или ликвидације, приликом
усклађивања потраживања и обавеза, купац не признаје исказано потраживање итд. 

Директан  отпис  потраживања  од  купаца  на  терет  расхода  периода  се  врши  уколико  је
ненаплативост  извесна  и  документована  (нпр:  предузеће  није  успео  судским  путем  да  изврши
њихову наплату, потраживање је застарело у складу са релевантним прописима којима се уређује
застарелост  попут  ЗОО,  купца  је  немогуће  лоцирати  услед  тога  што  је  брисан  из  надлежног
регистра и сл).

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна
исправке вредности на предлог комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси
Надзорни одбор предузећа. 

Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог комисије за попис потраживања и
краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор предузећа.

3.14. Умањења вредности финансијских средстава

На дан сваког биланса стања Предузеће процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до
умањења вредности финансијског средства или групе  финансијских средстава (осим средстава
исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши
када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након
почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава бити
измењени.

Обезвређење  (исправка  вредности)  потраживања  врши  се  индиректно  за  износ  доспелих
потраживања  која  нису  наплаћена  у  периоду  од  (60  дана)  од  датума  доспећа  за  плаћање,  а
директно  ако  је  немогућност  наплате  извесна  и  документована.  Промене  на  рачуну  исправке
вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата отписаних
потраживања укључује се у билансу успеха као остали приход.

3.15. Остале финансијске обавезе

Остале финансијске обавезе, иницијално се признају  по фер вредности примљених  средстава,
умањене за трошкове трансакције.

Након  почетног  признавања  краткорочне  обавезе  се  одмеравају  по  недисконтованом  износу
готовине или друге накнаде за коју се очекује да ће бити плаћена за измиривање обавезе. 

Дугорочне  обавезе  се  одмеравају  по  амортизованој  вредности  уз  примену  медота  ефективне
камате. 

Финансијска обавеза престаје да се признаје само онда када је угашена, односно када је измирена,
отказана или је истекла. 

Износ отписане обавезе признаје се као приход. 

Део  дугорочних  обавеза  који  доспева  за  плаћање  у  периоду  од  годину  дана,  од  састављања
финансијских извештаја, исказује се као краткорочна обавеза.
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 Обавезе према добављачима

Обавезе према добављачима су обавезе плаћања добављачу за преузету робу или примљене
услуге у редовном току пословања. Обавезе према добављачима се класификују као текуће уколко
доспевају  за  плаћање  у  року  од  1  године  или  краћем  (односно  у  оквиру  редовног  циклуса
пословања уколико је дужи). У супротном, ове обавезе се исказују као дугорочне. 

3.16. Дугорочна резервисања

Процењивање резервисања врши се на начин прописан Одељком 21 Резервисања, потенцијалне
обавезе и потенцијална имовина.

Резервисање ће бити признато када: 
• предузеће има обавезу на датум извештавања као резултат прошлог догађаја; 
• је  вероватно да ће се од предузећа захтевати да пренесе економске користи приликом

измирења; и 
• износ обавезе се може поуздано проценити. 

Предузеће треба да призна резервисање као обавезу у извештају о финансијској позицији и треба
да призна износ резервисања као расход, осим ако други одељак МСФИ за МСП не захтева да се
трошак  призна  као  део  набавне  вредности  средстава  као  што  су  залихе  или  некретнине,
постројења и опрема. 

Предузеће треба да одмерава резервисање по најбољој процени износа потребног за измирење те
обавезе на датум извештавања. Најбоља процена је износ који би неки субјект разумно платио да
измири обавезу на крају извештајног периода или да је на тај датум пренесе трећој страни.

Предузеће  књижи  на  терет  резервисања  само  оне  издатке  за  које  је  резервисање  првобитно
признато. 

Предузеће треба да проверава резервисања на сваки датум извештавања и да их коригује како би
одражавале тренутну најбољу процену износа који би се захтевао за измирење обавезе на датум
извештавања. Свако кориговање претходно признатих износа треба да се признаје у добитак или
губитак, осим уколико резервисање није првобитно признато као део набавне вредности средстава
(видети параграф 21.5). Када се резервисање одмерава по садашњој вредности износа за који се
очекује  да  се  захтева  за  измирење  обавезе,  реализација  дисконта  треба  да  се  призна  као
финансијски расход у добитку или губитку у периоду у којем настане.
 
Резервисања се врши на терет расхода периода по основу: 
• резервисања за судске спорове; 
• резервисања за обнављање природних богатстава; 
• друга резервисања у складу са Одељком 21 МСФИ за МСП на основу Одлуке надлежног
органа. 

Резервисања за судске спорове врше се на основу предлога, односно извештаја правне службе,
који је састављен на основу веродостојне документације о покренутом спору, а који је усвојен од
стране надзорног одбора. 

Предузеће  врши  резервисања  у  свим  оним  случајевима  када  вредност  тих  резервисања  није
безначајна.  Сматра  се  да  је  вредност  резервисања  значајна  уколико  њихова  кумулативно
процењена  вредност  износи  најмање  3%  пословних  прихода  предузећа  за  обрачунски  период
(пословну годину) која претходи обрачунском периоду за који се уводе резервисања. 

12



ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК" КОПАОНИК
Напомене уз финансијске  извештаје за годину која се завршава на дан 31. децембра 2020. године

(Сви износи су изражени у  000 РСД, осим ако није другачине назначено)

Резервисања по основу примања запослених 

Процењивање резервисања по основу примања запослених врши се на начин прописан Одељком
28 Примања запослених. 

Резервисања се врши на терет расхода периода по основу: 

1) резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак
2) резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију, 
3) резервисања за јубиларне награде запосленима, и 
4) резервисања за неискоришћене одморе запослених. 

Правно лице врши резервисања по основу примања запослених у свим оним случајевима када
вредност  тих  резервисања  није  безначајна.  Материјална  значајност  резервисања  по  основу
примања  запослених  утврђује  се  у  складу  са  критеријумима,  односно  прагом  значајности.
Појединачне одлуке за ова резервисања доноси Надзорни одбор Предузећа. 

Резервисања за отпремнине запосленима за технолошки вишак  врши се на основу унапред
дефинисаног плана отпуштања друштва/предузетника.

Резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију 

За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се (на пример:
референтна стопа НБС као дисконтнa стопa, која је актуелна у моменту увођења резервисања). 

Предузеће самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе
по основу отпремнина приликом одласка у пензију. 

Резервисања за јубиларне награде запосленима 

За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се (на пример:
референтна стопа НБС као дисконтнa стопa, која је актуелна у моменту увођења резервисања). 

Предузеће самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе
по основу јубиларних награда.

3.17. Порез на добитак 

Обавеза за порез на добит речуноводствено се евидентира као збир текућег и одложеног пореза. 

Текући порез је износ обрачунатог пореза на добит за плаћање, који је утврђен у пореској пријави
за порез на добит, у складу са пореским прописима. 

Вредновање  текућих  пореских  обавеза  врши  се  у  износу  који  се  очекује  да  ће  бити  плаћен
надлежном пореском органу (враћен од стране пореског органа). 

Износ текућег пореза који није плаћен признаје се као обавеза текуће године. 

Више  плаћени  износ  пореза  за  текући  и  претходне  периоде  од  износа  доспелог  за  плаћање
признаје се као средство (потраживање).

3.18.  Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да плаћа
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. 
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Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по
стопама прописаним релевантним законским прописима.  Предузеће је,  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.

Доприноси на  терет  послодавца и  доприноси на  терет  запосленог  се  књиже на  терет  расхода
периода на који се односе.

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим
основама.

3.19. Лизинг

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором о лизингу на
Предузеће преносе сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки
други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 

Средства  која  се  држе  по  уговорима  о  финансијском  лизингу  се  признају  у  билансу  стања
Предузећа у висини садашњих минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга.
Одговарајућа  обавеза  према  даваоцу  лизинга  се  укључује  у  биланс  стања  као  обавеза  по
финансијском лизингу. Средства која се држе на бази финансијског лизинга амортизују се током
периода корисног века трајања, у зависности од тога који је од ова два периода краћи.

Закупи код којих закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују
се  као  оперативни  лизинг.  Плаћања  по  основу  уговора  о  оперативном  лизингу  признају  се  у
билансу успеха равномерно као трошак током периода трајања лизинга.

3.20. Приходи и расходи 

Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом
да су  сви  ризици и  користи  прешли  на  купца.  Приходи  од продаје  се  евидентирају  у  моменту
испоруке робе и производа или извршења услуге.  Приходи се исказују  по фактурној вредности,
умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност. 

Уговорени приходи од услуга се признају према степену извршења.

Трошкови позајмљивања се признају као расход у периоду када су настали, без обзира како се
користе позајмљена средства. Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.

3.21. Умањење вредности имовине

На  дан  биланса  стања,  Предузеће  врши  преглед  књиговодствене  вредности  материјалне  и
нематеријалне  имовине  и  процењује  да  ли  постоје  индикације  за  умањење  вредности  неког
средства.  Приликом  процењивања  умањења  вредности,  средства  која  готовинске  токове  не
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у
додељивању  јединици  која  генерише  новац  или  у  времену  новчаних  токова  могу  да  утичу  на
књиговодствену вредност односне имовине.
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3.22.Потенцијалне обавезе

Могуће  је  да  на  дан  издавања  ових  финансијских  извештаја  постоје  одређене  околности  које
Предузећу могу донети губитак, осим оних које настају као последица једног или више будућих
догађаја. Руководство процењује поменуте потенцијалне обавезе на основу претпоставки односно
просуђивања. При процењивању непредвиђених губитака по основу судских и пореских поступака у
које је укључено Предузећу, као и евентуалних потраживања односно захтева који могу довести до
таквих поступака. Предузеће након консултација са правним и пореским саветницима процењује
основ за ове евентуалне судске и пореске поступке односно потраживања, као и основ за накнаду
која може бити тражена или очекивана у поменутим околностима. Уколико процена потенцијалне
обавезе буде указала на то да материјално значајан непредвиђени губитак није вероватан, али је у
разумној  мери  могућ,  односно  вероватан  је  али  се  не  може  проценити,  природа  потенцијалне
обавезе, као и процена износа евентуалног губитка уколко се исти може утврдидти и материјално је
значајан,  се  обелодањује.   Уколико  се  непредвиђени  губитак  не  може  поуздано  проценити,
руководство признаје гибитак у тренутку када му је на располагању информација која му омогућава
да да разумну процену. Непредвиђени губитак чија је вероватноћа настанка мала се по правилу не
обелодањује, осим уколико се не односи на гаранције, у ком случају се обелодањује и природа
гаранције.  Међутим,  у  одређеним  околностима  у  којима  се  обелодањивање  иначе  не  захтева
Предузећа  може  да  обелодани  потенцијалне  обавезе  необичне  природе  која  по  мишљењу
руководства и његовог правног саветника могу бити од значаја за власнике и друга лица. 

Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када предузеће дође до
нових  информација,  углавном  уз  подршку  интерних  стручних  служби  или  спољних  саветника.
Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.

3.23. Донације

Донације примљене у новцу,  које покривају један обрачунски период и намена их је да покрију
трошкове Предузећа настале у том периоду, односно намењене су за повећање прихода, одмах се
признају као приходи у билансу успеха. 

Вредност средстава добијених кроз донације се иницијално евидентира као разграничени приход у
оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у корист биланса успеха, у периоду када се на
терет  биланса  успеха  евидентирају  трошкови  везани  за  коришћење  средстава  примљених  из
донација. 

3.24. Рачуноводствене процене 

Састављање  финансијских  извештаја  захтева  од  руководства  Предузећа  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  претходном  искуству,  текућим  и  очекиваним  условима  пословања  и  осталим
расположивим информацијама на  дан састављања финансијских  извештаја.  Стварни резултати
могу да се разликују од процењених износа.

3.25. Пословно окружење

Тржиште Републике Србије показује поједине карактеристике растућег тржишта. Пореска, царинска
и валутна регулатива су предмет различитих интерпретација што доприноси многим изазовима са
којима се компаније које послују у Србији суочавају. 
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Светска економска криза, колебања на берзама и други ризици могу имати негативне последице на
домаћи  финансијски  и  производни  сектор.  Руководство  Предузећа  је  извршило  резерисања
узимајући  у  обзир  економску  ситуацију  и  могуће  последице  на  крају  извештајног  периода.
Руководтво  Предузећа сматра да  предузима све  неопходне мере како  би  подрао одрживост  и
развој пословања у тренутном пословном окружењу. 

Дужници Предузећа могу доћи у ситуацију смањене ликвидности што последично може утицати на
њихову способност да отлаћују позајмљене износе. Погоршавање услова пословања дужника (или
зајмопримаца) такође може утицати на планиране токове готовине као и на процену умањења
вредности финансијских и нефинансијских средстава. У мери у којој су информације биле доступне,
рукводство  је  исказало  ревидиране  процене  очекиваних  будућих  токова  готовине  у  процени
умањења вредности. 
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4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

   У хиљадама динара

 
Софтвер и

остала права

Остала
нематеријална

имовина
Укупно

Набавна вредност на почетку године 1.681  1.681
Повећања: 137 57 194
Нове набавке 137 57 194
Смањења: 1.070 1.070
Расход, продаја и друго 1.070 1.070
Стање на крају године 748 57 805

    
Кумулирана исправка вредности на 
почетку године 1.247 1.247
Повећања: 35 35
Амортизација 35 35
Смањења: 1.070 1.070
Расход, продаја и друго 1.070 1.070
Стање на крају године 212 212
Нето садашња вредност:    
31.12.2020. године 536 57 593
31.12.2019. године 434 434

Нематеријална имовина, исказана на дан биланса у нето износу од 539 хиљада динара, односи се
на  програме  за  рачунаре  на  које  је  обрачуната  амортизација  по  стопи  од  20%.  Остала
нематеријална имовина, у износу од 57 хиљада дианра, односи се на накнаду за прикључак на
телефонску, електричну, водоводну и канализациону мрежу.
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
У хиљадама динара

 
Грађевински

објекти
Постројења

и опрема

Остале
некретнине,
постројења

и опрема

Некретнине,
постројења
и опрема у
припреми

Аванси за
некретнине,
постројења

и опрему

Укупно

Набавна вредност на 
почетку године 31.762 54.163 7.895 21.543 115.363

Укупна повећања 4.019 17.657 18.597 1.941 1.945 44.159
Набавка директно од 
добављача 4.019 17.657 793 1.941 1.945 26.355

Активирање 17.804 17.804

Укупна смањења 9.148 17.804 1.945 28.897

Расход у току године 9.148 9.148

Активирање 17.804 17.804

Реализација аванса 1.945 1.945
Набавна вредност на 
крају године 35.781 62.672 26.492 5.680 130.625
Кумулирана исправка 
вредности на почетку 
године 4.225 17.203 5.160 26.588

Укупна повећања 394 6.935 3.915 11.244

Амортизација 394 6.328 3.915 10.637

Остало 607 607

Укупна смањења 9.161 9.161

Расход у току године 9.161 9.161
Кумулирана исправка 
вредности на крају 
године 4.619 14.977 9.075 28.671

Нето вредност:      
31. децембар 2020. 
године 31.162 47.695 17.417 5.680 101.954
31. децембар 2019. 
године 27.537 36.960 2.735 21.543 88.775

Набавка основних средстава
У хиљадама динара

Назив средства
Набавна
вредност

Трактор солис 5.187
Лада нива 1.477
Лада нива 1.664
Трактор  т1б - четвороточкаш 1.664
Билборди  лед 1.269
Билборди  лед 2.450
Остало 12.644
Укупно: 26.355

Основна средства нису терећена на дан биланса.
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6. БИОЛОШКА СРЕДСТВА
У хиљадама динара

 Шуме Основно стадо Укупно

Набавна вредност на почетку године 3.577.166 3.577.166
Укупна повећања 860 1.600 2.460
Прираст 860  860
Повећање основног стада 1.600 1.600
Набавна вредност на крају године 3.578.026 1.600 3.579.626
31. децембар 2020. године 3.578.026 1.600 3.579.626
31. децембар 2019. године 3.577.166 3.577.166

Процена вредности шума се утврђује  на основу тржишне цене, стручне процене и података из
Основа газдовања шумама и то:

Вредност шума у дубећем стању из интерних докумената Годишњи план газдовања шумама, за
производњу дрвних сортимената и важећег ценовника.

Укупна дрвна маса износи 2.889.550,00 м3 бруто.

Проценат прираста дрвне масе износи 5%.

Вредност шума у дубећем стању износи 14.954.391 хиљада динара.

Трошкови израде и извоза из шуме износе 11.376.365 хиљада динара.

Вредност шума на камионском путу износи 3.578.026 хиљада динара.

Књиговодствена вредност шума износи 3.577.166 хиљада динара.

Увећање вредности шума износи 860 хиљада динара.

Прираст исказан у износу од 860 хиљада динара евидентиран је  преко биланса успеха  текуће
године (веза Напомена бр. 31).

Основно стадо је исказано у износу од 1.600 хиљада динара. Дана 29.04.2020. године у претходно
изграђено узгајалиште за европског јелена и дивљу свињу, убачено је 20 јединки европског јелена,
од чега 16 женки и 4 мужијака. Дивљач је пореклом из Националног Парка Фрушка Гора, за шта
постоји оверена и потписана Спецификација, Примопредајни записник и Уверење о здравственом
стању животиња.  У  јулу  месецу,  бројно  стање је  повећано за вредност  прираста  од 4 телета.
Вредност јединки износи 50 хиљада динара по грлу.

7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 У хиљадама динара

 
Остали дугорочни

финансијски
пласмани

Укупно

Бруто вредност на почетку године 6.083 6.083
Укупна повећања 496 496
Укупна смањења 1.767 1.767
Бруто вредност на крају године 4.812 4.812
Исправка вредности на почетку године 498 498
Укупна смањења 334 334
Пренос у приходе у току године 334 334
Исправка вредности на крају године 164 164
Нето вредност   
31.12.2020. година 4.648 4.648
31.12.2019. година 5.585 5.585
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Дугорочни финансијски пласмани у износу од 4.855 хиљада динара односе се дугорочне стамбене
зајмове дате радницима на рок од 20 година.

8. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
  У хиљадама динара

 
Спорна и
сумњива

потраживања
Укупно

Бруто стање на почетку године 12.677 12.677
Бруто стање на крају године 15.695 15.695
Исправка вредности на почетку године 12.391 12.391
Укупна повећања 4.417 4.417
Нове исправке 140 140
Пренос са исправке вредности потраживања од продаје 3.886 3.886
Остало 391 391
Укупна смањења 1.120 1.120
Пренос у приходе 1.120 1.120
Исправка вредности на крају године 15.688 15.688
31.12.2020. године 7 7
31.12.2019. године 286 286

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
  У хиљадама динара

2020.  2019.
Одложене пореска средства:  305

Стање на дан 31. децембар   305

10. ЗАЛИХЕ 
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Готови производи 1.022  2.439

Свега готови производи и недоворшена 
производња 1.022

 
2.439

Плаћени аванси за материјал, резервне делове и 
инвентар у земљи

 
366

Плаћени аванси за робу у земљи 1  
Плаћени аванси за робу у иностранству 259  
Плаћени аванси за услуге у земљи 411  204
Исправка вредности плаћених аванса (259)  259
Свега дати аванси 412  829
Стање на дан 31. децембар 1.434  3.268

Старосна структура датих аванса:
    У хиљадама динара

 

Аванси 
до 365 дана

старости

Аванси
старији од

годину дана
Укупно

Дати аванси (бруто) 412 259 671
Исправка вредности 259 259
Нето дати аванси  412 412
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11.  ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

  У хиљадама динара

 Купци у земљи Укупно

Бруто стање на почетку године 22.950 22.950
Повећање 128.494 128.494
По основу продаје 128.494 128.494
Смањење 130.939 130.939
По основу наплате 130.939 130.939
Бруто стање на крају године 20.505 20.505
Исправка вредности на почетку године 11.476 11.476
Укупна повећања 13.216 13.216
Нове исправке 13.216 13.216
Укупна смањења 12.349 12.349
Пренос у приходе 9.020 9.020
Пренос на исправку сумњивих и спорних потраживања 3.329 3.329
Исправка вредности на крају године 12.343 12.343

Нето стање   
31.12.2020. године 8.162 8.162

31.12.2019. године 11.474 11.474

Извршена је исправка вредности потраживања која нису наплаћена у року од 60 дана од дана
доспећа као и спорних потраживања (веза Напомена 29).

12. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
      У хиљадама динара

 
Потражива

ња од
запослених

Потражива
ња од

државних
органа и

организаци
ја

Потраживањ
а за накнаде
зарада које

се
рефундирају

Потражи
вања по
основу
накнада
штета

Остала
краткорочн

а
потражива

ња

Укупно

Бруто стање на почетку 
године 223 86  11.782 12.091
Повећање 2.389 612 187 21 49.752 52.961
Смањење 1.970 262 21 39.859 42.112
Бруто стање на крају 
године 642 612 11 21.674 22.939
Исправка вредности на 
почетку године 2.408 2.408
Укупна повећања 9.193 9.193
Нове исправке 9.193 9.193
Укупна смањења 5.975 5.975
Пренос у приходе 5.309 5.309
Остало 666 666
Исправка вредности на 
крају године 5.626 5.626
Нето стање       
31.12.2020. године 642 612 11 16.048 17.313
31.12.2019. године 223 86 9.374 9.683
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13. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

  У хиљадама динара

 

Део дугорочних
финансијских
пласмана који

доспева до једне
године

Укупно

Бруто стање на почетку године 1.317 1.317
Повећање 1.302 1.302
Нови пласмани 1.302 1.302
Смањење 1.316 1.316
По основу наплате 1.316 1.316
Бруто стање на крају године 1.303 1.303
Исправка вредности на почетку године 127 127
Укупно смањење 24 24
Укидање исправке у корист прихода 24 24
Исправка вредности на крају године 103 103

Нето стање   
Стање на дан 31.12.2020. године 1.200 1.200
Стање на дан 31.12.2019. године 1.190 1.190

Краткорочни  кредити  и  зајмови  у  земљи у  износу  од  1.200  хиљада  динара  се  односе  на  део
дугорочних стамбених зајмова датим радницима који доспевају за плаћање у року од једне године. 

14. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Текући (пословни) рачуни 11.570  12.862
Благајна 9  
Девизни рачун 4.279  4.339
    

Стање на дан 31. децембар  15.858  17.201

Готовински еквиваленти и готовина, исказани на дан биланса на текућим пословним рачунима 
односе се на новчана средства код следећих банака:

  У хиљадама динара
Назив банке Број извода 2020.

Комерцијална банка 206 2.731
Банка Интеза 235 3.234
Банка Интеза 252 4.367
Војвођанска банка 52 705
Банка поштанска штедионица 13 184
Управа за трезор 35 349
Стање на дан 31. децембар 11.570

Стање готовине исказано на динарским текућим рачунима, усаглашено је са пословним банкама.
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Готовински еквиваленти у благајни исказани на дан биланса односе се на следеће благајне:
  У хиљадама динара

Назив благајне Износ на дан
31. децембар

Благајна Копаоник 9
Укупно: 9

Готовински еквиваленти и готовина, исказани на дан биланса на девизним пословним рачунима 
односе се на новчана средства код следећих банака:

Назив банке
Број

извода

Износ у
страној
валути

Валута Курс
Износ у

хиљадама
динара

Банка Интеза 1/2020 35.990,98 Еур 117,5802 4.231
Војвођанска банка 407,77 Еур 117,5802 48
Укупно: 4.279

Стање готовине исказано на девизним текућим рачунима, усаглашено је са пословним банкама.

15. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Порез на додату вредност у примљеним фактурама по 
општој стопи (осим плаћених аванса) 315

 

Порез на додату вредност у датим авансима по општој 
стопи (79)

 

Порез на додату вредност обрачунат на услуге 
иностраних лица (236)

 

Потраживања за више плаћени порез на додату 
вредност

 
918

    
Стање 31. децембра   918

16. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Остала активна временска разграничења 171  206
    
Стање 31. децембра 171  206
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17. КАПИТАЛ

 У хиљадама динара
 2020.  2019.
    
Државни капитал 3.591.211  3.591.211
Свега основни капитал 3.591.211  3.591.211
    
Нераспоређени добитак ранијих година 57.712  46.225
Нераспоређени добитак текуће године 18.456  21.935
Свега добитак 76.168  68.160
    
Стање 31. децембра 3.667.379  3.659.371

Промене на капиталу:

а) Основни капитал
У хиљадама динара

Државни
капитал

Укупно

Стање на почетку године 3.591.211 3.591.211
Стање 31.12. текуће године 3.591.211 3.591.211

Предузеће није усагласило вредност и структуру основног капитала који је исказан у пословним
књигамa, са основним капиталом који је регистрован код Агенције за привредне регистре и који је
утврђен  у  Статуту  Предузећа  од  27.10.2017.  године,  као  и  са  основним  капиталом  који  је
регистрован у регистар Агенције за привредне регистре. У члану 32. наведеног Сататута стоји да је
капитал Предузећа подељен на уделе одређене номиналне вредности који се уписују у Регистар и
то као право јавне својине Оснивача Републике Србије у износу од 3.603.787.459,26 РСД и својине
Предузећа  на  непокретним  стварима  у  износу  од  24.390.597,00  РСД.  У  пословним  књигама
Предузећа  на  дан  биланса  текуће  и  претходне  године  исказан  је  основи  капитал  у  износу  од
3.591.210,829,45 РСД, из чега проистиче неусклађеност са основним капиталом који је исказан у
напред описаној Одлуци за износ од 36.967 хиљада динара. 

У регистар Агенције за привредне регистре основни капитал Предузећа је регистрован у износу од
24.390.597 РСД. 

б) Нераспоређени добитак
У хиљадама динара

Стање на почетку године 68.160
Повећање: 18.456
а) по основу нето добитка текуће године 18.456
б) остало 519
Смањење: 10.967
а) по основу исплате 50% добити оснивачу 10.967
Стање 31.12. текуће године 76.168
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18. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

    У хиљадама динара

 

Резервисања
за трошкове
обављања
природних
богатстава 

 Резервисања
за накнаде и

друге
бенефиције
запослених 

Укупно

Стање 31.12.2019. године 28.534 10.232 38.766
Кориговано почетно стање 28.534 10.232 38.766
Повећања:    
Нова резервисања 11.659 2.896 14.555
Укупно повећање 11.659 2.896 14.555
Смањења:    
Пренос у приходе у току године
(неискоришћена резервисања)

9.409 396 9.805

Укупно смањење 9.409 396 9.805
Стање 31.12.2020. године 30.784 12.732 43.516

Структура резервисања за трошкове обнављања природних богатстава:
У хиљадама динара

    2020.
Нова резервисања – 15% од реализације дрвних сортимената у 2020. 
години 

 
11.659

Раније обрачунато резервисање, које ће се према плану искористити у 
наредним годинама

28.534

Искоришћена резервисања у току године (9.409)
Укупно    30.784

Предузеће је 22.02.2018. године закључило Колективни уговор, према коме је дефинисано да је
послодавац дужан да исплати отпремнину запосленом приликом одласка у пензију у висини од три
просечне зараде запосленог исплаћене у последњих 12 месеци, с тим што исплаћена отпремнина
не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније за запосленог.
Према претходном колективном уговору,  Предузеће је било у обавези да исплати отпремнину у
износу од две просечне зараде. Из тог разлога је Предузеће извршило обрачун резервисања на дан
31.12.2017.  године у висини од две  просечне зараде за децембар у  Републици,  а  након тога у
висини од три просечне зараде за децембар у Републици Србији.

Предузеће је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20 и 30 година непрекидног рада у
Предузећу.  Предузеће је извршило обрачун резервисања за јубиларне награде на дан 31.12.2020.
године. 

Предузеће је извршило Обрачун резервисања за обнављање природних богатстава из 2020. године
на основу члана 77. и 78. Закона о шумама, на рачун 401 - Дугорочна резервисања и трошкове
резервисања за репродукцију шума у висини 15% на реализацију дрвних сортимената која у 2020.
години износи 77.728 хиљада динара. Укупан износ резервисања износи 11.659 хиљада динара. 
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На основу Годишњег плана газдовања шумама у јавној својини Националног Парка Копаоник за
2021. годину,  који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 12.11.2020. године,
планирани су следећи трошкови обнављања природних богастава:

У хиљадама динара
    2020.
Трошкови заштите шума (набавка неопходних средстава за заштиту и др.) 2.375
Трошкови на гајењу шума 3.630
Реконструкција путног правца Гвоздац – Свинови - Хајдучица 17.500
Радови на изради, реконструкцији и чишћењу других путева и влака 443
Одржавање постојећих путних праваца 2.000
Трошкови попуњавања 1.215
Картирање, опис угрожених и законом заштићених дрвенастих биљака 2.000
Истраживачки радови на Пројекту сушења шума 500
Адаптивно газдовање шумама 500
Истраживање смрчевих шума 700
Укупно    30.863

19. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Одложене пореске обавезе  2.399   
    

Стање на дан 31. децембар  2.399  

20. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
  У хиљадама динара

  2020.  2019.
     

Примљени аванси у земљи  111  143
Стање на дан 31. децембар  111  143

21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
  У хиљадама динара

 

Обавезе
према

добављачима
у земљи

Остале
обавезе из
пословања

Укупно

Стање на дан 31.12.2019. године 15.409 15.409
Повећање 88.510 271 88.781
Нове обавезе 88.510 271 88.781
Смањење 88.275 226 88.501
По основу плаћања 88.275 226 88.501
Стање на дан 31.12.2020. године 15.644 45 15.689
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22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 760

 
568

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 97

 
64

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 214

 
157

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 180

 
131

Свега обавезе по основу зарада и накнада 
зарада

1.251
 

920

Обавезе према запосленима 3  23
Обавезе према физичким лицима за накнаде по 
уговорима

90
 

91

Остале обавезе 6  0
Свега остале обавезе 99  114
    
Стање на дан 31. децембар  1.350  1.034

23. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Обавезе за порез из резултата 199  903

Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 
набавке или на терет трошкова 276

 
29

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине

16
 

237

    
Стање на дан 31. децембар  491  1.169

24.  ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Остала пасивна временска разграничења 31  96
     
Стање на дан 31. децембар  31  96
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25. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 37  
Укупно приходи од продаје робе 37  
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту

73.295
 

80,149

Укупно приходи од продаје производа и услуга 73.295  80.149

Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, 
компензација и повраћаја пореских дажбина 16.430

 
12.285

Укупно приходи од премија, субвенција, дотација 16.430  12.285
Остали пословни приходи 84.415  60.976
Укупно други пословни приходи 84.415  60.976
     

Стање на дан 31. децембар  174.177  153.410

Структура осталих пословних прихода:
    2020.
Приход од улазница 32.065
Приход од накнада за коришћење заштићеног подручја 49.211
Приход од закупа 3.139
Трошкови амортизације    84.115

Предузеће  је  у  току  2020.  године  примило  донације  и  субвенције  из  Буџета  Републике  Србије  у
укупном износу од 16.621 хиљада динара и то: Министарство заштите животне средине у износу од
9.100 хиљада динара и Управа за шуме у износу од 7.521 хиљада динара. Утрошена средства из
донација износе 16.430 хиљада динара. Предузеће је умањило приход за износ од 191 хиљада динара
и за тај износ исказало обавезу према Министарству заштите животне средине.
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26. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
 У хиљадама динара

 2020.  2019.

Повећање вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга

 
1.321

Смањење вредности залиха недовршених и готових
производа и недовршених услуга 1.416

 

Трошкови материјала за израду 445  
Трошкови осталог материјала (режијског) 5.043  5.651
Трошкови резервних делова 775  632
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара 2.753  804
Укупно трошкови материјала 9.016  7.087
Трошкови горива и енергије 5.966  6.262
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 48.000  45.730

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 7.990

 
7.839

Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 7.962

 
6.374

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора 39

 
14

Трошкови накнада члановима органа управљања и 
надзора 2.579

 
2.163

Остали лични расходи и накнаде 2.460  2.413

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 69.030

 
64.533

Трошкови услуга на изради учинака 14.126  13.401
Трошкови транспортних услуга 2.984  1.286
Трошкови услуга одржавања 2.882  2.185
Трошкови закупнина 1.278  1.317
Трошкови сајмова  110
Трошкови рекламе и пропаганде 668  1.222
Трошкови истраживања 2.080  980
Трошкови осталих услуга 876  1.470
Укупно трошкови производних услуга 24.894  21.971
Трошкови амортизације 10.672  5.594
Резервисања за трошкове обнављања природних 
богатстава

11.659
 

11.988

Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених 2.896

 
2.888

Укупно трошкови амортизације и резервисања 14.555  14.876
Трошкови непроизводних услуга 797  229
Трошкови репрезентације 488  526
Трошкови премија осигурања 555  599
Трошкови платног промета 530  432
Трошкови чланарина 305  243
Трошкови пореза 3.504  5.706
Остали нематеријални трошкови 2.132  1.984
Укупно нематеријални трошкови 8.311  9.719

Стање на дан 31. децембар 143.860  128.721
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27. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
 У хиљадама динара
 2020.  2019.
    
Остали финансијски приходи  535
Приходи од камата (од трећих лица) 1.293  414
    
Стање на дан 31. децембар 1.293  949

Структура прихода од камата    
   У хиљадама динара
 2020.  2019.
Приходи од камата по датим кредитима/зајмовима у земљи 502  
Приходи од камата по другим финансијским пласманима 4  
Приходи од затезних камата у земљи 787  414
Укупно: 1.293  414

28. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
   У хиљадама динара

 2020.  2019.
    
Остали финансијски расходи  2
Расходи камата (према трећим лицима) 2  3

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима)  21
    
Стање на дан 31. децембар 2  26

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

    У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 14.328

 
12.205

    
Укупно: 14.328  12.205

Структура  прихода од  усклађивања  вредности  потраживања  и  краткорочних  финансијских
пласмана

У хиљадама динара
    2020.
Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи  9.020
Приходи од усклађивања вредности других потраживања    5.308
Укупно    14.328
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30.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО 
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

 2020.  2019.
    
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и 
других хартија од вредности расположивих за продају  351

Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 22.550

 
11.199

    
Укупно:  22.550  11.550

Структура обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана
У хиљадама динара

    2020.
Обезвређење потраживања од продаје  13.216
Обезвређење дугорочних потраживања    140
Обезвређење других потраживања 9.194
Укупно    22.550

31. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

 2020.  2019.
    

Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 191

 

Приходи од укидања дугорочних резервисања  35
Остали непоменути приходи 499  434
Укупно остали приходи 690  469

Приходи од усклађивања вредности биолошких 
средстава 2.460

 
858

Приходи од усклађивања вредности некретнина, 
постројења и опреме 12

 

Укупно приходи од усклађивања вредности 
имовине 2.472

 
858

    

Стање на дан 31. децембар  3.162  1.327

Структура прихода од усклађивања вредности биолошких средстава 
У хиљадама динара

    2020.
Приходи од усклађивања вредности шума  860
Приходи од усклађивања вредности основног стада 1.600
Укупно    2.460
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32. ОСТАЛИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Расходи по основу директних отписа потраживања  94
Остали непоменути расходи 37  323
Укупно остали расходи 37  417
Обезвређење некретнина, постројења и опреме  96
Обезвређење остале имовине 259  
Укупно расходи по основу обезвређења 
имовине 259

 
96

     

Стање на дан 31. децембар  296  513

33.  НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
  У хиљадама динара
 2020.  2019.
    

Приходи по основу исправки грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне 116  62

Расходи по основу исправки грешака из ранијих 
година које нису материјално значајне 964  306
     
Нето губитак пословања које се обуставља  848  244

34. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2020.
Текући порески расход  4.244
Одложени порески расход  3.079
Укупно порески расход периода  7.323

б) Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице  
 У хиљадама динара
  2020.
Добитак пословне године  25.404
Корекција за сталне разлике   
Усклађивање и корекција расхода и прихода у пореском билансу (189)
Корекција за привремене разлике   
Пореска амортизација  7.596
Рачуноводствена амортизација  10.672
Опорезива пословна добит  28.291
Пореска основица  28.291
Обрачунати порез  4.244
Укупно утврђени обрачунати порез  4.244
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35. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

а) Судски спорови

Преглед судских спорова у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа на дан
31.12.2020. године

У динарима

Тужилац Предмет спора
Датум

покретања
спора

Износ по
тужби

Процена руководства
о исходу спора

Добродолац 
Мирослав и други

отклањање
извора опасности

25.09.2017. 10.000
одбијање тужбеног 
захтева 

Костић Драгомир накнада штете 07.11.2019. 10.580 поравнање
Укупно:   20.580

Преглед судских спорова у току које је Предузеће покренуло против других правних и физичких
лица на дан 31.12.2020. године

У динарима

Тужени Предмет спора
Датум

покретања
спора

Износ по
тужби

Процена
руководства о
исходу спора

Шари Атила
Наплата новчаног

потраживања
21.01.2019 36.840

усвајање тужбеног 
захтева

Осум груп ДОО
Наплата новчаног

потраживања
07.08.2019. 124.800

усвајање тужбеног 
захтева

Укупно:   161.640

б) Јемства и гаранције

Предузеће нема датих јемстава и гаранција. 

36.  НАКНАДЕ КЉУЧНОГ РУКОВОДСТВА

Кључно руководство Предузећа чине Председник и 4 члана Надзорног одбора.  Накнаде плаћене
или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели која следи:

У хиљадама динара 
2020.

Председник 695
Чланови надзорног одбора 1.884
Укупно: 2.579

37. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Управљање капиталом 

У  поступку  управљања  капиталним  ризиком,  руководство  Предузећа  има  за  циљ  очување
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе
власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Лица која контролишу финансије на нивоу Предузећа преиспитују структуру капитала на годишњој
основи. 
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Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима и то:  тржишном ризику,
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Предузећа је
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању
могућих  негативних  ефеката  на  финансијске  перформансе  Предузећа.  Предузећа  не  користи
никакве финансијске инструменте заштите од ефектата финансијских ризика на пословање, због
тога што такви инструменти нису у широкој употреби, а не постоји ни органозовано тржите таквих
инструмената у Републици Србији. 

Тржишни ризик

У свом пословању Предузећа је  изложено финансијским ризицима и у  том склопу је  изложено
тржишном ризику који се јавља као: 1) девизни ризик и 2) ризик од промене каматних стопа. 

Девизни ризик

Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске
пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте,
дугорочне  кредите,  остале  дугорочне  обавезе,  краткорочне  финансијске  обавезе  и  обавезе  из
пословања номиниране у страној валути.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним валутама на дан
извештавања је следећа:
 Имовина  Обавезе
  2019.   2020.   2019.   2020. 
       
EUR  4.339  4.279  
    
  4.339  4.279  

У следећој табели приказана је осетљивост Предузећа на апресијацију и депресијацију РСД за 10%
у односу на поменуте стране валуте. 
 2019.  2020.
 10%  -10%  
     
EUR 434   (434)  428 (428)
     
 434   (434)  428 (428)

Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности
да  дуговања  према  Предузећу  измире  у  потпуности  и  на  време,  што  би  имало  за  резултат
финансијски  губитак  Предузећа.  Кредитни ризик  обухвата  дугорочне и  краткорочне финансијске
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У  Републици  Србији  не  постоје  специјализоване  рејтинг  агенције  које  врше  независну
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено да користи
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у
циљу  одређивања  његовог  бонитета.  На  основу  бонитета  купца,  утврђује  се  износ  његове
максималне  кредитне  изложености,  у  складу  са  пословном  политиком  усвојеном  од  стране
руководства  Предузећа.  Износ  максималне  кредитне  изложености  ревидира  се  најмање  једном
годишње.
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У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном
ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене пословном политиком.
Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца на дан
биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене исправке вредности, састоје се
од великог броја потраживања, од којих највећи део чине потраживања од купаца.

Ризик ликвидности

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Предузеће у
сваком  тренутку  мора  да  испуњава  све  своје  доспеле  обавезе.  Предузеће  управља  ризиком
ликвидности  одржавајући  одговарајуће  новчане  резерве,  праћењем  планираних  и  стварних
новчаних  токова  и  одржавањем адекватног  односа  прилива  финансијских  средстава  и  доспећа
обавеза. 

У хиљадама динара
2020. година до 1 од 1 до 2 од 2 до 5 Укупно
     
Обавезе из пословања        15.689             15.689
Остале крат. обавезе               1.351       1.351 
  17.040             17.040
2019. година до 1 од 1 до 2 од 2 до 5 Укупно
Обавезе из пословања        15.409           15.409 
Остале крат. обавезе              1.034         1.034 
      16.443          16.443 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума
на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни ануитетни план).

Заштита животне средине

Основна  делатност  Предузећа  је  очување  и  заштита  животне  средине.  Предузеће  врши
резервисања за очување житовне средине која су дефинисана посебним законом и сходно томе та
резревисања  су  обелодањена  у  Напомени  16  уз  ове  финансијске  извештаје.  Сматрамо  да  су
резервисања извршена у задовољавајућој мери и да додтна резервисања нису потребна. 

38. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Уважавањем  начела  сталности,  финансијски  извештаји  се  састављају  под  претпоставком  да
имовински и финансијски положај Предузећа, као и економска политика земље и економске прилике
у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року ("Going concern" принцип).

Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом сталности у пословању, што
подразумева да ће Предузеће наставити да послује у догледној будућности. 

Светска здравствена организација је 11. марта 2020. године објавила да ширење корона вируса
представља пандемију,  улед чега је Влада Републике Србије 15. марта 2020. године прогласила
ванредно стање. Руководство је идентификовало све ризике и факторе који могу утицати на будуће
пословање  Предузећа и извршили смо специфичну процену способности  Предузећа да настави с
пословањем по начелу сталности у догледној будућности, а најмање у року од 12 месеци од датума
финансијских извештаја.

Размотрили смо све факторе и утицај новонастале кризне ситуације на делатност којом се бави
наше Предузеће и стим у вези оценили смо да делатност у којој Предузеће послује није значајно под
утицајем пандемије.

Руководство  Предузећа сматра да не постоји материјална неизвесност у  вези са претпоставком
сталности пословања, до датума усвајања ових финансијских извештаја.
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(Ceu usnocu cy u:)paxrceHu y 000 PCI, ocu.fi aKo nuje dpyzauuue uasnaveuo)

39. AOrATrAJl,l HACTAII14 HAKOH EATyMA EI4I|AHCA

Oruancrjcxvi ttsBeur4r cy oAo6peHr o,qflyKoM ArpeKropa oA 04.03.2021. ropnae.

Huje 6nno sHal{ajHrx Aoraflaja HaKoH AaryMa 6rlraHca a Ao npe4aje, oAHocHo ycBajaba Qruancrjcrrx
[3BeuJraja Rojv6u 3axreBanr KopeKq[je unil o6eao,qaFb[Ba]ba y QraHanoajcKrM t43Beturajhua.

40. YCATflAUJABAIbE NOTPA)I(]4BAISA 14 OEABE3A

Y cxnaAy ca Llnanou 22. 3arona o paqyHoBoAcrBy flpepysehe je usBptut4no ycarflaruaBarge
noTpaxuBaba u o6aBe3a ca AyxHlil.ll4Ma r noBepilor-lfiMa. Ycarnau:aearbe je BpueHo ca cTabeM Ha AaH
31. oxro6ap 2020. ro+nne. Ilpegysehe je ua rajAaH ceojrru AlDKHr4qr4Ma AocraBrno cnt4caK xennahenux
o6aBe3a y BnAy r3BoAa orBopeHux craBK[. I-lpegyeehe npeMa epahexru r3BoA[Ma orBopeHilx craBK1a
Ha rajEaH Hrje yrap4r.no HecraraFba ca AlDKHt4Ll[Ma il noBep[ot-lilMa.

41. AKTyEIHA EKOHOMCKA Cl4TvAr{]4JA 14 ISEH vTt4UAJ HA nOCflOBA}bE EpytXTBA

nocnoeabe flpe4yoeha je no4 yrnqajerra aKryenHe rno6anHe $nHaHcrjcre Kpil3e u noropluaH]4x
npnBpeAHLtx ycnoBa. 36or cagauFbe Kpr43e ua rnooannoM Tpxr4rury 14 FberoBor yrrqaja Ha Halxe rpxt4txre,
[lpe4yoehe nocnyje y orexaHhM ycfloB[Ma il Her3BecHrM nprBpe,qH[M oKo.nHocrrMa. Yrrarlaj Kp],3e Ha
nocnoBaFbe llpegyseha rpeHyrHo xuje rvroryhe y nornyHocrr npeABn4erh, re je a6or rora npilcyraH
eneMeHT onuJre HecrrypHocrr. flocnoeaFbe y oaaraoj cmyaqnjw he eepoearHo yrhqarr na nonoxaj
ogpefieunx rpaHa AenarHocil4, r.llro ce Moxe nocpeAHo oApashrv, n Ha nocfloBabe I'lpegyeeha.

42. nOPECK]4 PVSUR

I'lopecxu nponhcil Peny6nure Cp6uje ce qecro pa3nrqilro ryMaqe H qecro ce ueruajy. Tyua.rerue
nopecK[x npon[ca oE crpaHe nopecK[x Bnacr[ y oEHocy Ha rpaHcaKllule u atf'ueHocrl,t Ilpe4yseha n,lory
ce pa3firKoBar[ oA TyMaqeFba pyKoBogcrBa f'lpegyseha. Ycne4 rora, HeKe rpaxcarquje uory 6rrn
ocnopeHe oE crpaHe nopecKnx Bracr}, u l-lpe4ysehy Moxe 6rrr ogpeleH EoEarHr il3Hoc nopesa, Ka3Hu tI
KaMara xojr rrltoxe 6utn o4 rraarepujannor sxavaja. l-lepuotr 3acrapenocrfi nopecKe o6aeege je ner rogrHa,
oAHocHo nopecK[ opraH ilMa npaBo Aa o4pe4il nnaharue HeusMLrpeHhx o6aseaa y poKy oA ner ro4ilHa oA
xa4a je o6aaesa Hacrarra.

Konaoxrx 04.03.2021. ro,4rHe

Jfuqe o4roaopHo 3a cacraBrbaFbe
$ruaHcrjcxmx rsaeulraja

3axoHcxr 3acrynHtaK

{r--7.rc.-o-<
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