
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 6 595 1.302 1.856

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

010 1. Улагања у развој 0004

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

0005

013 3. Гудвил 0006

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

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

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

0009 6 595 1.302 1.856

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

023 2. Постројења и опрема 0011 6 595 1.302 1.856

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

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

0013

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

0014

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

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

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

0018



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0019

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

043, 050 (део) и 051 (део)

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

0021

044, 050 (део), 051 (део)

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

0022

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

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

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

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

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

0027

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

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

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

0030 2.007 2.466 2.728

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

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

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033

13 3. Роба 0034

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

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

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

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

0038 8 1.368 2.132 1.829

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 8 1.368 2.132 1.829

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

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

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 9 6 204 542

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 204 287

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 9 6 255

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

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

0048

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

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

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

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

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

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

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055

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

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 10 593 87 97

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 11 40 43 260

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

0059 2.602 3.768 4.584

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

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

0401

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 12 16.986 16.986 16.986

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 12 179 179 179

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

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

0406

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

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

0407

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 12 1.434 1.434 1.434

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 12 1.434 1.434 1.434

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 12 20.334 19.972 19.863

350 1. Губитак ранијих година 0413 12 19.972 19.863 18.360

351 2. Губитак текуће године 0414 362 109 1.503

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

0415

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

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

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

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

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

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

0422

411 (део) и 412 (део)

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

0423

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

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

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

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

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 14 94 94 94

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

 

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

0431 4.243 5.047 5.754

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

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

0433 15 595 545 745

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

0434

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

0435

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

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436 15 595 545 745

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

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437

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

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 502 654 795

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

0443

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

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 502 654 795

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 3.146 3.815 4.193



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 16 2.484 2.921 3.146

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 662 888 1.047

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452 6

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

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454 33 21

 

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

0455 1.735 1.373 1.264

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 2.602 3.768 4.584

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 18.089 20.366

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

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

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

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

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

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

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 60

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

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 19.158 23.174

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 18 1.679 1.283

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 19 14.542 17.893

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 19 10.447 12.724

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

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

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 277 479

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

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 20 1.357 1.154

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 21 1.303 2.365



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 1.069 2.808

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

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

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029

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

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 11 1

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

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 11 1

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

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

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

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 11 1

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

1039

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

1040

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 22 992 2.872

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 23 274 166

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 19.081 23.238

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 19.443 23.341

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

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 362 103

69-59

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

1047

59- 69

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

1048

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



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050 362 103

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 6

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

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

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056 362 109

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 362 109

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

333

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

а) добици 2007

б) губици 2008

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

332

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

а) добици 2009

б) губици 2010

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

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

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

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

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

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026 362 109

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

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 23.898 27.301

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 23.141 24.231

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 757 3.070

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 23.442 27.111

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 3.477 7.646

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 16.462 15.448

4. Плаћене камате у земљи 3010 11 1

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 6

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 3.486 4.016

8. Остали одливи из пословних активности 3014

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

1. Продаја акција и удела 3018

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

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

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

1. Куповина акција и удела 3024

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



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

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

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036 150

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 100 200

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 24.048 27.301

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 23.542 27.311

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

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

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 87 97

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 593 87

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 16.986 4010 4019 4028 179

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 16.986 4012 4021 4030 179

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 16.986 4014 4023 4032 179

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 16.986 4016 4025 4034 179

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 16.986 4018 4027 4036 179

 



Позиција
ОПИС

АОП

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

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 4046 1.434 4055 19.863 4064

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

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 4048 1.434 4057 19.863 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 4049 4058 109 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 4050 1.434 4059 19.972 4068

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

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 4052 1.434 4061 19.972 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 4053 4062 362 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 4054 1.434 4063 20.334 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 4082 1.264

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 4084 1.264

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 4086 1.373

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 4088 1.373

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4090 1.735

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  
                                                             ZA 2021. 
 
 
 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
 

 
- Pun naziv firme: "SIGURNOST - AS" Beograd 

- Vrsta pravnog lica: Akcionarsko društvo 

- Mesto: Beograd 

- Adresa: Tome Maksimovića br.9/III 

- Šifra osnovne delatnosti: 8010 

- Naziv osnovne delatnosti: delatnost privatnog obezbeđenja 

- Matični broj: 17452274 

- Poreski identifikacioni broj: 102305660 

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

- Veličina preduzeća: mikro  

- Prosečan broj zaposlenih u toku 2021 godine: 16  

- Krajnji vlasnici društva su fizička lica čija su imena obelodanjena na sajtu Centralnom 
registru hartija od vrednosti Republike Srbije.  

- finansijski izveštaji odobreni su  od strane rukovodstva 04.03.2022. godine 
 
Reviziju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu izvršiće  »Euroaudit« d.o.o. Beograd. 

 
Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2021. godinu Društvo je razvrstano u mikro 
pravno lice. S obzirom da je javno društvo, društvo shodno članu 20. Zakona o računovodstvu 
primenjuje pune Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i obveznik je revizije.  
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH 

IZVEŠTAJA 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 
glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 
Srbiji. 
 
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi 
da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u 
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za 
finansijsko izveštavanje („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), 
odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su 
sastavni deo standarda.  
 
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. 
Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu prevedeni su i objavljeni 
standardi i tumačenja standarda (»Sl. Glasnik RS« br. 35/2014). 
 
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo primenjuje MRS, MSFI i 
tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2021. godine. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja 

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

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

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

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

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

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

 31.12.2021. 31.12.2020. 

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

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

 
Mesec 2021. 2020. 
Januar 0,011 0,020 
Februar 0,012 0,019 
Mart 0,018 0,013 
April 0,028 0,006 
Maj 0,036 0,007 
Jun 0,033 0,016 
Jul 0,033 0,020 
Avgust 0,043 0,019 
Septembar 0,057 0,018 
Oktobar 0,066 0,018 
Novembar 0,075 0,017 
Decembar 0,079 0,013 

 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

Ova imovina obuhvata opremu. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.  
Oprema amortizuju se u toku korisnog veka. 
Ukoliko knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne 
vrednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procena se 
vrši po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti procene evidentiraju se u korist revalorizacione 
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rezerve. Negativni efekti procene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona 
rezerva ne postoji, negativni efekti procene terete rashode obezvređenja. 
 

4.1.AMORTIZACIJA 
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procenjena poštena vrednost. Metod 
obračuna je proporcionalan (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema). 
 

4.2.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

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

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

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

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

 
4.3. ZALIHE  

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

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

 
4.5. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju 

preplaćeni porez na dobitak. 
 

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

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

 
4.8. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, (zakonske rezerve) neraspoređeni 

neto dobitak ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital. 
 

4.9. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova 
i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama. 
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje.  
 

4.10. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i 
kaucije, dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. 
Dinarske obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se 
po srednjem kursu na dan bilansa. 
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4.11. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu 

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

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

4.13. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 
 

4.13.1. Poslovne prihode čine prihodi od prodaje usluga 
 

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

 
4.14. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 
4.14.1.  Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih 

pravnih lica,  prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih 
kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi. 
 

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

 
4.15. OSTALI PRIHODI I RASHODI 

 
4.15.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje opreme, učešća u kapitalu, 

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

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

4.16. DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 
 

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

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

 

4.17. Porez na dobitak  
 

Tekući porez 

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

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u 
izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u 
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret 
ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se evidentiraju direktno u 
korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru 
kapitala. 
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4.18. Primanja zaposlenih 
 
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od 
bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 
Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda 
perioda na koji se odnose. 
 
Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 
osnovama.  
 
Otpremnine 

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

 
4.19. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod 
uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u 
momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj 
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  
 
Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 
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5. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 
Prezentacija finansijskih izveštaja) 

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

5.1.Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 
 

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

 
5.2.Umanjenje vrednosti imovine 
 

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

5.3.Ispravka vrednosti potraživanja  
 

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

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

 
5.5.Sudski sporovi  
 

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

 
Postrojenja i 

oprema 
Ukupno 

Nabavna vrednost na početku godine 3,219 3,219 
Povećanje: 

  
Nabavka, aktiviranje i prenos 
Smanjenje                                                                                      

1.192 1.192 

Nabavna vrednost na kraju godine 2,027 2,027 

 
    

Kumulirana ispravka na početku godine 1,917 1,917 
Povećanje: 
Prodaja i ispravka 

707 
707 

 
Amortizacija                                             277 
Prodaja i ispravka                                   430                  
Smnjenje prodaja 
                                                
                                                                                                        

1.192    
1.192 

 

   
Stanje na kraju godine 1,432 1,432 

   
Neto sadašnja vrednost: 

  
31.12.2021. godine 595 595 

   
Neto sadašnja vrednost: 

  
31.12.2020. godine 1,302 1,302 

 
 

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

u hiljadama dinara 
 Učešće u kapitalu 

matičnog i zavisnih 
pravnih lica 

Ukupno 

1. Bruto vrednost na početku godine 16.366 16.366 
2. Povećanje bruto vrednosti u toku godine:   
3. Smanjenja bruto vrednosti u toku godine:   
4. Bruto vrednosti na kraju godine (1+2-3) 16.366 16.366 

   
5. Ispravka vrednosti na početku godine   
6. Ispravka vrednosti na kraju godine 16.366 16.366 

   
Neto vrednost 31.12.2021. - - 
Neto vrednost 31.12.2020. godine (1-5) - - 
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Društvo je, u prethodnom periodu, skladu sa zahtevima MRS 36 – Umanjenje vrednosti 
imovine, izvršilo obezvređenje učešća u kapitalu zavisnog društava “SIGURNOST – Vračar” 
a.d. u iznosu od 16,366 hiljada dinara na teret rashoda od obezvređenja, jer ovo zavisno 
društvo godinama ostvaruje gubitak u poslovanju i ima značajne probleme sa likvidnošću. 
 
 
 
 

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 

u hiljadama dinara 

Opis 
Kupci u inostranstvu - 
ostala povezana pravna 

lica 
Ukupno 

1 2 3 

Bruto potraživanje na početku godine 3,506 3,506 
Bruto potraživanje na kraju godine 2,742 2,742 

    
Ispravka vrednosti na početku godine 1,374 1,374 
Ispravka vrednosti na kraju godine 1,374 1,374 

NETO STANJE 
31.12.2021. godine 1,368 1,368 
31.12.2020. godine 2,132 2,132 

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

u hiljadama dinara 

Starost potraživanja  u danima 
Potraživanja do 365 

dana starosti 
Potraživanja starija 

od godinu dana 
Ukupno 

(2+3) 

1 2 3 4 
Kupci u zemlji (bruto) 1,368 1,374 2,742 
Ispravka vrednosti 

 
1,374 1,374 

Neto potraživanja 1,368 
 

1,368 
 

 
 

9. DRUGA POTRAŽIVANJA  
 

u hiljadama dinara 
 

31. decembra 2021. 31. decembra 2020. 
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Potraživanja od zaposlenih 
Potraživanja od državnih organa i organizacija - 73 
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 6 - 
Ostala kratkoročna potraživanja - 131 
DRUGA POTRAŽIVANJA: 6 204 

 
10. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 

u hiljadama dinara 
 31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 
   

1. Dinarski poslovni račun 593    87    

UKUPNO (1) 593    87    

 
 

11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

u hiljadama dinara 
 31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 
   

1. Unapred plaćeni troškovi 40 43 

UKUPNO (1) 40 43 
 

12. KAPITAL 
 
Akcijski kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2021. godine u iznosu od 16,986 
hiljada RSD (2020. godine – 16,986 hiljada RSD) čini 16,986 običnih akcija (2020. godine – 
16,986 običnih akcija). 
Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od 
vrednosti i kod Agencije za privredne registre. 
Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu: 
 
 hiljada dinara 
 31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 
   
1. Akcijski kapital 16.986 16.986 
I. Svega osnovni kapital (1 do 7) 16.986 16.986 
   II. Neuplaćeni upisani kapital   
2. Rezerve 179 179 
III. Svega rezerve (2) 179 179 
   3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 1.434 1.434 
4. Neraspoređeni dobitak tekuće godine 

  
IV. Svega neraspoređeni dobitak (3+4) 1,434 1.434 
   5. Gubitak ranijih  godina (19,972) (19,863) 
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6. Gubitak  tekuće godine (362) (109) 
V. Svega gubitak  (5 +6) (20,334) (19.972) 
KAPITAL (I+II+III+IV-V) (1,735) (1,373) 
   
 
 

  

 
2021 

 
2020 

 
Broj 

akcija  
% 

učešća  
Broj 

akcija  
% 

učešća 

        
Akcije fizičkih lica 16,986    

 
100.00% 

 
16,986    

 
100.00% 

        
 

16,986    
 

100.00% 
 

16,986    
 

100.00% 

 
Nominalna vrednost jedne akcije je 1,000 dinara. 
Akcije nemaju knjigovodstvenu vrednost akcije, s obzirom da Društvo iskazuje gubitak iznad 
visine kapitala.  
Akcijama se nije trgovalo na berzi duži vremenski period (više od 5 godina) 
 
 

 
13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 

 
u hiljadama dinara 

 
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

   
Odložene poreske obaveze po osnovu: (a) 94 94 
a) razlike između računovodstvene i poreske osnovice 94 94 

 
 
 
 

 

14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 

             u hiljadama dinara 

Kreditor 
Rok 

otplat
e 

Početak 
otplate 

Obezbeđen
je 

Kamatna 
stopa 

Valuta u 
kojoj je 
kredit 
uzet 

Iznos u 
stranoj 
valuti 

Iznos hiljada 
dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Slaviša Ristić 
 2023

. 
 05.02.20

19 
  bez RSD   545 

Student 2022. 2021     50 

1) Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   595 

UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE    595 
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15. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

u hiljadama dinara 

 
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

   
I OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 

  
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 970    998    

2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret zaposlenog 

918    1.191    

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret poslodavca 

556 732 

4. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog 
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 

40 
 

II OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA 
ZARADA I DRUGE OBAVEZE (1 DO 4) 

2,484    2.921    

   
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II) 2,484    2,921    

 
 

 
 

16. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 

u hiljadama dinara 

 
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

   
1. Obaveze za porez iz rezultata - 6 

OBAVEZE za ostale poreze, dorpinose i druge dažbine (1) - 6 
 

Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice (obaveze za porez iz 
rezultata)u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

Dobitak pre oporezivanja (362) (103) 
Kapitalni dobici  
Kapitalni gubici  
Korekcije za stalne razlike  
   - reprezentacija 48 143  
   - ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja kojima se 
istovremeno i duguje  
   - transferne cene  
   - kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda   
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   - ostale razlike kazne 10 73  
   - rashodi po osnovu obezvređenja imovine    
Korekcija za privremene razlike:   
   - računovodstvena i poreska amortizacija (46) 280 
   - otpremnine  
   - dugoročna rezervisanja  
   - porez na dobit koji je platila nerezidentna filijala  

    
Poreski gubitak 350 355  
Poreska osnovica - 38  

   
Obračunati porez (po stopi od 15%)    
Umanjenja po osnovu poreskih kredita - 6 

    
Tekući porez na dobitak - 6  
 
 
 
 

17. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12.   

2020. 

   
1. Unapred obračunati troškovi 40 43 

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 40 43 

 
 
 

18. TROŠKOVI MATERIJALA 
 

u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12.   

2020. 

   
1. Troškovi materijala za izradu 84    51    
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 40    27    
3. Troškovi rezervnih delova 110 26 
4. Troškovi goriva i energije 1.445    1.179    

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 1.679    1.283    
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19. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 
u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 

01.01-
31.12. 
2020. 

   
1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  10,447 12.724 
2. Troškovi poreza i dop. na zarade i naknade na teret poslodavca 1,736 2.119 
3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 563 772 
4. Troškovi naknada po ugovoru o priv. i povremenim poslovima 168 80 
5. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 468 970 
6. Ostali lični rashodi i naknade 1,160 1.228 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI 
LIČNI RASHODI (1 do 6) 

14,542 17.893 

 
 

20. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
 

u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

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

  
5. Troškovi ostalih usluga 707 374 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 5) 1.357 1,154 
 
 
 

21. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

   

1. Troškovi neproizvodnih usluga 477 1.107 

2. Troškovi reprezentacije 144 259 

3. Troškovi premije osiguranja 198 486 

4. Troškovi platnog prometa 49 46 

5. Troškovi članarina 8 18 

6. Troškovi poreza 59 25 

7. Ostali nematerijalni troškovi 368 424 
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NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 7) 1,303 2,365 
22. OSTALI PRIHODI 

 
u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

 
  

1. Prihodi od smanjenja obaveza  
 

131 
2. Ostali nepomenuti prihodi 992 2.741 

OSTALI PRIHODI (1 + 2) 992 2.872 

 
 

23. OSTALI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

   

1. Ostali nepomenuti rashodi 274    166 

OSTALI RASHODI  274    166 

 
 

24. ZARADA PO AKCIJI 
 

S obzirom da je u tekućem periodu Društvo iskazalo gubitak nije  ostvarena zarada po akciji.  
 

 
25. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 

 
Nakon datuma bilansa nije bilo značajnijih sudskih sporova, aktiviranje hipoteka ili garancija, 
statusne promene i dr). 
Usaglašavanje je izvršeno sa preko 90% poslovnih partnera sa stanjem na dan 31.12.2021. 
god. 
 
 

26. USKLAĐENOST POTRAŽIVANJA I OBAVEZA 
 

Društvo je tokom 2021. godine usaglašavalo obaveze i potraživanja sa svojim poslovnim 
partnerima. Usaglašavanja su u zadovoljavajućem procentu.  

 
 

27. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Sudski sporovi 
 
Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine  nije imalo značajnih sudskih sporova. 
(Sudski spor sa Greeneko Topola radi duga u iznosu od 1.272 hiljade dinara) 
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Data jemstva i garancije 

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

28. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 
riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti 
Društva ovim rizicima.  

 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 

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

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

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

u hiljadama dinara 
 Imovina    Obaveze   
 2021  2020  2021  2020 

EUR                   -                       -                        -                      -   

        
                   -                       -                        -                      -   

Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je 
Društvo nije osetljivo na promene deviznog kursa EUR . 

 
Kamatni rizik 
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Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  

 
Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine sa stanovišta 
izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  
KAMATNI RIZIK 

Finansijska sredstva 

Nekamatonosna                    1,967                      2,423  
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)                             -                             -  
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)                             -                             -  

                  1,967                     2,423  

Finansijske obaveze 

Nekamatonosne                     3,581                      4,120  

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)                             -                             -  
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)                             -                             -  

                   3,581                     4,120  

 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2021. godinu na 
realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2020. godine - 1%), počev od 1. 
januara. Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih 
stopa, imajući u vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske 
instrumente Društva koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale 
varijable nepromenjene. U tabeli se uzima 1% od zbira podnaslova varijabilne kamatne stope 
sredstava i obaveza i izračunava razlika finansijskih sredstava i obaveza 
 2021  2020 
 1%  -1%  1%  -1% 
Finansijska sredstva                   -                    -                     -                      -  

Finansijske obaveze                                                        -                      -  

                                                       -                     -  
 
Kreditni rizik 
 

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na 
dan bilansa. 
Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u 
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih 
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća 
obaveza.  
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
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2021. godina dо 1 godine 
 

оd 1 dо 2 
godine  

оd 2 dо 5 
godina  

Ukupno 

        
Dugoročni krediti                   -   

 
                  -   

 
                  -   

 
0 

Obaveze iz poslovanja 502 
 

                  -   
 

                  -   
 

502 

Krat. finan. obaveze 595 
 

                  -   
 

                  -   
 

595 

Ostale krat. obaveze 2,484 
 

                  -   
 

                  -   
 

2,484 

 3,581 
 

   
 

3,581 

2020. godina dо 1 godine 
 

оd 1 dо 2 
godine  

оd 2 dо 5 
godina  

Ukupno 

Dugoročni krediti                   -   
 

                  -   
 

                  -   
 

0 
Obaveze iz poslovanja 654 

 
                  -   

 
                  -   

 
654 

Krat. finan. obaveze 545 
 

                  -   
 

                  -   
 

545 

Ostale krat. obaveze 2,921 
 

                  -   
 

                  -   
 

2,921 

 4,120 
 

   
 

4,120 

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

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 
 

2021. godina   2020. godina 

1 OBRTNA IMOVINA / KRATKOROČNE 
OBAVEZE 

0,47 
 

0,49 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST 
    

2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE 

0,47 
 

0,49 

 
Koeficijent ispod 1 pokazuje prisustvo rizika likvidnosti. 
 

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

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

u hiljadama dinara 
RIZIK KAPITALA  
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1. Obaveze (dugoročne i kratkoročne)                     4,243                      5,047  

2. Kapital                 -                   -  

Koeficijent (1/2)    

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

30. SEGMENTI POSLOVANJA  
 
Društvo nema segmente poslovanja predstavljaju delove Društva koje ostvaruju prihode i 
rashode. 
 

31. POVEZANE STRANE 
Društvo nije obavljalo  poslovne transakcije sa povezanim licima.  
U toku 2021. i 2020. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  
 

 u hiljadama dinara 
 2021.  2020. 

PRIHODI OD PRODAJE    
   - matično društvo    
   - zavisna pravna lica    
   - ostala povezana pravna lica    

NABAVKE    
   - matično društvo    
   - zavisna pravna lica    
   - ostala povezana pravna lica    

    

POTRAŽIVANJA I PLASMANI    
Potraživanja od kupaca:    
   - matično društvo    
   - zavisna pravna lica    
   - ostala pravna lica 1.368  2,132 

 1.368  2,132 

OBAVEZE    
Obaveze prema dobavljačima:    
   - matično društvo     
   - zavisna pravna lica    
   - ostala  pravna lica 502  654 
 502  654 

 502  654 

 
32. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. 
Na dan 31. decembar 2021. godine ukupna obrtna sredstva su iznosila 2,007 hiljadа dinara, 
što je za 2,236 hiljadа manje od iznosa tekućih obaveza na istu dan. Pored toga, gubitak 



perioda iznosi 362 h.iljada dinara. Pri primeni nadela nastavka poslovanja, Dru5tvo je uzelo u
obzir sledede dinjenice. U narednom periodu Dru5tvo ne odekuje znatiine gubitke. Dodatno
Drustvo ima zakljudene dugorodne ugovore sa kljudnim kupcima po kom Jr.rou, se planira
ostvarivanja odredenih prihoda u narednim periodima koji bi pokrili gubitke.

Tokom 2021. godine poslovanje Dru5tva bilo je pod uticajem pandemije Covid-l9 virusa.

Tgkot navedenog perioda, a i nakon toga, na snazi su bile restriktivne mere koje su imale
uticaja na poslovanje svih privrednih subjekata u Republici Srbiji. Uticaj 

"u 
forfou*;e samog

Drustva je bio malog obima, usled njegove delatnosti - - delatnost privatnog obezbeclenja.

Takocle u kratkom roku po objavi vanrednog stanja uvedene su mere u samom Drustvu kako
bi.se obezbedila sigurnost zaposlenih na ,udno*"-.stu i spredilo iirenje virusa. pored toga,
nabavke osnovnih sirovina su funkcionisale bez zastoja. Preventivne mere za spredavanje
Sirenja virusa i siguran kanal nabavke su o.ogr6ili kontinuitet aktivnosti prodaje.
LikvidnoS6u Dru5tva upravlja Odbor direktora.
osim toga, do dana odobrenja ovih izvestaja, obaveze iz poslovanja i obaveze po kreditima i
drugim poveriocima se redovno izmiruju, a na osnovu sprovede nih analiza rukovodstvo
odekuje da ie biti u mogu6nosti da nastaul du ih uredno izmiruje i u doglednoj budu6nosti.

Zbog specifidnosti situacija i uticaja
situacija na finansijske performanse
nivoom pouzdanosti.

ra celokupnu privredu i povezane industrije, uticaj
DruStva nije trenutno mogude proceniti sa- visokim

Na bazi prethodno navedenog finansijski izvestaji su sastavljeni u skladu sa nadelom nastavka
poslovanja, koji podrazumeva da 6e Dru5tvo nastaviti da posluje u neogranidenom
vremenskom periodu i da 6e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj buiu6nosti.
Prema nadelu nastanka poslovnog dogadaja udinci poslovniir promena i drugih dogadaja se
ptiznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski izvestaji sastavljeni na nadelu naslanka posloviog dogadaja (osim lzvestaja o
tokovima gotovine) pr.uLaju informacije ne samo o poslovnim pirn*ur1u iz prethodnog
perioda, koje ukljuduju. isplatu i prijem gotovine, u.6 tukod" i o obavez ama za isplatu
gotovine u buduiem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja 6e biti primljena u
budu6em periodu.
Finansijski izveStaji su. sastavljeni pod pretpostavkom da 6e Drustvo da posluje u
neogranidenom vremenskom periodu i da 6e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
bududnosti.

M.P.

t - /

A*""'
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IOAI{ r r l rb  r r

"'lioTli'"1$;Sfr 3i#i#J'uTffi i"#i,T5ffi ;r""
1. OcHrlsalbe rr neJraruocr

{pyurrao ,,czrypuocr-Ac" sa $usrzuxo-TexHllrlKo r,r nporrzBrroxapno o6es6eleme r{ npoMer ycJryra a.g., Eeorpa4, yruqaTorue Maxcunaoruha6p'9(y AarbeM reKcry: Apy'rrno) ocuo"u"o j. 25.12. 2002.rorr.rHe pefncrpoBaHo KoA Tproer.*rcxorcyaa y Eeorpa.Ay roA 6pojerv perrcrapcKor yrlolxKa t-tsssz-oo. Peurerrerra Arenqaje ,u npr"p.ar. perricrpe 6poj: E[11070/05 - craryr ol 30'01'2012'foAI'IHe' ApylxrBo je npene4euo y Perucrap np,BpeA'?rx cy6jexara, Kao aKrlr.roHapcKo
ApyrrrrBo roje noc,uyje ca cxpaheuzlr Ha3r.rBoM: ,,Cuiypnocr_Ae,, a.r. n.oipua, 

"u 
*i^irr* opojerra 17452274,rropecKr4M u4eurut[uraqlroHorra 6poj eu | 023 0 5 660.

- otrr4c fIocJIoBHrrX AKTI,IBHO CTrr V oprAHrr3ArII4OHA CTpyKTypA ApyrrITBAI'o*rosHa AeJlar'ocr ApylrrrBa je Aerar'ocr npr{BarHor o6er6elerra. Apy*tfr ja nr4rle'rlr,rpa'o 3ao6anrarre AeJIarHocrI4 npl'IBarHor o6eg6eferba. y 2021. npoceqHo l6 sartoc,reHr.r. 3a 4elarHocr rojorra ce
.{pyutno 6ayu, op, n3y3eruor snavaja je noceAoBarse ftarlenrle sa $uruvro rexnzqro o6e6e!en e, Jl.rqenqe3a nparlby HoBqaHI'IX rI Apyrux BpeAHocrI4' Pe4onuo ce nparl4 3aKoEcKa perynarr{Ba y onoj o6racra r.rycarJIaIIIaBa ce ca I6oM Kpo3 oArcBapajyhe znrepne roKyMeHTe u arTr.rBHocrr,r. Csu gauocreur.r y ce6Topyo6es6eferra noce4yjy n[ueHIIe :a o6anrarre nocno"u Qrr""no rexHr.rqKor o6ea6eferra ca opyNjev a 6e:opyNja.

l. CnopegneAeJrarHocrrr:
- ycJryre crrcreMa o6ee6efema;
- ycJryre oApxaBarLa;
- ycJryre uaruhema;
- ycJryre penoBHor .tuuJherba 3rpa.4a;
- ycJryre ocrrL,ror qzruhena 3rpaAa u o6jerara
- KOHCyJITaHTCKe aKTIIBHOCTIT y Be3rl Ca nocJroBaBeM r4 ocrtutr.tM ylpaBJbar*,eM.
.{pyurteo je iIzueHIIIlpaHo ga o6aer,ane AeJrarHocrr.r npaBarHor o6ea6efena.

2' opraun yrrpaBJbarba y apyrursy rcoje je opranusouuno xao jegHo4oMno cy:- CrynururHa, Kao uajnuuru oprau;
- Oa6op ArrpeKTopa, Kao [ocJroBoAurr opraH.

llprznpe4no ApyIIrrBo, flpeMa noAatII'IMa yneraM y perncrap Arenquje 3a rprrBpeAHe pefrrcrpe, npeAcraBJba c,rasumaPuctuh, pr3Bprrrua Ar.rpeKTop .
- IrptIKA3 PA3BOJA, OI,IHAHCTIJCKI4 IIOJIOXAJ I,I PE3YJITATI4

TIOCJIOBAISA
2. Pesr,lrde ocrBapeHnx p$yJrrara 3a rreprroAoA 0 1.0 1.2021-31.12.2021.

KATEIOPI4JA

Yxynuz npuxo.4a
Yr<ynna pacxoAr.r

.{o6urar r,r3 peAoBgorl
noclonan a(ry6zrar<)
Bulaucna axtusa/ nacusa
llo:rpaNunarra
Ocrane Ayropoque o6asese

ocTBaperbe
y nocMaTpaHoM
reprroAy
rexyhe roArrne

2021.
r9.081
19.443

(362)
2.602
1.368

Ocrnaperre
y IIocMaTpaHoM
nepuoAy npeTxoArre
roArIHe

2020.
23.238
23.341

(103)
3.768
2.t32

o/opac'ra(naga)

ocTBaperbe y
nocMaTpaHoM
neprroAy rexyhe

4uHe/ocrnapene y
Ilepfloay npeTxoAHe roA.

82,71
93,30

351,46
69,06
64,17



,, C I4|VP HO CT- AC " a. d. Be ozpad

'{pyurnojeyfleplroAyoa01.01.-3l. l2.l02lloluneocrBapr.rrronerory6uraryyKynHoMr.r3Hocy ol,362xunaAa
IuHApa.

ocnonnu v ocralrr4 Karrr,rralrr ApyrrrrBa r.{3gocu 16.986,00 xvJba/ia r:a:lnapa, oAHocHo:

Kparropovne tpuuancnjcxe

o6a.Bege

O6aaese r{3 fiocJroBaba

Ocrane KparKopoirHe o6aeese

Tporuroau floc.rroBarLa

flpoceuau 6poj ranocnenux

- OCHOBI{I4 KANIiTAJI

- pe3epBe
- uepacnopef eHn Ao6arar

)v)

502
2.484
19.443

I6

I4rnpruerre y
ITCTOM

reprroAy
rercyhe reryhe
roause202l.

3

545
6s4

2.921
23.341

2 l

16.986 xunaaa 4u*apa
179 xunapa guuapa

1.434 xuma Ansapa

109,17
76,76
85,04
83,30
76,19

llHaexc

(usnpruerre y oAHocy
Ha ucTH rreprroA rrpeTxoAHe
ro4une)

8(3/4)

88,92

34,54

82,11

72,64
I 100,00

165,06

83,30

OcHIaeaqu ApyIIIrBa cy Mupro byponuh ca24,99Yo BJracHrzrrrrBa, MnnaH Hrzroluh 21,40o/o,Taea Jlaruh 4,10o/o,
3opan Jlaloouh 2,19o/o BJracHr,rrrrrBa, ocr.uro Srsuqra ruqa 47 ,32%;o.

- r{H@OPMATIIIJA O OTKyIIy COIICTBEHTIX AKIIITJA
Y nperxogroM rrepnoAy Hrrje 6u.ro orxyna corrcrBeHrrx aKrluja.

3. Ocreapenu QnnancujcKrr p$yJrrar y rrocMarpanoM rreprroAy

P.6p. CrpyrcrypaynynHux
npnxoAa rr pacxoAa

l. IlocrosHu rrpr{xoAr{ 18.089
2. @nnancrzjcrr.r [puxoAr4 0
3. Ocra.nu npr{xoAr.r 992

I YKYIIHO
IIPI4XOAII
(1+2+3+4)

19.081

l. lloc.rrosHr.r pacxoAr4 19.158
2. (Duuaucujcxu pacxoAr{ I I
3. Ocralu pacxoAa 274

U YKYIIHO PACXO,III4 19.443

I4repruerre y
nocMaTpaHo
y nepnoAy
rrpeTxoAHe
roaune2020.

4

20.366

0
2.872

23.174
I

r66

23.341

2s.238 100.00

Crpyrrypa
IIprrxoAa
u pacxoAa
-rol3

(:y" )

5

94,90
0,00
5,20

98.53
0,06
l,4l

100,00

Karo je y nepr4oAy 01.01.-3l.l2.202l..ro4zne ApyrrrrBo ocrBapr{no yKyraH rpuxoA oa 19.0g1 xlrlba&a Ar4Hapa r yKyrrag
pacxoA or' 19'443 xu[Lara rvrHape. ro je u [cKa3aHIt t[rEuancnjcxr.r pesyntar b"o r".urr"uH, oAHocHo ocrBapeH je 6pyro
ry6urax y I,I3Hocy o1,362 xHJbaLa Ar,rHapa , nope3 ra 4o6"t y 

"t"o.y 
oa 0 

""ounu 
Eutapa, nero ry6urar y ,rrory oii;Z

xr,rJbaAa Ar.rHapa.

Yryunu npllxoAl4 y rlocMarpaHoM rleplroAy texyhe roAr4ue, cMarr,eHr.r cy sa 17,89 y o1Hocy Ha rocMarpaHlr fiepr{oA
rperxoAHe roAI4He. Y ctpyrrypr'r yKyruox npuxoAa najoehe yueruhe urraajy nocnonnr npr*oar (94,g0%). V o.qnocy Ha
[peTXoAHy roAl4l{y' [ocJIoBHIl [plIXoAI'I cy cMaH,eHlI zall,l8%io,IoK cy L rocJroBHr4 pacxoAr,r cMarLeHr{ sa 27,36yo.
llocrosHl' pacxoAtr nocMarpaHl'I Ea yKylHoM Hr4Boy, Mar6e cy cMar'eHr,r y oA'ocy Ha ,,oc,roB'e rrpuxoAe.

Y crpyxrypu [ocJIoBHI'rx nplrxoAa uajeehe yueurhe r.rvajy npr.rxo.qu oA Bprueu a ycJryra Quslruro-rexuuvroro6er6elema u
IIDaTrbe,.
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,, CUIYPHOCT-AC', a.d. Eeoepad

Kareropujy ocra,rr{x npuxoAa Erz'e npuxoAr4 rro oc'oBy oclo6olena oA rrope3a Ha 3apare.

3 a.Tpotrronu locJroBarba

P.6p OIII4C TPOIIIKOBH
ocrBapeHri y
rer<yheu reprroAy

2021.

l. Tpotrroez 1.679
ltarepujana il ropr{Ba

2. Tporuroau 3ap*a 14.542
Tpourrcoru arr,roprrsaunje 277
4. Oc"ratw rpou.nocJroBalLa 2,945

yKyfrHO: 
19.443

TPOIUKOBI4

ocTBapeHrr y r4cToM
nepuo4y 2020

I4sHoc

1.283 8,64

I,IH4erc
(lrsnprrersa y oAuocy Ha

130,97

81,27
57,93
79,90

83,30

[4H4erc

45,70

64,17
681,61

19,62

69,06

cTpyK.r(oJr
3(y %)

17.893

479
3.686

74,79
1,42

15,15

23.341 100.00

I":r"t"H#"ffii1Tlr1;:^" 
t rervhoj roAI'IEI'r najnehe v'reruhe zuajv rporuro Bu sap*a (74,7s%),Kao E ocrarrr{

V o4uocy Ha nporurry foAr.rHy, cMarleu je 6poj 3alocJreHr.rx .
Tporuroou uareplrjana cacroje tt oa tpo,u*o"u ru6u"*a rr,rarepajara 3a yrpaArLy,.pe3epBH, AeJroBr{,KaHrl.varepujan roju
Y;:rlf:o 

yKynHl'rx rpoIIIKoBa uatepujan4 Kao r'r rporuKoBr.r ropzBa rolz vane ts,oail" yKyn'rzx rporrrKoBa

ffiY;"ffi:T,XX"#ff:1ffi;"fiT;hl,?il,?,1j:1.-14 cv rpoIIIr(oB t4 vcrryrua.4BoKara, rporrrKoB' Aonp'Hoca r4 rrope3a,

4. Ananu:a nosuquja 6u.nanca crarba

4a. Crpyxrypa nMoBnne (arcrnna)

P.6p. KATEfOPI4JA Cmne naAau 31.12.
reKyRe roguae20Zl.

l. uerperuuae,uocrpojerua,onpeua
ueuarepaj a,rna yJraraH,a

2. 4yropounu qpananczjcr<z rJracMaurr
J. [OTpOXr.rBa]6a
4, roroezHa I4 roroBI,IHcKl4 eKBI,IBaJTeHT
5. ocralo

yKyIrHA n MOBr4HA(AKTLTBA)

595

1.368

593
46

2.602

Crar+e ua gau 31.!2
rperxoAHe roaaue 2020.

r.302

2.t32
87

247

3.768
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Yrcynnaa lorptDr(r.rBarba rd3uoce 1.36g xnra4a Avrrapa.

46. Crpyrrypa Karrrrrana rl odasera (nacura)

P.6. KATEIOPIIJA

1. KATII4TAJI 14 PE3EPBE
2. HEPACIOPEbEHI4 IO6r{TAK
3. |YEI4TAK
3. AyfoPoqHE OEABE3E
4. KPATKOPOqHE OBABE3E
5. OAIOI{EHE TTOPECKE OEABE3E

YKYIIHA TIACI4BA

Crarre Ha AaH 31.12,2020. lJHaerc
rrpeTxoAHe ro/IrrHe

Crarre Ha AaH 31.12.2021.
reryhe roArrue

17.165
1.434

20.334

4.243
94

2.602

Haj nehe y.reurhe y o r<nr.rpy 6u taucup auux o 6at eg i

ry;m6:rn:l;:*1 j#*l#ku.-::Hffi :r?i""'i;;;;::{:;lJffittrffi ;1:^i*Tl:\?,;^
o6u".r" ,u nAB, ;;;;;;o cepBricupa y poKy. 

re3a 3a 3apaAe ooyxnarajy a o6aeese npeMa ao6asrbaqr.rMa, Kao rr

5. fforcasareJbu eunaHcujcxe cra6n.nHocrrr

Ha Qr.IHanct.rjcxy cra6nluocr _IIDvrnrBa vruurr 6n^.crpv*rypa4,''un.,p#?[,ii,lfixx#fr f ?:##:ffi ffi:ft :r#fl"XT#n:T#:rfi l;:;:;iff6",*
fforcasareJbu Qunanclljcxe cra6ulnocrr{

O4uoc no:ajnrJbeuax lpeMa yKytrunM r{3BopaMa (pznancuparra
O4Hoc couqrneHor KalLITiLrIa I4 ocraJre riMoBI,rHe
O4noc 4yropoquor Ka[LrraJIa r{ craJrue LrMoBaHe
O4uoc o6parue r{MoBriue z rexyhzx o6aeesa
O4noc cralHe z o6patne xMoBlrne

17.165
r.434

19.972

5.047
94

3.768

100,00
100,00
101,91

87,07
100,00
69,06

3t.12.2021,

%

%
%

47,30Yo
29,650/o

;ffi;:t;ffi^'rr""1?ilff..$HJ.gi:::"r#,'j;11r43rroc' r00%. Haseae'r., oAHoc r43Hocz 47,3vo/oruro ronopa sa je

- @I4HAHCI4JCKI4 I4HCTPYMEHTI4

ffJajffi#HJ;rffy*iBo 
rpeKo rer<yher party*a'oa 0r'*rancajcr.,4x r.r'crpyMe'ara eBeHry€MHo Koprrcrr.r

,,C nfyP HOCT-AC,, a. d. Ee oz pad
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CII|YPHOCT-AC EEO|PAN

Cra,ura ITMoBLIHa, 
" 

o6rTloy_:u-1,." 
:nlp 

o6pr u Ayroporruy Be3aHocr, cMarpa ce Hajpusu.ruujzu Aerou rrMoBrrrre uoueryje ce Aa ce y \eilv*rr., unw 6ap najrehzu a.nor 6r"u" 
"ipu 

rr.on"r""ro. KarLrrara. [a 6u ceAorrrJro Ao [oBoJbHeoUeHe corBeHrEocrl4, oaaj o4uoc tpe6a ga 6y4e najraarre t}Ooto. y ApytrrrBy nocrojr HeroBor6aH oAHoc concrBeHorKANI4TAJIA T CTAJIIIC I'MOBI.IHE I4 IJ3HOCI{.

6. fforcasareJbr{ JrrrxBrrngocrr{

NOKA3ATEJLI{ JIIIKBIIAHOCTI{

Paquo nar<ru,Hocra III crefle'a ,r,ru parl[o o[rrrre r{Jrr rer<yhe rrzKBr,rAHocrr,r
(o6prna ulroeuua* yryuna ABp)/(r<puinopo"r" o6u""r" * y*y"ru ngFj^"-

Paquo 'ruxez4noc:rlr II cren€Ha r,rnu parl,no peAyur.rpa'e (pr.*opo:ru') Jrr4KBaAHocrr{
(o6prna lrnron uue- zwruxe)/(xparr<opouue o6u""r.* yxyuua fIBp)

Paqao ,rurnu4uocra I crerreHa vnu pa\r4o HoBrraHe rr{KBr{nuocrr{
(roroeuua * rorosuHcKv ernunzureu'rn)/ (xparr<opoune o.asege + yxyuna fIBp)

202r. 2020.

49,24o/o

47,30o

13,g8yo

49,3gyo

48,55Yo

1,72%

".r*T"Jiff;J;":X""?i::flfi:1fi"rffir:.porv 
ucn,rahvje cnoje.qocrerre o6aaese r4 oHa ce cMarpa uaju:o'rrpeuujurra

Paqzo tpeuyr'e JIITKBHAHocT' (lu*nAnocr npB-o-r crenene) uor<asyje KoJrr,r([ Aeo yKynHr,rx KparKoporr'r,rx o6anegaApyIIIrBo [oKpr,rBa cnojr.rnr HoBrraHLrM cpe4crnuua.Kaxo je uprono", 
"o"or 

roesaquje ira l3,9goh,:ro :ua.rr.r ga jeHOBqaHr4M CpeAcrBrrMa [oKpr'rBeH CaMO Marbu 4eo o6aeesa 
" 

nrr,""aro., je nesagonoranajyha.
Fpaa - pufopo3Hl. paIII'o JIIIIGI{Anoctu (nrnrrrEgnocr Apyror crenena) uoxasyje oAHoc HoBqa'rzx cpeAcraBa uKparKopoqur{x lorpaxuBarba [peMa KparxoporrHr.rM o6asesaMa.
Axo ce 3Ha Aa BpeAHOCT Oeor paqaa rpe6a 6uru vunzn armo 100%o, sar<$yvyje ce ga je Jrr4KBr.rAHOcr He-sa4oeoranajyha, jep je r<oeQuqajenr 47,30.
Paqr'ro texyhe JII{KBI'AH.crI{ ('raxnuguoct rpeher creneua) uonasyje orHoc yxyrrHe o6p:rne riMoBr{He r.r KpaKropoq'axo6aeesa u ra 6u ce rIvKBI4AHoCr oIIeHI4JIa Kao 3aAOBOJba aajyha, 

"paj"off 
oBor parlr4oa wopa 6uru ustlai' 200yo.y oeoNaApyrnrBy paquo rexyhe JrrrrBr.rAuocrlr je 4g,24%.

T.3AKIbYqAK
- ytIpABJbAIbE @I4HAHCI4JCKI4M PI43I4III4MA
.flouno je ocreapen Hefarr.rBaH Qr.trancr,rjcra pe3yJrrar nepcleKrr4BaApyrxrBa Moxe ce orleHarr.r Kao HeloBoJbua, jep jeocrBape' ry6urax Lt3 IIocrIoBHlIX aKrI'IBHocrIt. v 6yayheu ;d""* il;;reo 6u rpe6ano Aa npeAy3Me Mepe He caMo 3anonehane loctroBur.Ix rpr4xoAa, eeh z sa cMarben,e nocJroBrrr,x pacxoAa.

#iffiililTdocJroBarba 
{pyrurea je rpxuruuu pururc nenojanHa Ko'KypeHrrzja a ruro ce oApaxaBa Ha rreHy

'{pyu'eo nocnyje ucKJby'II.lBo Ha rpxtrlury Peuy6nzre cp6uje u uuje y snavajuoj Mepu r.r3JroxeHo pr,r3r{Ky npoMe'eKypca crpa'I'rx BaJTyra' Y csaro^a aryuajy, yKoJIItKo ce yronapajy no.no"r ca Ba,rryr'oM KJray3yJroM, cauu*anajy ceyroBoprr n3paxeHr.r y .qeBr43aMarl saxryvyjy ce Ha HrrBoy Qupul, Kao.3arrrrrrra oA npoMeHe Kypca crpaHe Bffryre.'{pyurreo ueva suauajuy (aMarocHy I{MOBaHy 
""r" 

o6a"er" ,e 
"r1. 

6ura ugaoxena y :uavajHoj llepz pr.r3r,rKy oA
;ffffi: 

KaMarH[x crona' KpeAurHIl pIr3IrK rpeBacxoA'o nporcrr4qe ro ocHoBy rrorpaxr{Barba r43 rocrroBaria u ,"zxoBe
_ II3JTOXEHOCTI{ PI43I{rII4MA

Pnnlurc Jr,nrsur'ocrtl rao Hajr'r:paxenajaru (pr,*raucrzicxaru pr43r.r*oM rrocJreAr'r{x rorr'Ha, Bprrr[ ce o,{ crpaHepy*oBoAcrBa 14 IleHrpaJll43onano je Ha HuBoy 4upve' [on"tt*u ynpaBJ'ar'a ,rursu4nourhy yrrryvyje npojertorarre,HoB'IaI{ux ro*oBa' ouperno ynpaBJlalbe ptt"nor Jrr,rKBr,rA'ocrrr [oApa3yMeBa oApxaBarbe AoBoJbHor [3'oca roroBa'e,

ffi*;"**el6e 

aAeKBar'or II3Bopa (pr'rHancupana y qr.rrby crBaparba r"tin"".tr-il" r". ,rpu"na nosurlaja na
_ APyrrrTBo HE ITOCEAyJE OTPAHKE
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- YJIATAIbE Y 3AIIITI4TY )KI,IBOTHE CPENI4HE
flolulnrca 3arrrrrrre ]rcl{Borne cpeArrHe , nJIaHup€IIla cl.rcreMa ylpaBJbar+,a xvBorHoM cpeAr.ruoM, ylp€lBJ6arLe orrlaAoM,
nAenru{uraqraja uoryhax BaHpeAHI{x curya4wja E flp[npaBHocrr.r 3a pearoBame Ha rbLrx. |Ip"nre"or ce nocruxy cae4ehn
e$erru:

- E.rrerrponcKl'I 14 eJIOKTpIITIHI,I ornaA ce oAJrarKe Ha 3a ro oApebeno Mecro r{ npe4aje osrauhegoN{
npe4yrehy,

' VctpoIueHI'I roHepl4, 6arepr.rje, aKyMyJraropr4, tlnyopocqeure rleBr upe4ajy ce ounafhenona npeAygehy,
- I4ctporueuu ayrouo6urlcKl{ aKyMyrrrapv u ryMe ce npe4ajy onnafhenorr.r upeaysehy a najveruhe-ce

npahajy 4o6anravy (sarr.rena),-Orna.qHlr [arrrrp ce npo4aje pequxnepy,ParluouaJrHo ropuurherre
erexrpuqHe eueprr.rje r4 BoAe,

- llpeneuruBuo AeJloBarbe y IIIrJry orKJlarrarLa uoryhuocra rroxap4 oApx(aBarbe r,r KoHTpoJra cucreMa
fIlI3, o6yra 3aflocJrenrrx, KoHTpoJra eJreKTpo rancranaquja a cn.

- IUIAHIIPAHII EYAYhI,I PA3BOJ:
lpyuBo [pI.{MeHoM HI'I3a.qoKyMeHara, Kao urro je norurr4Ka KBaJrrlTera cnojux ycryra, cnpouofen e [peBeHTr4BHr{x Mepa,
o6yra ra crpytlHo ycaBpIIIaBaIre KaApoBa' rouynuraqaja , caparrla a npahene tuao"oo"*u *opr""rnu Earrrax ycJryra.
flpojerroaane u ycaBpruaBame r.rHrpopuarllroHof cr4creMa y rluJsy [porur{pe6a nocJroBa.

lpyurrno nuje uvano snauajnujax [ocJroBa ca rroBe3aur4M JrHrIr4Ma.
,{pyrurno uuje urraalo axrr{BHocrr,r Ha noJ6y pasnoja rj r4crpaxr.rBama
Huje 6lrno gna.rajHrax Aoratlajano 3aBprrrerKy nocJroBHe roAr{He

I43BPIIIHI4 .iIHPEKTOP

Crasu

4f.i*imi;-,i.
s\- 

-tt\,',



SIGURNOSTAS BEOGRAD

PrB 102305660

MB 77452274

IZVESTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVUANJU ZA IO}I.GODINU

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

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

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

2. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

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

elanovi Odbora direktora su:

lme i prezime Sadainje zaposlenje Pozicija u Odboru

SlaviSa Ristii

Ljubo Pejanovi6

Rade Jovi6

Sigurnost as Beograd

Fakultet bezbednosti

Centar za sigurnost p.A.R.K.

lzvrSnidirektor

NeizvrSni direktor

Neizvr5ni direktor

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

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

lzvrini direktor je zastupnik Dru5tva.



Politika raznglikosti koje se primenjuju u vezi sa organima upravljanja

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

i'*y::1,:^lts



143BOfl

"C*rypnCIcr -AC"
3a cph3t4rJKo-TexHtr tKO 14 nDOTUBnOX{apho

o6es6elere h nrqr4er ycf lyra Ag
Ep. Vn -

= /t^. oV." .za_&kop.6eo rpa .q ,

l4s 3anucHnKa ca pefloBHe crynu.rruHe aKquoHapa EpyuJTBa ,,cilrypHocr-Ac,, 3a
$uenvro-rexHnqKo n npon4BnoxapHo o6es6elerue n npoMer ycnyra a.A.
6eorpag, Toue MarcuMoeuha 9, oApxaHe 1s.o4..zo22.rogune y nfociopujataa
fipyr.urea, ca noqerKovr y 10,00 qacoea.

Henorpe6Ho n3ocraBrbeHo...

oInyKA

,,vceaja ce onnancnjcxr naeeurraj, nQpy'rraa ,,curypuocr-Ac,, 3a $uanuro-TexHilr{Ko n nporuBnoxapHo o6es6elebe n npoMer ycnyfa A.,[. Eeorpa,q, Tonae
Marcilurosnha g, ea 202L rognHy.

Yceaja ce l4seeuraj o peausnjn ennancujcxor nsaeurraja .Qpyurrea
,,cnrypnocr-Ac" sa Susuvro- TexHnvKo 14 nporr4BnoxapHo o6ea6eleL" , npor",
ycnyra A.fl. 6eorpag, Torue MarcilMoeuha 9, sa202L ro4uny.

Yrapflen nero ry6uraK y n3Hocy og 361.919,69 guHap y 202lroAilH]4 ocraje
Kao HenoKpnBeH.

Aa je r43BoA BepaH oprarnFirJry
rBPAH 

"r;YfMv
A

/

CKYTIIIITIIHE

ronuh



Beograd, april 2022. godine 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I ODBORU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA SIGURNOST-AS, BEOGRAD 
 
Mišljenje  
 
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA SIGURNOST-AS, BEOGRAD (u daljem tekstu: 
„Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2021. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, 
izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz 
finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. 
 
Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspek tima, 
finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2021. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu 
koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, zasnovanim na Zakonu o 
računovodstvu i računovodstvenim politikama. 
 
Osnov za mišljenje  
 
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenljivim u Republici Srbiji i Zakonom o 
reviziji Republike Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je 
naslovljen Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim 
kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim 
zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 
odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni 
i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. 
 
Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja 
 
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32, finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, tako da 
u tom smislu ističemo sledeće činjenice koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije. Kratkoročne 
obaveze iznose 4.243 hiljade dinara, dok obrtna imovina iznosi 2.007 hiljada dinara i manja je od dospelih obaveza za 2.236 
hiljada dinara. Ukupan gubitak iskazan u bilansu stanja iznosi 20.334 hiljade dinara i premašuje visinu iskazanog kapitala za 
1.735 hiljada dinara. Imajući u vidu sve prethodno navedeno ukazujemo na postojanje značajnih neizvesnosti u pogledu 
sposobnosti da Društvo nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja. 
 
Naše mišljenje nije modifikovanu u pogledu ovog pitanja. 
 
Skretanje pažnje 
 
Društvo do dana Izveštaja revizora nije sastavilo Elaborat o transfernim cenama, s obzirom da je obavljalo transakcije sa 
povezanim pravnim licima. Društvo je u obavezi da, poreskim organima, podnese Elaborat o transfernim cenama najkasnije 
do 29. juna 2022. godine, za period 01.01.- 31.12.2021. godine. 

Naše mišljenje nije modifikovanu u pogledu ovog pitanja. 
 
Ključna revizorska pitanja  
  
Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj 
reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izveštaja u celini i 
u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima. Osim za pitanja koja su opisana 
u odeljku Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja, smatramo da nema drugih ključnih 
revizijskih pitanja koja treba da se saopšte u našem izveštaju.  

mailto:office@finrevizija.co.rs
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Ostala pitanja 
 
Finansijski izveštaji društva SIGURNOST-AS A.D, BEOGRAD za 2020. godinu bili su predmet revizije drugog revizora koji 
je u svom izveštaju od 20. aprila 2021. godine izrazio pozitivno mišljenje. 
 
Ostale informacije 
 
Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije sadržane u Godišnjem izveštaju 
o poslovanju (koji ne uklјučuje finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima) za godinu koja se završava na dan 31. 
decembra 2021. godine. 
 
Naše mišlјenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaklјučka kojim 
se pruža uveravanje o njima. 
 
U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije, i pri tome razmotrimo 
da li postoji materijalno značajna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja ili naših saznanja stečenih tokom revizije, 
ili na drugi način, tako da ostale informacije predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja. 
 
U vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, sproveli smo postupke propisane Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. 
Ti postupci uklјučuju proveru da li je Godišnji izveštaj o poslovanju u formalnom smislu sastavljen u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije.  
 
Na osnovu procedura sprovedenih tokom revizije, u meri u kojoj smo bili u mogućnosti da ocenimo, mišljenja smo da: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Vladimir Prvanov 
Licencirani ovlašćeni revizor 

  

            

 

  

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



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

 
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028)

0002
6 595 1.302 1.856

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008)
0003

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014

2. Концесије, патенти, лиценце, робне

и услужне марке, софтвер и остала

нематеријална имовина

0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016

4. Нематеријална имовина узета у

лизинг и нематеријална имовина у

припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +

0014 + 0015 + 0016)

0009 6 595 1.302 1.856

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

023 2. Постројења и опрема 0011 6 595 1.302 1.856

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027

4. Некретнине, постројења и опрема

узети у лизинг и некретнине,

постројења и опрема у припреми

0013

026 и 028

5. Остале некретнине, постројења и

опрема и улагања на туђим

некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део)
6. Аванси за некретнине, постројења и

опрему у земљи
0015

029 (део)
7. Аванси за некретнине, постројења и

опрему у иностранству
0016

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА

ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +

0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +

0027)

0018



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)

1. Учешћа у капиталу правних лица

(осим учешћа у капиталу која се

вреднују методом учешћа)

0019

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

методом учешћа
0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

и дугорочна потраживања од тих лица

у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

и дугорочна потраживања од тих лица

у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део)
5. Дугорочни пласмани (дати кредити и

зајмови) у земљи
0023

045 (део) и 053 (део)
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и

зајмови) у иностранству
0024

046

7. Дугорочна финансијска улагања

(хартије од вредности које се вреднују

по амортизованој вредности)

0025

047
8. Откупљене сопствене акције и

откупљени сопствени удели
0026

048, 052, 054, 055 и 056

9. Остали дугорочни финансијски

пласмани и остала дугорочна

потраживања

0027

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

РАЗГРАНИЧЕЊА
0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029

 

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

0030 2.007 2.466 2.728

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

+ 0036)
0031

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0032

11 и 12
2. Недовршена производња и готови

производи
0033

13 3. Роба 0034

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

земљи
0035

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

иностранству
0036

14
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ

ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА
0037

20

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ

ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042

+ 0043)

0038 8 1.368 2.132 1.829

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 8 1.368 2.132 1.829

205
2. Потраживања од купаца у

иностранству
0040



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202
3. Потраживања од матичног, зависних

и осталих повезаних лица у земљи
0041

201 и 203

4. Потраживања од матичног, зависних

и осталих повезаних лица у

иностранству

0042

206
5. Остала потраживања по основу

продаје
0043

21, 22 и 27
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА

ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)
0044

9 6 204 542

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 204 287

223
2. Потраживања за више плаћен порез

на добитак
0046

9 6 255

224

3. Потраживања по основу

преплаћених осталих пореза и

доприноса

0047

23

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +

0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048

230
1. Краткорочни кредити и пласмани -

матично и зависна правна лица
0049

231
2. Краткорочни кредити и пласмани -

остала повезана лица
0050

232, 234 (део)
3. Краткорочни кредити, зајмови и

пласмани у земљи
0051

233, 234 (део)
4. Краткорочни кредити, зајмови и

пласмани у иностранству
0052

235
5. Хартије од вредности које се

вреднују по амортизованој вредности
0053

236 (део)

6. Финансијска средства која се

вреднују по фер вредности кроз Биланс

успеха

0054

237
7. Откупљене сопствене акције и

откупљени сопствени удели
0055

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

пласмани
0056

24
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ

ЕКВИВАЛЕНТИ
0057

10 593 87 97

28 (део), осим 288
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
0058

11 40 43 260

 

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

0059 2.602 3.768 4.584

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

 

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

0401

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 12 16.986 16.986 16.986

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 12 179 179 179

330 и потражни салдо рачуна 331,332,

333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ

РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ

ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ

СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,

334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407

34
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409

+ 0410)
0408

12 1.434 1.434 1.434

340
1. Нераспоређени добитак ранијих

година
0409

12 1.434 1.434 1.434

341
2. Нераспоређени добитак текуће

године
0410

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 12 20.334 19.972 19.863

350 1. Губитак ранијих година 0413 12 19.972 19.863 18.360

351 2. Губитак текуће године 0414 362 109 1.503

 

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

0415

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

(0417+0418+0419)
0416

404
1. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0417

400
2. Резервисања за трошкове у

гарантном року
0418

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

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422

+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)
0420

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале

дугорочне обавезе према матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

у земљи

0422

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале

дугорочне обавезе према матичном,

зависним и осталим повезаним лицима

у иностранству

0423

414 и 416 (део)
4. Дугорочни кредити, зајмови и

обавезе по основу лизинга у земљи
0424

415 и 416 (део)

5. Дугорочни кредити, зајмови и

обавезе по основу лизинга у

иностранству

0425

413
6. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности
0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

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

РАЗГРАНИЧЕЊА
0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429 14 94 94 94

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

0430

 

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

0431
4.243 5.047 5.754

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437

+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 15 595 545 745

420 (део) и 421 (део)

1. Обавезе по основу кредита према

матичном, зависним и осталим

повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)

2. Обавезе по основу кредита према

матичном, зависним и осталим

повезаним лицима у иностранству

0435

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

(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова

од лица која нису домаће банке
0436

15 595 545 745

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429

(део)

4. Обавезе по основу кредита од

домаћих банака
0437

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

иностранства
0438

426
6. Обавезе по краткорочним хартијама

од вредности
0439

428
7. Обавезе по основу финансијских

деривата
0440

430
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0441

43, осим 430
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +

0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)
0442

502 654 795

431 и 433

1. Обавезе према добављачима -

матична, зависна правна лица и остала

повезана лица у земљи

0443

432 и 434

2. Обавезе према добављачима -

матична, зависна правна лица и остала

повезана лица у иностранству

0444

435
3. Обавезе према добављачима у

земљи
0445

502 654 795

436
4. Обавезе према добављачима у

иностранству
0446

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(0450 + 0451 + 0452)
0449

3.146 3.815 4.193



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 16 2.484 2.921 3.146

47,48 осим 481
2. Обавезе по основу пореза на додату

вредност и осталих јавних прихода
0451

662 888 1.047

481
3. Обавезе по основу пореза на

добитак
0452

6

427

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА

НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
0454

33 21

 

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

0455 1.735 1.373 1.264

 
Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455)

0456
2.602 3.768 4.584

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 

100094742-0

50597171007

6

Digitally signed by 

Slaviša Ristić 

100094742-0505971

710076 

Date: 2022.05.04 

10:02:39 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

1001
18.089 20.366

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

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

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

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1006 + 1007)
1005

18.029 20.366

610, 612 и 614
1. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту
1006

18.029 20.366

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

иностраном тржишту
1007

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ

И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
1009

631
V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
1010

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011 60

68, осим 683, 685 и 686
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
1012

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

1013
19.158 23.174

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 18 1.679 1.283

52
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ

ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)
1016

19 14.542 17.893

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 19 10.447 12.724

521
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и

накнаде зарада
1018

1.736 2.119

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

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 277 479

58, осим 583, 585 и 586
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)
1021

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 20 1.357 1.154

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 21 1.303 2.365



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 1.069 2.808

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

1027

660 и 661

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ

ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
1030

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036)

1032
11 1

560 и 561

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ

ЛИЦИМА

1033

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 11 1

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
1035

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036

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

1037

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

1038
11 1

683, 685 и 686

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

1039

583, 585 и 586

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

1040

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 22 992 2.872

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 23 274 166

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041)

1043
19.081 23.238

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042)

1044
19.443 23.341

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

1045

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

1046
362 103

69-59

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

1047

59- 69

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

1048

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

1049



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

1050
362 103

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051 6

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053

723
Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1054

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

1055

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

1056
362 109

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ

ПРАВА КОНТРОЛЕ
1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ

ПРАВНОМ ЛИЦУ
1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ

ПРАВА КОНТРОЛЕ
1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ

ПРАВНОМ ЛИЦУ
1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 

100094742-

0505971710

076

Digitally signed 

by Slaviša Ristić 

100094742-0505

971710076 

Date: 2022.05.04 

10:03:39 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 362 109

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,

некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

333

3. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2007

б) губици 2008

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

332

1. Добици или губици по основу улагања у власничке

инструменте капитала

а) добици 2009

б) губици 2010

334

2. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

3. Добици или губици од инструмената заштите нето

улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

4. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности

које се вреднују по фер вредности кроз остали

укупан резултат

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +

2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) -

(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +

2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) -

(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) ≥ 0

2020

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ

СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ

СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -

2020 - 2021 + 2022) ≥ 0
2023

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021 - 2022) ≥ 0
2024

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2023 - 2024) ≥ 0
2025

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2024 - 2023) ≥ 0
2026

362 109

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

2027

1. Приписан матичном правном лицу 2028

2. Приписан учешћима без права контроле 2029

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 

100094742-

0505971710

076

Digitally signed 

by Slaviša Ristić 

100094742-0505

971710076 

Date: 2022.05.04 

10:04:29 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција

ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1.
Стање на дан 01.01.____
године

4001
16.986

4010 4019 4028
179

2.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених

политика

4002 4011 4020 4029

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

4003 16.986 4012 4021 4030 179

4. Нето промене у ____ години
4004 4013 4022 4031

5.
Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 16.986 4014 4023 4032 179

6.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених

политика

4006 4015 4024 4033

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

4007 16.986 4016 4025 4034 179

8. Нето промене у ____ години
4008 4017 4026 4035

9.
Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 16.986 4018 4027 4036 179

 



Позиција

ОПИС

АОП

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

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП

Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 4046 1.434 4055 19.863 4064

2.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика
4038 4047 4056 4065

3.
Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 4048 1.434 4057 19.863 4066

4. Нето промене у ____ години
4040 4049 4058 109 4067

5.
Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 4050 1.434 4059 19.972 4068

6.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака и

промена рачуноводствених политика
4042 4051 4060 4069

7.
Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 4052 1.434 4061 19.972 4070

8. Нето промене у ____ години
4044 4053 4062 362 4071

9.
Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 4054 1.434 4063 20.334 4072

 



Позиција

ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1.
Стање на дан 01.01.____
године

4073 4082
1.264

2.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака

и промена рачуноводствених

политика

4074 4083

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

4075 4084 1.264

4. Нето промене у ____ години
4076 4085

5.
Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 4086 1.373

6.

Ефекти ретроактивне исправке

материјално значајних грешака

и промена рачуноводствених

политика

4078 4087

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

4079 4088 1.373

8. Нето промене у ____ години
4080 4089

9.
Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 4090 1.735

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
Slaviša Ristić 

100094742-

0505971710

076

Digitally signed 

by Slaviša Ristić 

100094742-0505

971710076 

Date: 2022.05.04 

10:06:12 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17452274 Шифра делатности 8010 ПИБ 102305660

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

Седиште Београд-Врачар, ТОМЕ МАКСИМОВИЋА 9

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 23.898 27.301

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 23.141 24.231

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 757 3.070

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 23.442 27.111

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 3.477 7.646

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 16.462 15.448

4. Плаћене камате у земљи 3010 11 1

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012 6

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 3.486 4.016

8. Остали одливи из пословних активности 3014

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

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

1. Продаја акција и удела 3018

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

биолошких средстава
3019

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

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

1. Куповина акција и удела 3024

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

биолошких средстава
3025



Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

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

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

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

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

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036 150

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043 100 200

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 24.048 27.301

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 23.542 27.311

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

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

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 87 97

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054

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

3055
593 87

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Slaviša Ristić 

100094742-

0505971710

076

Digitally signed 

by Slaviša Ristić 

100094742-0505

971710076 

Date: 2022.05.04 

10:05:19 +02'00'



NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ                        "SIGURNOST - AS" a.d. Beograd 
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  
                                                             ZA 2021. 
 
 
 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
 

 
- Pun naziv firme: "SIGURNOST - AS" Beograd 

- Vrsta pravnog lica: Akcionarsko društvo 

- Mesto: Beograd 

- Adresa: Tome Maksimovića br.9/III 

- Šifra osnovne delatnosti: 8010 

- Naziv osnovne delatnosti: delatnost privatnog obezbeđenja 

- Matični broj: 17452274 

- Poreski identifikacioni broj: 102305660 

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

- Veličina preduzeća: mikro  

- Prosečan broj zaposlenih u toku 2021 godine: 16  

- Krajnji vlasnici društva su fizička lica čija su imena obelodanjena na sajtu Centralnom 
registru hartija od vrednosti Republike Srbije.  

- finansijski izveštaji odobreni su  od strane rukovodstva 04.03.2022. godine 
 
Reviziju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu izvršiće  »Euroaudit« d.o.o. Beograd. 

 
Na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2021. godinu Društvo je razvrstano u mikro 
pravno lice. S obzirom da je javno društvo, društvo shodno članu 20. Zakona o računovodstvu 
primenjuje pune Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i obveznik je revizije.  
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH 

IZVEŠTAJA 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 
glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 
Srbiji. 
 
Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi 
da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i 
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u 
skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za 
finansijsko izveštavanje („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), 
odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su 
sastavni deo standarda.  
 
Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja, utvrđuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. 
Do datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu prevedeni su i objavljeni 
standardi i tumačenja standarda (»Sl. Glasnik RS« br. 35/2014). 
 
Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo primenjuje MRS, MSFI i 
tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2021. godine. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja 

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

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

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

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

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

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

 31.12.2021. 31.12.2020. 

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

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

 
Mesec 2021. 2020. 
Januar 0,011 0,020 
Februar 0,012 0,019 
Mart 0,018 0,013 
April 0,028 0,006 
Maj 0,036 0,007 
Jun 0,033 0,016 
Jul 0,033 0,020 
Avgust 0,043 0,019 
Septembar 0,057 0,018 
Oktobar 0,066 0,018 
Novembar 0,075 0,017 
Decembar 0,079 0,013 

 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

Ova imovina obuhvata opremu. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.  
Oprema amortizuju se u toku korisnog veka. 
Ukoliko knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne 
vrednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procena se 
vrši po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti procene evidentiraju se u korist revalorizacione 
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rezerve. Negativni efekti procene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona 
rezerva ne postoji, negativni efekti procene terete rashode obezvređenja. 
 

4.1.AMORTIZACIJA 
Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procenjena poštena vrednost. Metod 
obračuna je proporcionalan (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema). 
 

4.2.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

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

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

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

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

 
4.3. ZALIHE  

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

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

 
4.5. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju 

preplaćeni porez na dobitak. 
 

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

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

 
4.8. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, (zakonske rezerve) neraspoređeni 

neto dobitak ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital. 
 

4.9. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova 
i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama. 
Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u 
momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje.  
 

4.10. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i 
kaucije, dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. 
Dinarske obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se 
po srednjem kursu na dan bilansa. 
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4.11. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po osnovu 

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

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

4.13. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 
 

4.13.1. Poslovne prihode čine prihodi od prodaje usluga 
 

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

 
4.14. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 
4.14.1.  Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih 

pravnih lica,  prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih 
kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi. 
 

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

 
4.15. OSTALI PRIHODI I RASHODI 

 
4.15.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje opreme, učešća u kapitalu, 

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

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

4.16. DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 
 

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

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

 

4.17. Porez na dobitak  
 

Tekući porez 

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

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u 
izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive 
privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da 
će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 
 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u 
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret 
ili u korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se evidentiraju direktno u 
korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru 
kapitala. 
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4.18. Primanja zaposlenih 
 
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 
obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od 
bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. 
Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda 
perioda na koji se odnose. 
 
Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 
osnovama.  
 
Otpremnine 

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

 
4.19. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod 
uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u 
momentu isporuke robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj 
vrednosti, umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  
 
Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 
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5. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 
Prezentacija finansijskih izveštaja) 

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

5.1.Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 
 

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

 
5.2.Umanjenje vrednosti imovine 
 

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

5.3.Ispravka vrednosti potraživanja  
 

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

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

 
5.5.Sudski sporovi  
 

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

 
Postrojenja i 

oprema 
Ukupno 

Nabavna vrednost na početku godine 3,219 3,219 
Povećanje: 

  
Nabavka, aktiviranje i prenos 
Smanjenje                                                                                      

1.192 1.192 

Nabavna vrednost na kraju godine 2,027 2,027 

 
    

Kumulirana ispravka na početku godine 1,917 1,917 
Povećanje: 
Prodaja i ispravka 

707 
707 

 
Amortizacija                                             277 
Prodaja i ispravka                                   430                  
Smnjenje prodaja 
                                                
                                                                                                        

1.192    
1.192 

 

   
Stanje na kraju godine 1,432 1,432 

   
Neto sadašnja vrednost: 

  
31.12.2021. godine 595 595 

   
Neto sadašnja vrednost: 

  
31.12.2020. godine 1,302 1,302 

 
 

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

u hiljadama dinara 
 Učešće u kapitalu 

matičnog i zavisnih 
pravnih lica 

Ukupno 

1. Bruto vrednost na početku godine 16.366 16.366 
2. Povećanje bruto vrednosti u toku godine:   
3. Smanjenja bruto vrednosti u toku godine:   
4. Bruto vrednosti na kraju godine (1+2-3) 16.366 16.366 

   
5. Ispravka vrednosti na početku godine   
6. Ispravka vrednosti na kraju godine 16.366 16.366 

   
Neto vrednost 31.12.2021. - - 
Neto vrednost 31.12.2020. godine (1-5) - - 
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Društvo je, u prethodnom periodu, skladu sa zahtevima MRS 36 – Umanjenje vrednosti 
imovine, izvršilo obezvređenje učešća u kapitalu zavisnog društava “SIGURNOST – Vračar” 
a.d. u iznosu od 16,366 hiljada dinara na teret rashoda od obezvređenja, jer ovo zavisno 
društvo godinama ostvaruje gubitak u poslovanju i ima značajne probleme sa likvidnošću. 
 
 
 
 

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 

u hiljadama dinara 

Opis 
Kupci u inostranstvu - 
ostala povezana pravna 

lica 
Ukupno 

1 2 3 

Bruto potraživanje na početku godine 3,506 3,506 
Bruto potraživanje na kraju godine 2,742 2,742 

    
Ispravka vrednosti na početku godine 1,374 1,374 
Ispravka vrednosti na kraju godine 1,374 1,374 

NETO STANJE 
31.12.2021. godine 1,368 1,368 
31.12.2020. godine 2,132 2,132 

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

u hiljadama dinara 

Starost potraživanja  u danima 
Potraživanja do 365 

dana starosti 
Potraživanja starija 

od godinu dana 
Ukupno 

(2+3) 

1 2 3 4 
Kupci u zemlji (bruto) 1,368 1,374 2,742 
Ispravka vrednosti 

 
1,374 1,374 

Neto potraživanja 1,368 
 

1,368 
 

 
 

9. DRUGA POTRAŽIVANJA  
 

u hiljadama dinara 
 

31. decembra 2021. 31. decembra 2020. 
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Potraživanja od zaposlenih 
Potraživanja od državnih organa i organizacija - 73 
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 6 - 
Ostala kratkoročna potraživanja - 131 
DRUGA POTRAŽIVANJA: 6 204 

 
10. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 

u hiljadama dinara 
 31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 
   

1. Dinarski poslovni račun 593    87    

UKUPNO (1) 593    87    

 
 

11. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

u hiljadama dinara 
 31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 
   

1. Unapred plaćeni troškovi 40 43 

UKUPNO (1) 40 43 
 

12. KAPITAL 
 
Akcijski kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2021. godine u iznosu od 16,986 
hiljada RSD (2020. godine – 16,986 hiljada RSD) čini 16,986 običnih akcija (2020. godine – 
16,986 običnih akcija). 
Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od 
vrednosti i kod Agencije za privredne registre. 
Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu: 
 
 hiljada dinara 
 31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 
   
1. Akcijski kapital 16.986 16.986 
I. Svega osnovni kapital (1 do 7) 16.986 16.986 
   II. Neuplaćeni upisani kapital   
2. Rezerve 179 179 
III. Svega rezerve (2) 179 179 
   3. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 1.434 1.434 
4. Neraspoređeni dobitak tekuće godine 

  
IV. Svega neraspoređeni dobitak (3+4) 1,434 1.434 
   5. Gubitak ranijih  godina (19,972) (19,863) 
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6. Gubitak  tekuće godine (362) (109) 
V. Svega gubitak  (5 +6) (20,334) (19.972) 
KAPITAL (I+II+III+IV-V) (1,735) (1,373) 
   
 
 

  

 
2021 

 
2020 

 
Broj 

akcija  
% 

učešća  
Broj 

akcija  
% 

učešća 

        
Akcije fizičkih lica 16,986    

 
100.00% 

 
16,986    

 
100.00% 

        
 

16,986    
 

100.00% 
 

16,986    
 

100.00% 

 
Nominalna vrednost jedne akcije je 1,000 dinara. 
Akcije nemaju knjigovodstvenu vrednost akcije, s obzirom da Društvo iskazuje gubitak iznad 
visine kapitala.  
Akcijama se nije trgovalo na berzi duži vremenski period (više od 5 godina) 
 
 

 
13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 

 
u hiljadama dinara 

 
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

   
Odložene poreske obaveze po osnovu: (a) 94 94 
a) razlike između računovodstvene i poreske osnovice 94 94 

 
 
 
 

 

14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 

             u hiljadama dinara 

Kreditor 
Rok 

otplat
e 

Početak 
otplate 

Obezbeđen
je 

Kamatna 
stopa 

Valuta u 
kojoj je 
kredit 
uzet 

Iznos u 
stranoj 
valuti 

Iznos hiljada 
dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Slaviša Ristić 
 2023

. 
 05.02.20

19 
  bez RSD   545 

Student 2022. 2021     50 

1) Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   595 

UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE    595 
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15. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

u hiljadama dinara 

 
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

   
I OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 

  
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 970    998    

2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret zaposlenog 

918    1.191    

3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada 
na teret poslodavca 

556 732 

4. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog 
putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 

40 
 

II OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA 
ZARADA I DRUGE OBAVEZE (1 DO 4) 

2,484    2.921    

   
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II) 2,484    2,921    

 
 

 
 

16. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 
 

u hiljadama dinara 

 
31. decembra 

2021. 
31. decembra 

2020. 

   
1. Obaveze za porez iz rezultata - 6 

OBAVEZE za ostale poreze, dorpinose i druge dažbine (1) - 6 
 

Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice (obaveze za porez iz 
rezultata)u hiljadama dinara 

 31. decembra 
2021. 

31. decembra 
2020. 

Dobitak pre oporezivanja (362) (103) 
Kapitalni dobici  
Kapitalni gubici  
Korekcije za stalne razlike  
   - reprezentacija 48 143  
   - ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja kojima se 
istovremeno i duguje  
   - transferne cene  
   - kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda   
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   - ostale razlike kazne 10 73  
   - rashodi po osnovu obezvređenja imovine    
Korekcija za privremene razlike:   
   - računovodstvena i poreska amortizacija (46) 280 
   - otpremnine  
   - dugoročna rezervisanja  
   - porez na dobit koji je platila nerezidentna filijala  

    
Poreski gubitak 350 355  
Poreska osnovica - 38  

   
Obračunati porez (po stopi od 15%)    
Umanjenja po osnovu poreskih kredita - 6 

    
Tekući porez na dobitak - 6  
 
 
 
 

17. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12.   

2020. 

   
1. Unapred obračunati troškovi 40 43 

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 40 43 

 
 
 

18. TROŠKOVI MATERIJALA 
 

u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12.   

2020. 

   
1. Troškovi materijala za izradu 84    51    
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 40    27    
3. Troškovi rezervnih delova 110 26 
4. Troškovi goriva i energije 1.445    1.179    

TROŠKOVI MATERIJALA (1 do 4) 1.679    1.283    
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19. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 
u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 

01.01-
31.12. 
2020. 

   
1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  10,447 12.724 
2. Troškovi poreza i dop. na zarade i naknade na teret poslodavca 1,736 2.119 
3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 563 772 
4. Troškovi naknada po ugovoru o priv. i povremenim poslovima 168 80 
5. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 468 970 
6. Ostali lični rashodi i naknade 1,160 1.228 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI 
LIČNI RASHODI (1 do 6) 

14,542 17.893 

 
 

20. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 
 

u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

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

  
5. Troškovi ostalih usluga 707 374 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 5) 1.357 1,154 
 
 
 

21. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 
 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

   

1. Troškovi neproizvodnih usluga 477 1.107 

2. Troškovi reprezentacije 144 259 

3. Troškovi premije osiguranja 198 486 

4. Troškovi platnog prometa 49 46 

5. Troškovi članarina 8 18 

6. Troškovi poreza 59 25 

7. Ostali nematerijalni troškovi 368 424 
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NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 7) 1,303 2,365 
22. OSTALI PRIHODI 

 
u hiljadama dinara 

 
01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

 
  

1. Prihodi od smanjenja obaveza  
 

131 
2. Ostali nepomenuti prihodi 992 2.741 

OSTALI PRIHODI (1 + 2) 992 2.872 

 
 

23. OSTALI RASHODI 
 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2021. 
01.01-31.12. 

2020. 

   

1. Ostali nepomenuti rashodi 274    166 

OSTALI RASHODI  274    166 

 
 

24. ZARADA PO AKCIJI 
 

S obzirom da je u tekućem periodu Društvo iskazalo gubitak nije  ostvarena zarada po akciji.  
 

 
25. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 

 
Nakon datuma bilansa nije bilo značajnijih sudskih sporova, aktiviranje hipoteka ili garancija, 
statusne promene i dr). 
Usaglašavanje je izvršeno sa preko 90% poslovnih partnera sa stanjem na dan 31.12.2021. 
god. 
 
 

26. USKLAĐENOST POTRAŽIVANJA I OBAVEZA 
 

Društvo je tokom 2021. godine usaglašavalo obaveze i potraživanja sa svojim poslovnim 
partnerima. Usaglašavanja su u zadovoljavajućem procentu.  

 
 

27. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 
 

Sudski sporovi 
 
Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine  nije imalo značajnih sudskih sporova. 
(Sudski spor sa Greeneko Topola radi duga u iznosu od 1.272 hiljade dinara) 
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Data jemstva i garancije 

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

28. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 
 
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom 
riziku (deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se 
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti 
Društva ovim rizicima.  

 
Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano 
tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji. 
 
Tržišni rizik 

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

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

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

u hiljadama dinara 
 Imovina    Obaveze   
 2021  2020  2021  2020 

EUR                   -                       -                        -                      -   

        
                   -                       -                        -                      -   

Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je 
Društvo nije osetljivo na promene deviznog kursa EUR . 

 
Kamatni rizik 
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Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 
kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na 
raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  

 
Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine sa stanovišta 
izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  
KAMATNI RIZIK 

Finansijska sredstva 

Nekamatonosna                    1,967                      2,423  
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)                             -                             -  
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)                             -                             -  

                  1,967                     2,423  

Finansijske obaveze 

Nekamatonosne                     3,581                      4,120  

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)                             -                             -  
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)                             -                             -  

                   3,581                     4,120  

 
Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2021. godinu na 
realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2020. godine - 1%), počev od 1. 
januara. Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih 
stopa, imajući u vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske 
instrumente Društva koji su postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale 
varijable nepromenjene. U tabeli se uzima 1% od zbira podnaslova varijabilne kamatne stope 
sredstava i obaveza i izračunava razlika finansijskih sredstava i obaveza 
 2021  2020 
 1%  -1%  1%  -1% 
Finansijska sredstva                   -                    -                     -                      -  

Finansijske obaveze                                                        -                      -  

                                                       -                     -  
 
Kreditni rizik 
 

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je uglavnom na potraživanja od kupaca na 
dan bilansa. 
Rizik likvidnosti 
 
Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u 
svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom 
likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih 
novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća 
obaveza.  
Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
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2021. godina dо 1 godine 
 

оd 1 dо 2 
godine  

оd 2 dо 5 
godina  

Ukupno 

        
Dugoročni krediti                   -   

 
                  -   

 
                  -   

 
0 

Obaveze iz poslovanja 502 
 

                  -   
 

                  -   
 

502 

Krat. finan. obaveze 595 
 

                  -   
 

                  -   
 

595 

Ostale krat. obaveze 2,484 
 

                  -   
 

                  -   
 

2,484 

 3,581 
 

   
 

3,581 

2020. godina dо 1 godine 
 

оd 1 dо 2 
godine  

оd 2 dо 5 
godina  

Ukupno 

Dugoročni krediti                   -   
 

                  -   
 

                  -   
 

0 
Obaveze iz poslovanja 654 

 
                  -   

 
                  -   

 
654 

Krat. finan. obaveze 545 
 

                  -   
 

                  -   
 

545 

Ostale krat. obaveze 2,921 
 

                  -   
 

                  -   
 

2,921 

 4,120 
 

   
 

4,120 

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

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 
 

2021. godina   2020. godina 

1 OBRTNA IMOVINA / KRATKOROČNE 
OBAVEZE 

0,47 
 

0,49 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST 
    

2 OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 
KRATKOROČNE OBAVEZE 

0,47 
 

0,49 

 
Koeficijent ispod 1 pokazuje prisustvo rizika likvidnosti. 
 

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

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

u hiljadama dinara 
RIZIK KAPITALA  
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1. Obaveze (dugoročne i kratkoročne)                     4,243                      5,047  

2. Kapital                 -                   -  

Koeficijent (1/2)    

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

30. SEGMENTI POSLOVANJA  
 
Društvo nema segmente poslovanja predstavljaju delove Društva koje ostvaruju prihode i 
rashode. 
 

31. POVEZANE STRANE 
Društvo nije obavljalo  poslovne transakcije sa povezanim licima.  
U toku 2021. i 2020. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  
 

 u hiljadama dinara 
 2021.  2020. 

PRIHODI OD PRODAJE    
   - matično društvo    
   - zavisna pravna lica    
   - ostala povezana pravna lica    

NABAVKE    
   - matično društvo    
   - zavisna pravna lica    
   - ostala povezana pravna lica    

    

POTRAŽIVANJA I PLASMANI    
Potraživanja od kupaca:    
   - matično društvo    
   - zavisna pravna lica    
   - ostala pravna lica 1.368  2,132 

 1.368  2,132 

OBAVEZE    
Obaveze prema dobavljačima:    
   - matično društvo     
   - zavisna pravna lica    
   - ostala  pravna lica 502  654 
 502  654 

 502  654 

 
32. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) 
i načelu stalnosti poslovanja. 
Na dan 31. decembar 2021. godine ukupna obrtna sredstva su iznosila 2,007 hiljadа dinara, 
što je za 2,236 hiljadа manje od iznosa tekućih obaveza na istu dan. Pored toga, gubitak 



perioda iznosi 362 h.iljada dinara. Pri primeni nadela nastavka poslovanja, Dru5tvo je uzelo u
obzir sledede dinjenice. U narednom periodu Dru5tvo ne odekuje znatiine gubitke. Dodatno
Drustvo ima zakljudene dugorodne ugovore sa kljudnim kupcima po kom Jr.rou, se planira
ostvarivanja odredenih prihoda u narednim periodima koji bi pokrili gubitke.

Tokom 2021. godine poslovanje Dru5tva bilo je pod uticajem pandemije Covid-l9 virusa.

Tgkot navedenog perioda, a i nakon toga, na snazi su bile restriktivne mere koje su imale
uticaja na poslovanje svih privrednih subjekata u Republici Srbiji. Uticaj 

"u 
forfou*;e samog

Drustva je bio malog obima, usled njegove delatnosti - - delatnost privatnog obezbeclenja.

Takocle u kratkom roku po objavi vanrednog stanja uvedene su mere u samom Drustvu kako
bi.se obezbedila sigurnost zaposlenih na ,udno*"-.stu i spredilo iirenje virusa. pored toga,
nabavke osnovnih sirovina su funkcionisale bez zastoja. Preventivne mere za spredavanje
Sirenja virusa i siguran kanal nabavke su o.ogr6ili kontinuitet aktivnosti prodaje.
LikvidnoS6u Dru5tva upravlja Odbor direktora.
osim toga, do dana odobrenja ovih izvestaja, obaveze iz poslovanja i obaveze po kreditima i
drugim poveriocima se redovno izmiruju, a na osnovu sprovede nih analiza rukovodstvo
odekuje da ie biti u mogu6nosti da nastaul du ih uredno izmiruje i u doglednoj budu6nosti.

Zbog specifidnosti situacija i uticaja
situacija na finansijske performanse
nivoom pouzdanosti.

ra celokupnu privredu i povezane industrije, uticaj
DruStva nije trenutno mogude proceniti sa- visokim

Na bazi prethodno navedenog finansijski izvestaji su sastavljeni u skladu sa nadelom nastavka
poslovanja, koji podrazumeva da 6e Dru5tvo nastaviti da posluje u neogranidenom
vremenskom periodu i da 6e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj buiu6nosti.
Prema nadelu nastanka poslovnog dogadaja udinci poslovniir promena i drugih dogadaja se
ptiznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).
Finansijski izvestaji sastavljeni na nadelu naslanka posloviog dogadaja (osim lzvestaja o
tokovima gotovine) pr.uLaju informacije ne samo o poslovnim pirn*ur1u iz prethodnog
perioda, koje ukljuduju. isplatu i prijem gotovine, u.6 tukod" i o obavez ama za isplatu
gotovine u buduiem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja 6e biti primljena u
budu6em periodu.
Finansijski izveStaji su. sastavljeni pod pretpostavkom da 6e Drustvo da posluje u
neogranidenom vremenskom periodu i da 6e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj
bududnosti.

M.P.

t - /

A*""'
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1. OcHrlsalbe rr neJraruocr

{pyurrao ,,czrypuocr-Ac" sa $usrzuxo-TexHllrlKo r,r nporrzBrroxapno o6es6eleme r{ npoMer ycJryra a.g., Eeorpa4, yruqaTorue Maxcunaoruha6p'9(y AarbeM reKcry: Apy'rrno) ocuo"u"o j. 25.12. 2002.rorr.rHe pefncrpoBaHo KoA Tproer.*rcxorcyaa y Eeorpa.Ay roA 6pojerv perrcrapcKor yrlolxKa t-tsssz-oo. Peurerrerra Arenqaje ,u npr"p.ar. perricrpe 6poj: E[11070/05 - craryr ol 30'01'2012'foAI'IHe' ApylxrBo je npene4euo y Perucrap np,BpeA'?rx cy6jexara, Kao aKrlr.roHapcKo
ApyrrrrBo roje noc,uyje ca cxpaheuzlr Ha3r.rBoM: ,,Cuiypnocr_Ae,, a.r. n.oipua, 

"u 
*i^irr* opojerra 17452274,rropecKr4M u4eurut[uraqlroHorra 6poj eu | 023 0 5 660.

- otrr4c fIocJIoBHrrX AKTI,IBHO CTrr V oprAHrr3ArII4OHA CTpyKTypA ApyrrITBAI'o*rosHa AeJlar'ocr ApylrrrBa je Aerar'ocr npr{BarHor o6er6elerra. Apy*tfr ja nr4rle'rlr,rpa'o 3ao6anrarre AeJIarHocrI4 npl'IBarHor o6eg6eferba. y 2021. npoceqHo l6 sartoc,reHr.r. 3a 4elarHocr rojorra ce
.{pyutno 6ayu, op, n3y3eruor snavaja je noceAoBarse ftarlenrle sa $uruvro rexnzqro o6e6e!en e, Jl.rqenqe3a nparlby HoBqaHI'IX rI Apyrux BpeAHocrI4' Pe4onuo ce nparl4 3aKoEcKa perynarr{Ba y onoj o6racra r.rycarJIaIIIaBa ce ca I6oM Kpo3 oArcBapajyhe znrepne roKyMeHTe u arTr.rBHocrr,r. Csu gauocreur.r y ce6Topyo6es6eferra noce4yjy n[ueHIIe :a o6anrarre nocno"u Qrr""no rexHr.rqKor o6ea6eferra ca opyNjev a 6e:opyNja.

l. CnopegneAeJrarHocrrr:
- ycJryre crrcreMa o6ee6efema;
- ycJryre oApxaBarLa;
- ycJryre uaruhema;
- ycJryre penoBHor .tuuJherba 3rpa.4a;
- ycJryre ocrrL,ror qzruhena 3rpaAa u o6jerara
- KOHCyJITaHTCKe aKTIIBHOCTIT y Be3rl Ca nocJroBaBeM r4 ocrtutr.tM ylpaBJbar*,eM.
.{pyurteo je iIzueHIIIlpaHo ga o6aer,ane AeJrarHocrr.r npaBarHor o6ea6efena.

2' opraun yrrpaBJbarba y apyrursy rcoje je opranusouuno xao jegHo4oMno cy:- CrynururHa, Kao uajnuuru oprau;
- Oa6op ArrpeKTopa, Kao [ocJroBoAurr opraH.

llprznpe4no ApyIIrrBo, flpeMa noAatII'IMa yneraM y perncrap Arenquje 3a rprrBpeAHe pefrrcrpe, npeAcraBJba c,rasumaPuctuh, pr3Bprrrua Ar.rpeKTop .
- IrptIKA3 PA3BOJA, OI,IHAHCTIJCKI4 IIOJIOXAJ I,I PE3YJITATI4

TIOCJIOBAISA
2. Pesr,lrde ocrBapeHnx p$yJrrara 3a rreprroAoA 0 1.0 1.2021-31.12.2021.

KATEIOPI4JA

Yxynuz npuxo.4a
Yr<ynna pacxoAr.r

.{o6urar r,r3 peAoBgorl
noclonan a(ry6zrar<)
Bulaucna axtusa/ nacusa
llo:rpaNunarra
Ocrane Ayropoque o6asese

ocTBaperbe
y nocMaTpaHoM
reprroAy
rexyhe roArrne

2021.
r9.081
19.443

(362)
2.602
1.368

Ocrnaperre
y IIocMaTpaHoM
nepuoAy npeTxoArre
roArIHe

2020.
23.238
23.341

(103)
3.768
2.t32

o/opac'ra(naga)

ocTBaperbe y
nocMaTpaHoM
neprroAy rexyhe

4uHe/ocrnapene y
Ilepfloay npeTxoAHe roA.

82,71
93,30

351,46
69,06
64,17
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'{pyurnojeyfleplroAyoa01.01.-3l. l2.l02lloluneocrBapr.rrronerory6uraryyKynHoMr.r3Hocy ol,362xunaAa
IuHApa.

ocnonnu v ocralrr4 Karrr,rralrr ApyrrrrBa r.{3gocu 16.986,00 xvJba/ia r:a:lnapa, oAHocHo:

Kparropovne tpuuancnjcxe

o6a.Bege

O6aaese r{3 fiocJroBaba

Ocrane KparKopoirHe o6aeese

Tporuroau floc.rroBarLa

flpoceuau 6poj ranocnenux

- OCHOBI{I4 KANIiTAJI

- pe3epBe
- uepacnopef eHn Ao6arar

)v)

502
2.484
19.443

I6

I4rnpruerre y
ITCTOM

reprroAy
rercyhe reryhe
roause202l.

3

545
6s4

2.921
23.341

2 l

16.986 xunaaa 4u*apa
179 xunapa guuapa

1.434 xuma Ansapa

109,17
76,76
85,04
83,30
76,19

llHaexc

(usnpruerre y oAHocy
Ha ucTH rreprroA rrpeTxoAHe
ro4une)

8(3/4)

88,92

34,54

82,11

72,64
I 100,00

165,06

83,30

OcHIaeaqu ApyIIIrBa cy Mupro byponuh ca24,99Yo BJracHrzrrrrBa, MnnaH Hrzroluh 21,40o/o,Taea Jlaruh 4,10o/o,
3opan Jlaloouh 2,19o/o BJracHr,rrrrrBa, ocr.uro Srsuqra ruqa 47 ,32%;o.

- r{H@OPMATIIIJA O OTKyIIy COIICTBEHTIX AKIIITJA
Y nperxogroM rrepnoAy Hrrje 6u.ro orxyna corrcrBeHrrx aKrluja.

3. Ocreapenu QnnancujcKrr p$yJrrar y rrocMarpanoM rreprroAy

P.6p. CrpyrcrypaynynHux
npnxoAa rr pacxoAa

l. IlocrosHu rrpr{xoAr{ 18.089
2. @nnancrzjcrr.r [puxoAr4 0
3. Ocra.nu npr{xoAr.r 992

I YKYIIHO
IIPI4XOAII
(1+2+3+4)

19.081

l. lloc.rrosHr.r pacxoAr4 19.158
2. (Duuaucujcxu pacxoAr{ I I
3. Ocralu pacxoAa 274

U YKYIIHO PACXO,III4 19.443

I4repruerre y
nocMaTpaHo
y nepnoAy
rrpeTxoAHe
roaune2020.

4

20.366

0
2.872

23.174
I

r66

23.341

2s.238 100.00

Crpyrrypa
IIprrxoAa
u pacxoAa
-rol3

(:y" )

5

94,90
0,00
5,20

98.53
0,06
l,4l

100,00

Karo je y nepr4oAy 01.01.-3l.l2.202l..ro4zne ApyrrrrBo ocrBapr{no yKyraH rpuxoA oa 19.0g1 xlrlba&a Ar4Hapa r yKyrrag
pacxoA or' 19'443 xu[Lara rvrHape. ro je u [cKa3aHIt t[rEuancnjcxr.r pesyntar b"o r".urr"uH, oAHocHo ocrBapeH je 6pyro
ry6urax y I,I3Hocy o1,362 xHJbaLa Ar,rHapa , nope3 ra 4o6"t y 

"t"o.y 
oa 0 

""ounu 
Eutapa, nero ry6urar y ,rrory oii;Z

xr,rJbaAa Ar.rHapa.

Yryunu npllxoAl4 y rlocMarpaHoM rleplroAy texyhe roAr4ue, cMarr,eHr.r cy sa 17,89 y o1Hocy Ha rocMarpaHlr fiepr{oA
rperxoAHe roAI4He. Y ctpyrrypr'r yKyruox npuxoAa najoehe yueruhe urraajy nocnonnr npr*oar (94,g0%). V o.qnocy Ha
[peTXoAHy roAl4l{y' [ocJIoBHIl [plIXoAI'I cy cMaH,eHlI zall,l8%io,IoK cy L rocJroBHr4 pacxoAr,r cMarLeHr{ sa 27,36yo.
llocrosHl' pacxoAtr nocMarpaHl'I Ea yKylHoM Hr4Boy, Mar6e cy cMar'eHr,r y oA'ocy Ha ,,oc,roB'e rrpuxoAe.

Y crpyxrypu [ocJIoBHI'rx nplrxoAa uajeehe yueurhe r.rvajy npr.rxo.qu oA Bprueu a ycJryra Quslruro-rexuuvroro6er6elema u
IIDaTrbe,.
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Kareropujy ocra,rr{x npuxoAa Erz'e npuxoAr4 rro oc'oBy oclo6olena oA rrope3a Ha 3apare.

3 a.Tpotrronu locJroBarba

P.6p OIII4C TPOIIIKOBH
ocrBapeHri y
rer<yheu reprroAy

2021.

l. Tpotrroez 1.679
ltarepujana il ropr{Ba

2. Tporuroau 3ap*a 14.542
Tpourrcoru arr,roprrsaunje 277
4. Oc"ratw rpou.nocJroBalLa 2,945

yKyfrHO: 
19.443

TPOIUKOBI4

ocTBapeHrr y r4cToM
nepuo4y 2020

I4sHoc

1.283 8,64

I,IH4erc
(lrsnprrersa y oAuocy Ha

130,97

81,27
57,93
79,90

83,30

[4H4erc

45,70

64,17
681,61

19,62

69,06

cTpyK.r(oJr
3(y %)

17.893

479
3.686

74,79
1,42

15,15

23.341 100.00

I":r"t"H#"ffii1Tlr1;:^" 
t rervhoj roAI'IEI'r najnehe v'reruhe zuajv rporuro Bu sap*a (74,7s%),Kao E ocrarrr{

V o4uocy Ha nporurry foAr.rHy, cMarleu je 6poj 3alocJreHr.rx .
Tporuroou uareplrjana cacroje tt oa tpo,u*o"u ru6u"*a rr,rarepajara 3a yrpaArLy,.pe3epBH, AeJroBr{,KaHrl.varepujan roju
Y;:rlf:o 

yKynHl'rx rpoIIIKoBa uatepujan4 Kao r'r rporuKoBr.r ropzBa rolz vane ts,oail" yKyn'rzx rporrrKoBa

ffiY;"ffi:T,XX"#ff:1ffi;"fiT;hl,?il,?,1j:1.-14 cv rpoIIIr(oB t4 vcrryrua.4BoKara, rporrrKoB' Aonp'Hoca r4 rrope3a,

4. Ananu:a nosuquja 6u.nanca crarba

4a. Crpyxrypa nMoBnne (arcrnna)

P.6p. KATEfOPI4JA Cmne naAau 31.12.
reKyRe roguae20Zl.

l. uerperuuae,uocrpojerua,onpeua
ueuarepaj a,rna yJraraH,a

2. 4yropounu qpananczjcr<z rJracMaurr
J. [OTpOXr.rBa]6a
4, roroezHa I4 roroBI,IHcKl4 eKBI,IBaJTeHT
5. ocralo

yKyIrHA n MOBr4HA(AKTLTBA)

595

1.368

593
46

2.602

Crar+e ua gau 31.!2
rperxoAHe roaaue 2020.

r.302

2.t32
87

247

3.768
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Yrcynnaa lorptDr(r.rBarba rd3uoce 1.36g xnra4a Avrrapa.

46. Crpyrrypa Karrrrrana rl odasera (nacura)

P.6. KATEIOPIIJA

1. KATII4TAJI 14 PE3EPBE
2. HEPACIOPEbEHI4 IO6r{TAK
3. |YEI4TAK
3. AyfoPoqHE OEABE3E
4. KPATKOPOqHE OBABE3E
5. OAIOI{EHE TTOPECKE OEABE3E

YKYIIHA TIACI4BA

Crarre Ha AaH 31.12,2020. lJHaerc
rrpeTxoAHe ro/IrrHe

Crarre Ha AaH 31.12.2021.
reryhe roArrue

17.165
1.434

20.334

4.243
94

2.602

Haj nehe y.reurhe y o r<nr.rpy 6u taucup auux o 6at eg i

ry;m6:rn:l;:*1 j#*l#ku.-::Hffi :r?i""'i;;;;::{:;lJffittrffi ;1:^i*Tl:\?,;^
o6u".r" ,u nAB, ;;;;;;o cepBricupa y poKy. 

re3a 3a 3apaAe ooyxnarajy a o6aeese npeMa ao6asrbaqr.rMa, Kao rr

5. fforcasareJbu eunaHcujcxe cra6n.nHocrrr

Ha Qr.IHanct.rjcxy cra6nluocr _IIDvrnrBa vruurr 6n^.crpv*rypa4,''un.,p#?[,ii,lfixx#fr f ?:##:ffi ffi:ft :r#fl"XT#n:T#:rfi l;:;:;iff6",*
fforcasareJbu Qunanclljcxe cra6ulnocrr{

O4uoc no:ajnrJbeuax lpeMa yKytrunM r{3BopaMa (pznancuparra
O4Hoc couqrneHor KalLITiLrIa I4 ocraJre riMoBI,rHe
O4noc 4yropoquor Ka[LrraJIa r{ craJrue LrMoBaHe
O4uoc o6parue r{MoBriue z rexyhzx o6aeesa
O4noc cralHe z o6patne xMoBlrne

17.165
r.434

19.972

5.047
94

3.768

100,00
100,00
101,91

87,07
100,00
69,06

3t.12.2021,

%

%
%

47,30Yo
29,650/o

;ffi;:t;ffi^'rr""1?ilff..$HJ.gi:::"r#,'j;11r43rroc' r00%. Haseae'r., oAHoc r43Hocz 47,3vo/oruro ronopa sa je

- @I4HAHCI4JCKI4 I4HCTPYMEHTI4

ffJajffi#HJ;rffy*iBo 
rpeKo rer<yher party*a'oa 0r'*rancajcr.,4x r.r'crpyMe'ara eBeHry€MHo Koprrcrr.r

,,C nfyP HOCT-AC,, a. d. Ee oz pad
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Cra,ura ITMoBLIHa, 
" 

o6rTloy_:u-1,." 
:nlp 

o6pr u Ayroporruy Be3aHocr, cMarpa ce Hajpusu.ruujzu Aerou rrMoBrrrre uoueryje ce Aa ce y \eilv*rr., unw 6ap najrehzu a.nor 6r"u" 
"ipu 

rr.on"r""ro. KarLrrara. [a 6u ceAorrrJro Ao [oBoJbHeoUeHe corBeHrEocrl4, oaaj o4uoc tpe6a ga 6y4e najraarre t}Ooto. y ApytrrrBy nocrojr HeroBor6aH oAHoc concrBeHorKANI4TAJIA T CTAJIIIC I'MOBI.IHE I4 IJ3HOCI{.

6. fforcasareJbr{ JrrrxBrrngocrr{

NOKA3ATEJLI{ JIIIKBIIAHOCTI{

Paquo nar<ru,Hocra III crefle'a ,r,ru parl[o o[rrrre r{Jrr rer<yhe rrzKBr,rAHocrr,r
(o6prna ulroeuua* yryuna ABp)/(r<puinopo"r" o6u""r" * y*y"ru ngFj^"-

Paquo 'ruxez4noc:rlr II cren€Ha r,rnu parl,no peAyur.rpa'e (pr.*opo:ru') Jrr4KBaAHocrr{
(o6prna lrnron uue- zwruxe)/(xparr<opouue o6u""r.* yxyuua fIBp)
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".r*T"Jiff;J;":X""?i::flfi:1fi"rffir:.porv 
ucn,rahvje cnoje.qocrerre o6aaese r4 oHa ce cMarpa uaju:o'rrpeuujurra

Paqzo tpeuyr'e JIITKBHAHocT' (lu*nAnocr npB-o-r crenene) uor<asyje KoJrr,r([ Aeo yKynHr,rx KparKoporr'r,rx o6anegaApyIIIrBo [oKpr,rBa cnojr.rnr HoBrraHLrM cpe4crnuua.Kaxo je uprono", 
"o"or 

roesaquje ira l3,9goh,:ro :ua.rr.r ga jeHOBqaHr4M CpeAcrBrrMa [oKpr'rBeH CaMO Marbu 4eo o6aeesa 
" 

nrr,""aro., je nesagonoranajyha.
Fpaa - pufopo3Hl. paIII'o JIIIIGI{Anoctu (nrnrrrEgnocr Apyror crenena) uoxasyje oAHoc HoBqa'rzx cpeAcraBa uKparKopoqur{x lorpaxuBarba [peMa KparxoporrHr.rM o6asesaMa.
Axo ce 3Ha Aa BpeAHOCT Oeor paqaa rpe6a 6uru vunzn armo 100%o, sar<$yvyje ce ga je Jrr4KBr.rAHOcr He-sa4oeoranajyha, jep je r<oeQuqajenr 47,30.
Paqr'ro texyhe JII{KBI'AH.crI{ ('raxnuguoct rpeher creneua) uonasyje orHoc yxyrrHe o6p:rne riMoBr{He r.r KpaKropoq'axo6aeesa u ra 6u ce rIvKBI4AHoCr oIIeHI4JIa Kao 3aAOBOJba aajyha, 

"paj"off 
oBor parlr4oa wopa 6uru ustlai' 200yo.y oeoNaApyrnrBy paquo rexyhe JrrrrBr.rAuocrlr je 4g,24%.

T.3AKIbYqAK
- ytIpABJbAIbE @I4HAHCI4JCKI4M PI43I4III4MA
.flouno je ocreapen Hefarr.rBaH Qr.trancr,rjcra pe3yJrrar nepcleKrr4BaApyrxrBa Moxe ce orleHarr.r Kao HeloBoJbua, jep jeocrBape' ry6urax Lt3 IIocrIoBHlIX aKrI'IBHocrIt. v 6yayheu ;d""* il;;reo 6u rpe6ano Aa npeAy3Me Mepe He caMo 3anonehane loctroBur.Ix rpr4xoAa, eeh z sa cMarben,e nocJroBrrr,x pacxoAa.

#iffiililTdocJroBarba 
{pyrurea je rpxuruuu pururc nenojanHa Ko'KypeHrrzja a ruro ce oApaxaBa Ha rreHy

'{pyu'eo nocnyje ucKJby'II.lBo Ha rpxtrlury Peuy6nzre cp6uje u uuje y snavajuoj Mepu r.r3JroxeHo pr,r3r{Ky npoMe'eKypca crpa'I'rx BaJTyra' Y csaro^a aryuajy, yKoJIItKo ce yronapajy no.no"r ca Ba,rryr'oM KJray3yJroM, cauu*anajy ceyroBoprr n3paxeHr.r y .qeBr43aMarl saxryvyjy ce Ha HrrBoy Qupul, Kao.3arrrrrrra oA npoMeHe Kypca crpaHe Bffryre.'{pyurreo ueva suauajuy (aMarocHy I{MOBaHy 
""r" 

o6a"er" ,e 
"r1. 

6ura ugaoxena y :uavajHoj llepz pr.r3r,rKy oA
;ffffi: 

KaMarH[x crona' KpeAurHIl pIr3IrK rpeBacxoA'o nporcrr4qe ro ocHoBy rrorpaxr{Barba r43 rocrroBaria u ,"zxoBe
_ II3JTOXEHOCTI{ PI43I{rII4MA

Pnnlurc Jr,nrsur'ocrtl rao Hajr'r:paxenajaru (pr,*raucrzicxaru pr43r.r*oM rrocJreAr'r{x rorr'Ha, Bprrr[ ce o,{ crpaHepy*oBoAcrBa 14 IleHrpaJll43onano je Ha HuBoy 4upve' [on"tt*u ynpaBJ'ar'a ,rursu4nourhy yrrryvyje npojertorarre,HoB'IaI{ux ro*oBa' ouperno ynpaBJlalbe ptt"nor Jrr,rKBr,rA'ocrrr [oApa3yMeBa oApxaBarbe AoBoJbHor [3'oca roroBa'e,

ffi*;"**el6e 

aAeKBar'or II3Bopa (pr'rHancupana y qr.rrby crBaparba r"tin"".tr-il" r". ,rpu"na nosurlaja na
_ APyrrrTBo HE ITOCEAyJE OTPAHKE



6 -

- YJIATAIbE Y 3AIIITI4TY )KI,IBOTHE CPENI4HE
flolulnrca 3arrrrrrre ]rcl{Borne cpeArrHe , nJIaHup€IIla cl.rcreMa ylpaBJbar+,a xvBorHoM cpeAr.ruoM, ylp€lBJ6arLe orrlaAoM,
nAenru{uraqraja uoryhax BaHpeAHI{x curya4wja E flp[npaBHocrr.r 3a pearoBame Ha rbLrx. |Ip"nre"or ce nocruxy cae4ehn
e$erru:

- E.rrerrponcKl'I 14 eJIOKTpIITIHI,I ornaA ce oAJrarKe Ha 3a ro oApebeno Mecro r{ npe4aje osrauhegoN{
npe4yrehy,

' VctpoIueHI'I roHepl4, 6arepr.rje, aKyMyJraropr4, tlnyopocqeure rleBr upe4ajy ce ounafhenona npeAygehy,
- I4ctporueuu ayrouo6urlcKl{ aKyMyrrrapv u ryMe ce npe4ajy onnafhenorr.r upeaysehy a najveruhe-ce

npahajy 4o6anravy (sarr.rena),-Orna.qHlr [arrrrp ce npo4aje pequxnepy,ParluouaJrHo ropuurherre
erexrpuqHe eueprr.rje r4 BoAe,

- llpeneuruBuo AeJloBarbe y IIIrJry orKJlarrarLa uoryhuocra rroxap4 oApx(aBarbe r,r KoHTpoJra cucreMa
fIlI3, o6yra 3aflocJrenrrx, KoHTpoJra eJreKTpo rancranaquja a cn.

- IUIAHIIPAHII EYAYhI,I PA3BOJ:
lpyuBo [pI.{MeHoM HI'I3a.qoKyMeHara, Kao urro je norurr4Ka KBaJrrlTera cnojux ycryra, cnpouofen e [peBeHTr4BHr{x Mepa,
o6yra ra crpytlHo ycaBpIIIaBaIre KaApoBa' rouynuraqaja , caparrla a npahene tuao"oo"*u *opr""rnu Earrrax ycJryra.
flpojerroaane u ycaBpruaBame r.rHrpopuarllroHof cr4creMa y rluJsy [porur{pe6a nocJroBa.

lpyurrno nuje uvano snauajnujax [ocJroBa ca rroBe3aur4M JrHrIr4Ma.
,{pyrurno uuje urraalo axrr{BHocrr,r Ha noJ6y pasnoja rj r4crpaxr.rBama
Huje 6lrno gna.rajHrax Aoratlajano 3aBprrrerKy nocJroBHe roAr{He

I43BPIIIHI4 .iIHPEKTOP
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IZVESTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVUANJU ZA IO}I.GODINU

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

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

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

2. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

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

elanovi Odbora direktora su:

lme i prezime Sadainje zaposlenje Pozicija u Odboru

SlaviSa Ristii

Ljubo Pejanovi6

Rade Jovi6

Sigurnost as Beograd

Fakultet bezbednosti

Centar za sigurnost p.A.R.K.

lzvrSnidirektor

NeizvrSni direktor

Neizvr5ni direktor

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

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

lzvrini direktor je zastupnik Dru5tva.



Politika raznglikosti koje se primenjuju u vezi sa organima upravljanja

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