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I Kratak opis poslovnih ahtivnosti i organizacionc strukture pravnog lica

AD ..[)olet" IGI(.ie ilanictt Nexe Crupe l<.o-ja.je.jedna od vodecih proizvoclada graclevinskog
rnatcriiola Lr regij i.
Strategi,ia Atf ..Polet" ICK podrazurnela stalno pobol]5anje livaliteta proizvoda, efil<asniiu
plocla"inu politiltLr hoja ie davati pozitii,ne rezultate, dobri poslovni odnosi sa partnerima,
zaitita i Lrnapreclen je 2ivotne ol<oline i stalnLr briga o svojirr zaposlenirna.

Istori.ja clmltva

r\.D.."[)ttlct" lCK .ie str'aranjc Lrspeiue poslurne tladiciie podeo pre viie ocl sto goclina
cJavne 1907. gotline iprcpozna.ic se Lr ll,alitetnom. firnkcionalnorr isavremeno dizajrriranorn
glacler. inshom lnateli ja I Lr.

C)snilada Vtrgner IStvaua privLrlila je jeftina radna snaga. razvijeni Zeleznicl<i i vodeni
saobraca.j, prisustvo hvalitetrre sirovine i moguinost za ostvarivanje dobrog prolita. Bilo je
Lrposleno olio 300 sezonskih radr-rilia.

13.11.1922 gocline, lirbrilia prelazi Lr lulie braie Bon lio.ji su tacla bili vlasnici najznadajnijih
firbrilia za proizvoclniu crepa icigle Lr sreclnio.] Evropi. Tih goclirra Bonova parna tvornica
e igle iurepo!i.r proizr'odila.je 3.000.000 liorntda crepa i -500.000 liorrada cigala.

Intenzivarr razr"o.i A.D."Polet''tCl., podinje l960.gocline. Cracii se prva savremena fabrika za
proizvoclniu giincnih blolioi,a za rnc'cluspralne ltonstrLrli.cile tipa lnouta. Proizvodni asortiman
"'Polet"-a.ie poieo cla sc Siri. S obzirorr na visoku traZnju crepa na trziStu "Polet" Ll

narecinin-t sodinanra zapoiinje izgraclnju clvc potpuno nove crepane. Bili su to po tehnidko-
tchnoloiliout l\oltccptLr najsittrerreni)ipogoni rr .lugoslavi.ji ivan n-jenih sranica. PLritanjem r.r

ratl trvc clvc ct'elraltc 197 Loclnosno l()Ti.ltrdine ilobi.]cno .jc Lr tehniilir-rrn kapacitctLr 40
tniliotta liotnacii'L crepa. lacla sc pir-]ario clanus cLrverri crep M-222. Na podetkir l975.gocline
zavrietta.jc izgraclrr.ja gasovoda i razvoclne rrreZe i ztr celo preduzeie je obezbecleuo uovo
tchnolo(ho gorir,'o. piirotini gas.

Privatizaci.iot.t.t u trat'tir 2003. godine'"Polet" posta.ie deo lroslovnog sastava "Nexe gnrpe"iz
Naiica (llrvatslta), LurLrtnr Divizije zir ciglLr i crcp. I(r,alitetonr svo.jih proizvocla stehao.ie
rllr'\1,) rr P1r1111.11 u\ r I'eltrrilti|ttrt.' !:t'tt1',e.
\llkrrn potpisivtrnja Llgovofa o l\Lllloviui vetinsliog Lrclela u'"Polet"-Lt su sproveclenc planirane
investiciie. Pt'oizvoclnia novog mociela crepa ID[:AL pocela ,je u maju 200.1 godine. LJ

tlodet'ttizor.anor.n Polelovorn pogonll C--3 proizvodi se gocliSnje 20 milioua ovog crepa.
Relionslt'uisani pogon [.ingl septerrbra 200-5. podin-je sa proizvodnjom. Pogon je Ll

tttogttf nosti da proizr ecle 22 vrste specijalnih crepova za kon-rpletno forrniranje krova
liapacitcta i.000.000 Iionrada godiinie ili 20 rliliona kanalica.

A.l)."1)olet" I( jl(. illtnie a "Nert grLrl)e ' ic rr sro.io.i poslor no.j strategi"ji orjentisaua na
ttto(lcl'nizircilu satttou tchnoloSliog pr()cesi'l inir rrsavriavan-je iLrlagan]e u svcr.l na-lznada.lniji
restlrs- ljLrdslii resLlrs. PodrZava projelite iz razliditih podrurdja druStvenog 2ivota za.iedrrice u

lio.ioj du'lu]e smatrajLrci da.je to bitar-i segrrent cJrLrstveno odgovornog poslovanja. Maja 2008.
.ie zavriena potllLura stunclarclizacija proizvodnje iLrveden sisterr upravljan-ia l<valitetom koji
ispLrn java nolnre ISO 9001 :2001 ( ISO 9001 :201 5).

f
t



20.12.2'017. se ICM StraZilovo pripo.jilo A.D. ''l)olet" ICK-Lr. lnclustrija gradevinsliog
nlateriiala "StrltZilovo" d.o.o. Srernski l(arlovci poznat -je proizvodad blol<ova zazidanje i
blokova za tavanice ocl pedene gline.2003. gocline je LrSla ir poslovni sastav Nexe grupe.
16.10.20t8..ie AD l']olet IGI( liLrpilo pleduzeie Polet-Keramika doo, fabriku keiamidkih
ploi ica.

Polet I.,clantika pr.oizr,ocli :

L Zrdne li.erantitkc lrlocice

2. [)oclne lierautidlie ploiice

i. Specijalnodeli.or.isanihploiica.

ilanovi uprave i nadzornog odbora, opsti podaci

Generalni direktor :

Momcilo Radojcin

Nadzarni odbor:

lvan Ergovtc - predsednik
Oto Ostovic * Olan nadzornog odbora
Mato Zubak - clan nadzornog odbora

Preduzece AD polet lGK, akcionarsko dru5tvo
Sedi5te Zeleznidka 13,23272 Novi Becej, Srbija
Delatnost : Proizvodnja opeke, crepa igrad. proiz. od pecene gline
Maticni broj subjekta (MBS): 080199i6
PIB 101432149
Akcrlski kapital . 556 255.hit1ada RSD
Zavisno pravno lice : AD Polet IGK je 1OO% vlasnik kapitala Polet-Keramike d.o.o.

Pretl uzede :PO LIT-I(IIIIAMII(A DOO
Sediite:Zelezniiha I3 Novi Bedej

Delatnost :2131 Proizvodrr.ia keramidl<ih ptodica i plodica

NlatiCni brci strbjclita (N,lBS): )O4lg22l
PIB I 05908110



Vlnsnidha i organizaciona struhtura

Al'c.iisl.i hapital Drustvtr se sasto.ji ocl I . I 12.510 obidnih akcija pojedinadne nonrinalne
vrednosti ocl po 500.00 rscl. Sto dini 556.255 hiljada rsd.

Strrrlitura akcijskog liapitala Drustva na dan 31.12.2018. godine bila je sledeia: t

0pis %r ude5f:t

NEXI' GRUPA D.D. 92,86"/o 1.033.120 s16.560

POLET A.D. 3 "90" 43.336 21.668

CONVIISI' A.D. NOVI SAI) .
ZI]IRNI I{A.T]N 3,060/u 34.065 17.032

\,O.J VODJANS I(A IJAN I(A AI)
NOVI SAD - I(AS'I'ODI ITN.

KS
0,0101, 460 230

OSTALI 0,11u 1.529 765

UKUPNO 100% 1.112.510 55tr.155

3 r. r2.2018.

Broj akcija
Vrednost kapitala

(u 000rsd)
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II Verodostojan prikaz razvoja, finansijskog poloiaja i rezultata poslovanja
pravnog lica, ukljuiujuii finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne

za odredenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o kadrovskim
pitanjima

lzve5taj poslovodstva o poslovanju drultva

Podaci o razvoiu i rezultatu lovania druStva
IZVESTAJ UPRAVE O REALIZACIJI USVOJENE
POSLOVNE POLITIKE

Osnovni ciljevi poslovne politike za
20'lB godinu su delimicno realizovani.

ANALIZA FI NANSIJSKIH POKAZNTTTLA
Ukupnr prihodi u OOO Ornara 1.949.120

Ukupni rashodi u 000 dinara 1.842.912
Bruto dobit 106.208
Neto dobit 50.715

Poslovni prihod 1.870.724
Kapita 2.46'1.366

Akcitski kapita 556.255
Dugorocna rezervisanja i obaveze 1.125.766

Kratkorocne obaveze 1.352.063
KtCl [qlo-q!g-pg] r a4v anja, p I a sm a n i i g otov n a 451.327

Stalna imovina 3.624.439
Obrtna imovina 1.484.535

Ukupna aktjva/pasiva 5.108.974
Gotovina i gotovinski ekvivalnti 78.489

Prinos na ukupn kapita 1,5%
Neto prinos na sopstven kapita -J, O 70

Poslovni rreto dobitak -1,1%
Stepen zaduZenosti 22,0%

I stepen Iikvidnosti 0,06
ll stepen tr(vrOnoTi 0,33

Neto obrlni kapital Lr 000 dinara 132.472
tr2lSna kapltqtlzagr.1a L, Obb Ornara

.Dobrtak po akcrlr u dinarima 46
lsplacena dividerroa po akcrli za posleclnle tri godine

bruto u dinarima

pRoMENE VECE oD roy. u ciotlozu r.tn pnErtbor.rU
GODINU

lmovina

Kupljeni su udeli Polet-Keramike doo
od Nexe grupe, i izvrSena je
dokapitaliza ci1a. Zalihe gotovi h
proizvoda su na kraju 2012. bile
minimalne, one su se povecale na
optimalan nivo.

Obaveze lzmirene su sve dospele obaveze
plelxa AIK banci po kreditu.

Neto dobitakigubitak

ii ;*,rCL, r.r moESD

AD Polet IGK ima dobitak a potet-
Keramika doo ima gubitak u 20'lB
godini.



K:rdrovi

AD..Polct" lCl( jc- tttoderniz:tciiout proizvoclnie irrao znada.jno srnanien-je bro.ia zaposlenih Lr

pretltoclnitn godinanta Poslov'ania. 20. 12.1017. se IGM StraZilovo pripoliis A.O. ..pt,let.' ICK.
3 l.12.2018..je u Poleru bilo j_59 radnilia.
l<'vaiilrl'aciona slrillitttt'a zaposlenih .jc sleclcia: 2()oA nelivaliflliov anih. 5l%o sLr kValifll<ovani
racinici i raclnici sa sl'edn-iotl strLrdr.ror.r'r spretront i 14% radnil<a ima zavrsenu viSu Skolu i
faliLrltet.

Sto se tide starosne struliture. orra izglecla oraho: sarno 230% radnika su rllacli od trideset
godina. 1704 radnilia je izmc'clLr trideset idetrcleset godina, 20% je izmeclrl detrcleset i pecleset
godina i ,1002t, racJnilta iuta prelio pecleset -eoclina 2ii,ota.
[)olna stlrrlitLrra lar]nika: Il3o% muSliaraca i I Joto i,ena.

Al) '.1)olcl" lCil( je prtrizvocltta llnna te.jc'najl'cci broj ljucli angaZovan u selitorur proizvodnje
crepa. Cralllton lio.ii slcdi claje pliliaz bro.jianog udeSia raclnika po orgalizacionirn celinama.

Str-;iil;vo - cigl:

. Str:,il{jvt

z t.)l\t',ti\l)ri

;,r:rit,\ 1,1 ' .1,)t'

I i.t:r., )1.,.:1,.1

e l.t, i a ;i. Jt );: i.r ;{it.a. iin *

, i'$t11;)t|jt

. lrr{aji

r 5klqiiit,:

I clijagram:l(atlrovi AD..l)oler" rcr(:2 cli.iaurarr :Kaclrovi oJ Strazilovo

P,;iel - cr:p

" l{j1 i,

1 \:-:)t.i \r,/a it,.tJ)

. ;i.,f{ra,i; i!rllr,t,

a 1:;\]!r.)r jtjj:,

9



Pt'eclttzcIe [)tllet Iicrltttril'lt.ic aLtlotlitlizovula i nrot]elnizovala proizv6dniir S1o se ref-lehtiralo
na slltatl.iertle bloia zrptlsicnih otliacla poslu jc sanrostallro. i I . 12.201 8. -je Lr polet Keranrici
bilo zaposieno 138 r'adnilia.
Polet I(eratril<a d.o-o. je proizvodna llrnra te.ie rra-jveci bro.j liLrdi angaZovan u selitor.u
proizvcrdrr.ie keratrilie. I(r'aliflkaciona strulttLrra zaposlenih.ie sledeia :210h nekvalifll<ovani.
62% ltvalillliovani isredn.ia strLtdna sprer.na i 179lo viSa ivisoka strudna sprema.
Starostra strulilLtra raclttika: IBTo raclnil<a-je rnlade od 30 goclina,lS%o inra izrnerju 30 i40
godina.209i irra izrnerJLi +0 i 50 godirru a.140,,'o raclnilia ima vise od 50 godina.
I)olltlt sll'LtlitLtra t'itdnililr : 629,0 zaltoslcnih sLr nrLrilialcia 389/o sr-r Zc-pe.

Strrrlttula raclnilia po oleluizacionim ce linanra izgreiJa ovako :

* \..li:t,\\:a

xz \i3"1"?

* lJi skvitr:* i:del je nj*

, (* glazirarrla i peienja

;* *d. sele*riia i pak*vanja

w {)ri. k*r*r*i* kvaliteta

r *ri, odriavanja

: Sektor prn*aje

r l,labavka

r Ailministracija

I()



Proizvodnja

'l'abelarni prriliaz lrroizvocln.je 2018. godine:

1l

Proizvodnja CREpA u m2 I

| 201.7

Crep Kiasik Plus -m2 534 525 898 581 827.950

Crep I(lasil< Plus - engobirani - m2 0 40.307 0

Crep GLINEX TREND - m2 1229.841 984.1 '10 1.334 121

Crep GLINX TREND - engobirani- m2 50.977 54.323 60.236

Crijep IDEAL - m2 1 08.585 J I Z.ZOO 143.673

Crep IDEAL - engobirani - m2 6.422 7.644 0

0 30,654

Zllebnlaci ( korn ) B 16.61 6 1 049.082 917 616

2llebnlacr engobirani ( korn ) 25.063 84.603 ?1 r20

Specijalni elementi ( I<om) 135.099 128 358 1 39 529

Specijalni elemerrti engobirani ( kom) 15 281 12 139

Kanalice (kom) 10 309 396 I 351 340 11.492.707

PROIZVODNJA OPEKE 201.7 PLAN 2O1B 201.8

Proizvodnja u JNF - LINIJAZ (SP) 19.062.872 29.869.400 37.586.162

KLAS I KA 19.062.872 29.869.400 37.586.162

TERMO 0 0 0
Proizvodnja u JNF - LtNtJAl (NP) 66.153.569 66.856.456 65.207.246

KLASII(A 28 303.589 31 554.356 7 716.051

TERIVIO 37 849 980 35 302 1 00 57 491 195

UKUPNA PROIZVODNJA 85.216.441 96.725.856 102.793.408

Proizvodnja keramiikih
plodica

* 2018

1 .717 .131

bordure - kom 20 030 50 000 7 .811

PODNE plocice m2 O/J.b{trJ 832.8 1 0 832.129

ZIDNE plodice m2 1.043 468 1128.429 '1 033.361

2017 Plan 2018

Proizvodnia plocica u m, 1.961.239 1.865.490



['}rodaja i trZi5te

;\D..Polct" l(iK svoig p1'eiTvoclc lrlotla.je rrir trTiStu: Srbiie" I(osovzi. Ctrne Cor.e. Ilrvatshe,
Ilosirc i IIct'ccgovirrc. llLtnrurri.ic. N,1adaIsl,c^ N{al,ccloniie. SIoi,eniie. Albanije. LJlira.jine i

f) rrga lslie.

PRODAJA 20I8.

Prodaja CREPA u m2 | ostvareno

| 2017.

Crep l(lasil< Plus *m2 451 547 907.813 639.646

Crep Klasil< Plus - engobirani - m2 0 32.031 0

Crep GLINEX TREND - m2 1 176 453 920.000 1.284.087

Crep GLINX TREND - engobirani- m2 49 543 51.587 54.7 55

Crijep IDEAL - rn2 149 432 244.898 92.569

Crep IDEAL - engobirani * rn2 5 774 10 204 1 tJ/

Crep IDEAL PLUS- rn2 0 0 30 629

crep \,4 -)22 201 0 0

BIBER crep - m2 0 0 0

Zllebnlaci ( kom ) 887 369 964 001 919.544

Zl.lebnlaci engobirant ( kom ) 36 451 35.502 29.005

Specijalni elementi ( kom) 128 423 1?q AO^ 1 55 820

Specilalni elernenti engobirani ( korn) / 404 7 462 8 652

Kanalice (l<om) 9 412 098 I300.001 8 670.800

PRODA]A OPEKE 2017 20tB
Prodarja u JNF - l(LAStKA 45 995 60'1 57 085 350 43 060.298
Prodaja u JNF -TERMO 37 534 991 ) A l Eaaa. I JL 089 55 821 077

Prodaja <lpeke u JNF 83.530.592 91.237 .439 98.881.375

1-;I"
Prodaja plocica u m, 1.915.127 1.960.000 1.845.448

bordr-rre - konr 39 191 50 540 20.144

PODNE plodice m2 769 601 834 925 754.396

ZIDNE plocice m2 1 145.526 1 .125 07 5 1.091.053

t2

PLAN 2018

Prodaja keramiekih plocica 2017 Plan 20'18



III Infbrnracije o ulaganjima u cilju zaStite iivotne sredine

Za5tita Zivotnc sredine i rekultivacija degradiranih povrlina

Ntt osiloYtt Detal.irle ,Analize Lrtica.ia na 2ilolnLr sreclinLr Povriinsliog ltopa Carajcvac-istok.
clstlo!tli cktlloilii pl'oblcrtl IttoZe nitstali 1-rlonrcrronr rnorloloSlic strLrlitLrre i ciegrarlaci.ie ze,lj iSta
lla prostoltl tlit Ii0tn sc r'r'ii clisploataei.ia a lioii sc prcma nleranra iz Detaljne analize utica.ja
reiava obar'cznortr relirrlti I ac i j ttnr.

DrLrgi probletr.ie Lt etllitovattjtt praSine sa pclvliina zahviiienih elisploatacijom i cluZ triinsportnih
pllteva lio.ii se prellla rncrarra Detaline analize Lrticaja reSava postupkom oroSavanja vodonr
polllocLl aLltocisterlle sa ttst'adettinr ureda-ienr za oroSavarr.ja. Ovaj pc,siLrpak je Lr ICI( poletg u
pt'inretti oti liitda.ie Pl( (iala.ievac-istoli otvorcrr i planira sL nastavak ,,r,ri.uog saniran.ja pr-aiipe.
l-l PoletLr posto.ii artto cislet'tta sa trretlajenr zr raslrriivanje hao il,atrogasria cisterna lio.ja se
koristi Lr isle sr rhc.

toN{ Strazilovo je Lr 2016. trloZilo znada.jna sledstva u izgradnjLr vreiastog ftltera za
preiiScav'arr.je clininih gasova iz tunelsl<e peii.'l-o je najsavrernenili vreLasti filter si irnpulsnim
otresaniettl. Iio.ii se pIimenjtrie Lr metalslio.j iccnrentnoj inc{uslriji gde su zahtevi za prediliavanje
vaztlttha rrlr-rogo zahtcvni.ji. Plincip racla tlltcru.ic slecleii: otpaclni vazclLrh iz peii strLrji prelio
Vt'eIa tta I'tr.iirlla se zaclt'Zavaitt dcstice. inrpLrlsninr otreszrn]ein vrcca destice paclujLr ri birnl,er
liltcra gde sc PLtZnitri trtttlsportert)nt trilnsp()trr]Lr clo Loute'lneia. Sie otpaclne iestice iz Iiolte.jnera
se tllcittjtt sl-t sirtlvittottt il)()l()\u rraerriLr Lr prL)cc\ proizroclnje Lao r.eclklaZni rnarer.i.jal.
()prerna.ic pustera u racl l-5.02.2016. sa pocerliorr proizlocl,je.

ovotrl investiciiont errisiia pla5kastih materija ce biti ispod Evropsliih nonnative. po nasem
zakot.ttt clozvoliena cntisiia praSkastih rnaterija jc .10 nrginr3. po evr.opskom 20 rng/rn3 clok je
projclttovitni ltapacitet tiltcr.a I 5 rng/rr3.

I(crarlilia : LJgrat'lcn .ic vlaZni otpraiivai nr.r lrLonrizeru I)orst 2000 kri,r-jcrn 20l0.gocline.
Moclrllliovani sLt clinrtliaci pe'ci na zapaclno.j srranr hale racli elirrinacije Luke. Oclraden.ie
zitlatrotrl sracJevinotl hladniak presc Sacmi isto Lr ciljLr elirrinacije bLrle. pedeni lom se u
celokLrpno.i kolidini koristi u procesLr proizvoclnje, a iito to vaZi iza sve rnaterijale koje se
dobi.ialLr Pt'eci5iavanJerrr otpaclnih voda iz taloTrrilia. otpacl se lazvrstava rra kr.afnji. plaitiku,
nrctal. gLr,e.c clelo'e. papir i liao taliar se prc.rla.ie ,.,.,,,ga.i,.,r,.

Ll toltLr 201l.godirlc kler)trli sLt i z-arlicni raciori rra sistemLr prcdiS[avanja otpaclrrih voda.te
otlvir.jarl.ic liroVtlc iiiSnicc rril indLrslri.]siic lirnirlizlci.je .\{outirun.je biororor zii preciSia'ar.ie
lbkalne l.lna I izae 13e.

Monti ran .jc si stenr za p'ci iicavan]c i ndustr.i.jsk i h or.pacln ih vocla.

PLtiten.ic' tr lad sisterrr za t'eliuperaciiu otpaclntlg vazduha na liniji ziclnih plodica. Ugradena je
tlocJattla I'lrPi.ja rla odclicrtiit zti priprernu glazLrlc lialio bi se dodatnim provetravanie6 elirrirrisala
velilia vlaga rr l,azcirrhrr loliorn letn-j ih rncsce i.
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lV Opis svih vainijih poslovnih dogadaja koji su nastupili nakon isteka
poslovne godine za hoju se izve5taj priprema

Niie bilo znaiajnih dogaclaia nalion islelia poslovne gocline.

V Planirani buduii razvoj

Plan posklvanja u 2019

Plttil zlt 2019. gocliltLt se sastavl.iro Lr slilarlu sa trenLrtrrom sitLracijonr u rrase-rr olirLrZen jLr.

I)r'i iz-racli plana procluie poSlo se oci :

o Ocekivane tra2nie na tr2iStLr.
. l(apacitetue nroguinosti pr.oizr odnie

Ditlamilia planirane ploizvodn.ie po meseciura plati dinamikLr plana prodaje.

l(od planiiarl.ja troSliovtt sc Ltzelo Lr obzir inrogucnost povecanja cena reprouraterijala,
errclgerrata i uslLrga.

Prililiorn planiran-ia proizvoclnjc po ploizvodnim lini.jiirra irnalo se u viclu itehnidl(o stanje
postro,lenia. t]rogLtittctsti i potrebe n-iegovog odrZavanja. relionstrultcije proizvoclnih
lrostro.ienja rnogucnosti obczbeclcn ja encr.gijont. siror,,inarra. tlateriiilirira i ostalirr
neophoclllittr t-esttrsinlt. liacirovsli.tr cliilriranost. tinansilsliLr osuovr-r precluzeca iditav liz
tlrLreilt 1t'ctpostar,lii o lioiirna zri'isi poslorun.ie prcclurccl Lr okyiru raspoloZirih tehrriiliih.
te hnolosliih i cllLrStr crro - cliononrsliih usror,,a privrcclivanja.

Druitvo planila nttstat'al<. investiciie Ll llosouLr C2. Porecl toga planira l<upovinu zernljiSta
za proSilenje zcnrliiSta za eltsploataciju. U pogorri.r za proizvodrr.iu opel<e se planiraju
inl'csticije za Irovecan-je efiliasnosti i poi,,ccanje liapaciteta u proizvodnli.

Vl Ahtivnosti u olllasti istraZivanja i razvoja

Istraiivanje i razvoj

DruStvo predttzirna alttir,nosti za poboljSanje postojeieg moclela proizyocla racli bolje
pl'ihvacettostitog ploizvoc'la 11a trZiStLt. L-l tolirr su istraZivan-ja o pornenutont poboljsan-iLr
proizvocla. Planira sc nrasovna proizvocln.ia no\.og rlocjela.r.pri r., toku 20t9. god'ine.
het'atllilia liotlstatltno razviia not,e- dcliolc irirnrcnzi.;e lierarridliih plodica, da tii zaclgvoljila
zahtcr c tr'2iita.

Strategija razvoja

Prlcl strategiiotn poclrazllrrlevaulo racionalno leaeovan je predLrzeia na aktivnosti iz okruZenja
Lr lioictr PreciLtzecc obavl.ia svo-jLr clelatnost. Srrategi-la sluZi predLrzeiu da Lr odrerlenoj situaciji.
irrla-iLrci Lt vidLr cil.ieve. izabele naipur,ol.jni.ji nadin reagovan-ja. Po pravilLr. preclyzeOe se sluZi
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strategi.iotr liao plansliotn ocllrtliorn Lr situaci.ii liacla zeli nesto da rrenia u svonr programLl,
tehnologi.ii i trZiSno.j pozici j i.

Strategiia pledstavlja specificilanie nadina da se ciljevi ostvare. prema tor.ne, strategija
prcclstar'lja tladitl ltletarr.ia precluzcca u bLrcJuirrosti radi dostizanla postavlieuih ciljeva
njegot,ttg t'azyo.ja.

Stt'alcsiiom riizl'oja pt'etlLtzece clellrriSe,ltlgoVoI na pitanje - halto se rnoZe stiii clo Zeljenih
razrt-r-inih ciljeva. llcalizaciia strategijsliih plunova razvoja zavisi od narrera drLrgih privreclnih
sLlbjeliata iz oltt'Lr2enia. rr.lihova realizacija sl'opdana-je ia riziltorn ineizvesnoSig. bonoSenje
strategi-isliih ocllLtka zalisi od poznar"anjri i predvidanja alitivnosti ko.ie preclLrzimajLr
liotll'ttrctltntt preclLrzeia iz olirLrT-e'n.ja iocl el,onomskilr. tehnoloShih iclrugih jinitaca tioli
ci ete'rnt i n i i r: s v a L Lr p I a n sli Lr ocl I u li. Lr.

Vcot.tttt jc'znaia.jll0 cla sc: strategija ltao planslia ocllulia posmatra kao skup rledusobno
;rorczattih ocllulia. di.ie se aliliviranie vrSi Lr odreclenonr periocjLr. To zna(i. na pLrtg do cilja
luloguuc.ie stalno preispitivan.ie i rnoclil'iliovan-]e dorretih oclILrlia.

Strategija AD .'l'olet" ICK poclt'azLrnreva stalno pobol.iSanje kvaliteta proizvocla. efiliasnijLr
;rroclainu politiliLr l<.crja ic'davati pozitivne rczultate. dobri poslovni odnosi sa partnerima.
zaitita iirnapreclenje Zivotnc okoline istalna br.iga o svo.jim zaposlenima

Sponzorstva i donacije

ALJ..Polel" ICI( liao vodeci privt'eclni sLrbjelit opStine Novi Bede.j. vei gociinar-na pomaZe
razvoi lolialne zajednicc- u oblastirra:

- spolta.
- Lrrlltrrc i trrrtr,trr.r.ti.
- o[-rlazovnr.r.ia.
- institLrcija ocl opSteg zraia-ia za ratvts.j lorialne zajednice.

Na tlst'tot'tt tltvot'enilt li.olrliursa, homisiia oclobrava sredstva za na,jbol.ie projekte.

VtI lnfbrrnacije o othupu sopstvenih udela

l1 posltratranorrr pcrirldu nije. bilo pr()ntenil.

VIII Intbrnlacije o postojanju ogranha

DrLrS1vo ncnta registl.()\'anc ogr.anl,c.

lX lzlozerost i upravl.ia,je finansijshim rizicima

Itizik je trvek prisLrtart Lt poslovnom ZivotLr. Preuzinranje i upravlfanje rizikop cleo.je
uobicajenog poslovania Lr ciliLr slvararr-ia i,reclnosti. Re5enfe -je postizanie ravnoteZe izmedu
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starl.;a Iioje sc ititi ocl linansiisliilt porenreca.ja iprcLrzirranje rizilta sa oprezour. L.l talivim
ol'rLtZetl.iirlla ititi se Poslrtrairt.iu'ocl nr'pred\,idi,jivih iizika ipostiZe honrpclitivna prednost,

Oiljcvi upravljanja linlnsijskim rizicima
Poslovanje DruStva.je izloZeno razliditim f inarrsiisl<im rizicirna: trZiSnom riziku, kreditnom
Iiz'il<rr iriziliLr lils'iclnosti. Proglarr upravljan-ja linansijsl<im rizicima DlrStva.fe usrreren na
tletrlogttcllost Pr.-'tlr' idarr.ia clogacla.ia na finrrrsilsl'irr trZistirna i teZi rrinirrizirarr.jLr mogLriih
,cgatir nih cItli.trta ira fi,ansijslic perlb'ma,sc llrir(t'a.
L)rLtStto rte Iioristi nil'akte linarrsijslie instrLnncnle za(tite oci eI'ekata tirransijsl<ih r.izilia na
poslot'anie iz razloga ito tals,i instlunrenti r.ristr r-r Sirokoi Lrpotrebi. niti posto'jiorganizovano
t12iitc taki,ih instrurrrenara Lr [tepLrblici Srbi.ji.
1'rii!ni rizili
I'r'7i5rli rizil< se oclrrosi na rizili cla oclrcclcne pr'onreue trZiSnih cena. kao Sto su promere cera
na.iznaca.i nilih sirol'irta. liurseva strarrih valuta iplonrena karratnilr stopa. mogu da utidLr na
Visit.lLr Plihoda Drtritva ili r'rednost niegovih linansiiskilr instnrrrenat". Zud"tul. Lrprai,l.jap.ja
tr'2iiriirll rizicima,]cste tla se itpravl.ja iliontloliie izlozeuost trZiSnim rizicirna Lr oltvirLr
prih r, lit l.] i' i h l;oli.azate l.ia. uz opti* izac i j Lr pri nosa DrLritva.
Deyizrri rizili
lzloZcnost DrLritva cleviznotn riziliLr prvenstveuo se oclnosi na ostale clugorodne finansijske
plastranc. liratkorodtle Iinansiislie plasmane. potraZivanja. gotovil-lLl i gotovinske ekvivalente.
clttsot'oitle kredite, ostalc dugorodne obavezc. kratkorodne tinansiiske obaveze iobayeze iz
posltlvania denonlinintttc tt strlno.i vrrluti. DrLrirvo .le pre svega osetliivo na promene
cleviznos liLrrsa [.UR i t;SD.
Katnuini rizili
[)t'uitvo.ie iz-lo7.crlo liz-ikLt promcne ltanratnih stopa na sreclstvima iobavezarra l<od ho.iih je
I'atltattla stopa r"arilabilna. Ova.i rizil' zavisi otl linansif skog tr2iSta i DruStvo nerna na
raslro l agl*.i r.r i r strLr rrcr.rte li. j irna b i Lr blaT-i l o rr i cgov Lrt ica.i.
l(rctlitni rizili
l)t'Ltitvo.ic izloZeno I.'t'eclitnotn liziliu lioji prerlslavl.ja rizil< cla clLrZnici neie biti Lr mosLrir.sti
da dttgot'ania plema IJlLritvLr izn'tirc Lr llotpLnr()sti ina vrenre. (to bi iuralo za rezultat
lirransilslii gLrbitak [)t'u!tt'a. I(rcditni rizil, obLrhvata clugorodne ikrat]torodne linansijske
plrrsrrtrne. potraTi van ja i date garanciie i .jerrrstva trec in.r l icirla.
L' lte-Ptrblici Srbijine posto.ie speci.ializovane le.iting agerrcije hoje vrSe nezavisnu
itlasilikaciiLr iruni:.ilatrjc'Privreclnih clrLrstava. I.lsled toga. drLrSrvo.ie prinudeno cla koristi
ostale.lrtvtto dostttpne tinansiisl<e infbnracije (npr. poclathe o boniietu koje prr-rZa Agencijaza
pt'ivredlle registre) i itttet'ne istoriislie poclatlie o saradnji sa oclredenirl poslovnin., prrtr.ro,, u
cil;ti odredivarr.]a njegovog boniteta. Na osnovu boniteia liupca. urvrduje se iznos n;.gru.
tralisitttaltlc lireclitnc izlo2cnosti. u slilaclu sa poslor,nom politikorn usvo.jenorn od itrane
t'ttlioYoelstvil DlLtStt'a. Iznos tralisinrllne lilecl itnc izloZenosti revidira se'na.jmanjc.jeclnom
gocliin.ic. l'sltri:riLr porcciania izttosa dospelilr potlaZivanja islrodno,or-,.'pou.,lon.
izloT-ertosti I'r'ccJitttorrr I'izilitr. Drtrstro prinrcnjLLje mehaniime predvidene poslovnom
politil'iirll' DlLrStvo irtlrt zrtadainLt liortcentraci.jLr lireclitnog rizilia, jer se njegovi plasmani
znadajnirn tle lorn oclnose nit povezitr)a pravna Iica.
Itizili lill'itlnosti
llLtlioloclstt'o DrLtitr'rt LtPravlia riziiiorn lilir irlrrosti na nadin Loji prr.r obezbedLrie da I)r.uS1l,. Lr

st'i.tliotlt trellLltl(tt isPLtttiava svc svo.jc obar'czc. l)rLrStvo Lrprrar, lja riziliorn lilividnosri
tlclrT-liilrjtrdiotlgovautitttle nor'cane rezer'\/c. 1r'acen-jenr pianirinih istvarrrih novdanih tol<ova i
odr-7iit'rttt.iclll adclit'atttos oclnosa clospeca linunsijsliih slecjstava igbavez
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I pyna pa!yHa, paqyH il03r1(t4JA Hanovcra 5po1

NAChBA

KAnhTAI (0402 + 0411 - 0472 +
13 + 0414 + 0415 - 0416 + O4l7 +
0-0421)>0=(0071 -0424- 0l0i

7 - 0442)
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vl. HEpFAJil,13oUAHtl AO6iltltl 
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33 ccrM 330 l]Pytrlx KotvtnOilEl-tTil OCTMOt
CBEOEyXBATHOT PESyITATA (nor paNEa

carAa paqyHa rpyfe 33 octrM 330)

v[, I]EPrtutn3OBAl1',1 Iy6t4tlil nO
OCHOIJY XAPTT]JA OA BPEi IHOCTI,I II
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pyna palyHa, palyH r [o3t4Lll,]JA

n0cerHo rabe 01.01.20_.

l. l]ytoPoqHA PE3EPB|4CAITA (0426 l
: 0425:0427 r.0428 + 0429 r 0410 i 0431) .:,.,

HeQrqtrie 3anocneHhx ; 
'" 

I*---...-""".;-i
Pe3epBucasa 3a rpouKoBe ryAcKrx i - -^^1
lpoBa :0430'

402 n 4o9 
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6. ocrana ayropovHa pe3epB,rcsa I oq:f i

*-- -"-*^1- ;^-*:-* --. ll. AyTOpOqHE OEABF3E (0433 - 0434 +
J4J) | 04.16 1 04J' - ua-i8 i 043' A4J/

i. OOaBe3e Koje ce Mory l(olBcptoaar[ y ]Oo::
Kal r r J/l

2. Or," .e tp-r'd yo,rL,Ft.r r' iJ.
i,patslrlr{ /lhtrhMa 

r(llhM 0fi4'
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**1:-^-'-*"-*^-' ""**^""--.*"
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f. KPATKOPO'IHE O6ABE3E (0443 +
42 ll]o 4!r (ortrH 498) 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + O46L + 044)

0462)
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11.
;.: k;; ;,.,,",* ;;;; ; ;;;;;;;;* i; ;
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5. ObaBe3e No ocHoBy cta/tHfx cpeAcrdaa r
I 
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i,_____4**^:l
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;
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321318
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llonyruaBa npaBHo nmlle - npe4y3erHr4K
PTar^rrr 6po; 08019916 l[]r6pa Ae/r.rrilocrr 2332 

'-lnr6 
fOlC:ZrlS

l.la3f ts AKCIONARSXO OnUsryo poLET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE, t\OVr eeie:
HoBh 6ecej / Xene3Hhqxa 13

KOHCOI nAABAH [4 5tAflAHC ycn EXA
3a nepiloA oa 01,01.2018. ao 31.12.2018. roarHe

y xilrbaAaMa ArHapa -

nP14xoAh r43 PEAOBHOT flOCflOBAIbA

o0 ao 6). oc/. 02 x 6l ] lOOr
(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

r rPl,lxoA,l oA ilPo/lAJl.: Por,F60 I i Looz'
jitoo: + roor + 10os + 1006 + 1007+ 1008) i Il,r

600 i:^iill:i:.::^T::'l:.?"""':..':11.:::r:aercuru l,oo,1
I npaBdlM nruilya Ha AoMahey rpxilu-y I I

601 ,2. nptrxoAh o,A fpo/tale po6o M;lr/!|/H { 3aBlolrlNl
npatsf/M nilqrlMa Ha rFtocrpaHoM rpxrury

ll 3Hoc

nperxoAHa roAhHa

3. llptrxoAtr oA fpoAale po6e ocrarru foBe3aHilM

60j 4. Ilpilxo/Iil oA npolaje po6e ocra/tfiM |oB-otailhM
1006,npaBirrM rhu[va Ha rHocTpatiofl rpxrllTy

604 ] 5. npffxoAr oA npoAaje po6e na govaheu rpNrury
538t,

15

1864735

605 I 6. npuxop, oA npoAaje po6e Ha xHoffpaHom

lTpx14uJry
I,"t-^^''-.-*

61 1fl. npilxoAl4 oA npoAAJE npori3BoAA t4ycfiyrA
l(,l010 + 1011, 1012 - 101J + 1014 - 1015)
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---*--*4"*-...""---,* I r.
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101 1
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1110b
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614

61s

65

5. tlprxoAfi oA ilpoAaje f]por3Bo/la I ycryra la
lAoMdheM rpxiluTy

16. nprxoar oA rpoaaJe ToroBxx rpo[3Boaa il ycryra
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fpyna paqyila, pacyH

I

n03htlt4JA AOn HanoMeHa 6poj
143Hoc

TeKyha roAflHa nperxoAHa roAtrHa

3 4 5 6

PACXOAT4 
'13 

PEAOBHOT noCroBAl-bA

50 ao 55, 62 x 63

6. nocIoBHt4 PACXOAT4

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1OZ4 +
1025 + 1026 + tO27 + 1028 + 1029) > 0

101E

17A?.7tt',)

50 , I1A6ABHA BPE/IHOC-] ilpOl.l,ATE pO6E 0l !l
a71:i

62 l. llPtlxolll4 0/l A1(l14BtlPAlbr\ ytl!4HA|(A [] PObE 1020 25it
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HEI]OBPulEtil4x 14 TOTOBr,lX npO13BOI]A t4

HEl.loBPtxEHt4X ycf yrA
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1ti:2Ol)

631
lv. crvrAtbEt-bE tJpEAHoct t1 3Mt4XA
llEAoBPLllEHt4X 14 |-OTOBt4X npOt43BOI1A 14

l rE/loBPtlrEtl14x yotyTA
!072

51 ocilM 513 V. TPOtllKO13tl lvlnl EPl,l lAl LA 023 2']it39')

5i3 vt, rPoUlt(oBr4 Topi4BA I trlEt)t't4JL a)4
$6802- l

52
vl1. rPOtLtKOLJtl jApA/lA, rr/\KrlA/lA lApillA r
ot.TMtl /,I4!I il4 PACXOTX|a

1025
394051

53 vlll. rPo[]KoBl4 npoh:tBoAHilx yclyrA 026 th'lt':-j

540 lX. IPOUI](OlJl,1 Al,1Ul,Tl.'13;\l ll,1 J1: 027
):i ltlj'ti

541/x0 549 . 
-TPOtllKOB,,l 
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16796ii
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66 A. OhHAHC}IJCKII nphxoArl (1033 + 1038 +
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032
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66, ochM 662,663 v 664
l. (rtlHAHCrlJCKrl IIp'rXO/1r O/| ItOIJE3AHilX JlrIiA
l,l O(.TM14 il14l lAllC,,4lC]\i,] tlPllXO/1f ( ]01.1 I 10i5
r itll6 r 10J/)

033

660
I . O!taHc/lcr(h nplxoAl oA r{a I h!Hrx tr jaatcHilx
lipJBrrx ltilLld

1034
14iA

661
2. qlfilaficrjcKff ilprxoll[ oA oc]atxx noBeJaHrx
npaBr/x rxLla 035

t.t)\ i I

i;65 3. I lptrxoAn oli yeeuha y Aoaltrri(y IprApyxarhx
IrpdB!/x fIUa I iaje/lrferhr: Ii(n\rxtsaiIa

016

b69 4, O]anh $ruancrjcxn nprxogr aJt

662 t. nPilxoAt4 0A tiltqArA (oA TpF6t4x fl4uA) 038

661 | 66,i
IIL no3ilTrlBHE KypCHE pAl|t4l(E t4 nO3!1Tr1Blltl
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1019
24ifa

56
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LO47) 040

't,!. 57 i 21.) c
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I OrIrtAlrct4rcKtl pA(_xo/lfl t4l o/lfiocA cA
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104 1
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fpyna paqyHa, paqyH n0314t"lt4JA AOn HanoMeHa 6poj
l,l3Hoc

Texyha roAtrHa nperxoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

561
2. OffraHchlc(il pacxollh trl oA|ol:a cd offafffM
Itoae3ail[M trpa8riilM nhurlrat

104
5!16..i

565
.i. Iracxo/.[,i ol y!ellha y r y6/](y Ipflllpyxefrnx
rpasHlx /r{qa / :iajellltxqt(rx [oAyxBa]a

044

56ti n 569 4. Ocrarr Otr|aHCrjcKil pacx0Aff 045

562 L PACXO/114 KAI'4ATA (tlPEIyA lPEhl4t'1 /ltlU!,tN1A) 046
27641.

56:i x 564

II]. HEIATI4BHE I{YPCI{E PAJ]II'KI: 14 IIETAI]/1IJI]14

EOEr(Trl tJMyTHE KItAy3y|E (npEl\,tA TpEnt4[1
,lf]l114l'1A)

047
t9.3)

E. AO6I4TAK h3 OhHAHCI4PALbA (1032 -
1040) 1048

x, ry6hTA,K t43 Ol4HAHCI4pAlbA (1040 -
1032) 1 049

68i r 685

3. nPhxoA14 oA ycKIAtrrrBAt-bA BpEAHOCT'4
OCTA,NE i4MOBI4HE KOJA CE hCKA3Y]E NO
oEP BPEIHOCTh KPO3 EhAAHC ycnEXA

050

5ti.l n 585

H. PACXOAU On yCKJ|AIHBAt-bA BpEAHOCTII
OCTANE HMOBI4I.IE KOJA CE I4CKA3YJE NO
OEP BPEAHOCTI4 KPO3 6I4,TAHC YCNEXA

05
!{:6lr

67 h 68, o.nM 63j tr 635 J. OCTA.T]H nPnXOAr4 I 052
2rl0ill

57 tr 58, octrM 5B.l il 585 K. ocTA,[h PACXOA'4 1 053
7079E

n. AoEHTAK r43 PEAOBHOT nOCnOSAt-bA npE
OnOPE3t4BArbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050-1051+1052-1053)

I 054

,b, ryEfiTAK h3 pEAOBl.tOf noc,loBAri,A npE
onoPE3hBAttA (1031 - 1030 + 1049 - 1O4B +
10s1-1050+1053-10s2)

055

69-59

M. HETO AO6I4TAK nOCnOBAtbA KOJE CE
O6YCTAB'bA, EOEKT],1 NPOMEH E

PAr.lyHoBoACTBEHE norlHT!4KE H UCnpABKA
TPEUAKA I43 PAHI,IJI4X NEP'1OAA

1056

59-69

H, HETO TYEI,ITAK NOCNOBA}bA KO]E CE
o6ycTABrbA, PACXOAH nPOMEHE
PALIYHOBOACTBEHE NOTNTfl KE }1 HCNPABKA
TPEUIAKA h3 PAHr,lJt4X nEPhOAA

1057
ii961

rb. AoEIITAK npE OnOpE3hBAlbA (10s4 -
105s+1056-1057) 1 058

1.06:i03

o. fyEHTAlt npE onopE3hDAtrA (1055 - 1054
+ 1"057 - 1056) i059

N. NOPE3 HA IIOB'ITAK

721 I 0l,ECl(1,1 I,ACXO/l llLP,4OIlA 1060 .i0{ic9

Aeo 722 l, O/ U lO),I(tl l14 r lOPL:Cl(14 PhCXOllfl l l l: P|,1O/]A 106 1 :,: Ljf884

Aeo lzz 1ll. O/.1,'lo)l(l:l I 14 I IOPICKL] i lPtlXOl]|4 r.l EPI4O/lA 10ri2

723
P. !lCNIATEHA .rI'{I{HA NPl,1MAI-bA
noc.noAAlJuA 1063
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fpyna paqyHa, paqyH nO3HLluJA
l,l3xoc

c. HETO AOShTAK

(10s8 - r0s9 - 1060 - 1061 + 1062- 1063)

T, HETO TYENTAK

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

I HE lO AoblllAl( KOJII ltPt4llAAA tlAtbfiHCt(4[,1
YIIAIAL]14MA

il. 11ElO llOEl4lAK KOJlil ItPtilIlpy'lA UFrrrlHCKO|,I
IJIIACI,lIIKY

Ill. HETO ty6tlTAK 1(Olil npl,4nAIA [4Al.rJl4l]Cl(tt\1
y/ tn tAqilr'1A

lv. lltlIO Tyr,ilTAK KOJtl ilpt4|MA llt:lir4ltcKOr{
u/rACl lr'1Ky

1. O0roBHa 3apa/]a no aKtl[.]x

2, yr{arueila (pa:Bolt$elta) japaAa no aKltfjh

I
"t'

06pa:aL1 nponnca, flpa{lrtlu (oM o citllp)K[l[ , rfopml o6pa:aL1a cfnra,orlcrrr rieuu]rJia 3a

HanoM€Ha 6poj

TeKyha roAhHa nperxoAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

t064
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069
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t07t i:) 4(t
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llonyruaBa npaBHo nHUe - npe4y3erHilK
[la]r!Fr 6poj 08019916 julxopa Aerar|osu 2332 ]nllS fOf+:Zf+S
Ha3fB AKCIONARSXO OnUSWO pOLET INDUSTRTJA GRAOEVINSKE KERAMIKE, NOVr eeir:
LeAtru ie Hostr Eecej , Xere3[rqxa 13

KOHCO/] VlilOBAH 14 IA3BETUTAJ O OCTA/]OM
PE3YflTAry

3a nepro, oa 01'01'2018' ao 31'12'2018' ro,hHe 
- y xr4lbaAaMa ArHapa -

fpyna pacyHa, paqyn nO3UUrllA AOn HanoMeHa broj
[.l3Hoc

Texyha roAxHa I nperxoAHa roAtrHa

I 2 3 5 6

lA. HETo PE3yrrAT h3 nocroBAt"bA

:. lil:to /lotjt4rAt( (Aoil j.064) 700 l

11. HEI O i y6r.l IAl( (AOn 1065) 2002

E. OCTATItl CBEOEyXBATH,I AO6I4TAK t,lfl14
ry6!4TAK

a) CfaBxe Koje Hehe otrTtr peMachoxxo6aHe y
6hnaHcy ycnexa y 6yAyhxM nepxoAxHa

I t. nporeue peBanopil3aqilje HeMarepiljanHe

I 
hyoBrHe/ Herpel r/da, nofl po]eda tr o rpeMe

330 t*
I 
a) roBelabe peBanop/3aU/oHtrx pe3epBr

I|'-----
I 6) cvareroe peBanoph3aq/oH/x pe3epB/
I"-"-1"*

ll,
f6,l
tl

r':'l
I 2. AxlyapcxH go6rrtr xfx r y6/uil ru ooroBy nfafoga
. /ie(lllr11aaililx up/rarbil

i.
I a) aobrqil
i

i * --- '-.
I 6) rY6uur
)

. *. '--+-
j 3, Ao6rqr nnn ry6t4v no ocHoay yraraba y
I

I 
BrracHHCKe ilHfrpyMeHTe KantTana

It_^*__**_-*,^

2005

2006 t)i:

2407

2008
[]l

1 

t) aoo'q'

| 
6) ry6run

l-

2009

2010

6) Craoxe xoje HaKHaAHo Mory 6xrtr
pevracnrlaxouane y 6h^aHcy ycnexa y
6yAyhhM nepxoAhMa

i t, AoOrur kny ry6v,w no ocHoBy npepaqyHa

,6rnarcr;cxnx tr3Beuraja rHoffpaHor nosoBaha
I

L ** .-_-- - -

I a) nooraqn

i 

6) v6rur

-,,. ,J. . ..

).4 I

241

.11

:
.zi

4'iloofi|1nr|t1ly6[uilllo0(Il0ByyAe]]ayoc]a/]oM
aaeo6yxBarfrofl ,il.l6ilrK,/ tr1il ry6rrry nprppyNelux

, aPYr-uuu



2. I1oOhL1tr nrv r/6rt\h olt [|crpyMeHara 3aur/re
yrararba y il|octpaBo focfoEaibe

3, Ao6[u[ Anv ry6t4w no ocHoBy rHffpyMeHara
idurfTe p[3il[a (xegrnra) foBqaHor roKa

11o6lLlir nlrn ry6rqn rro ocHotsy xaprrja oA

2014+2016+20tE)>0

2013 r 2015+2017)>0

1Il, lroPt3 l]A octAjtfi ctsEoEyXBATHft AO6r'IAK
frrl14 ry6r,1TAK nEProAA

tv. I lETo oclAjll,l CUEOEyXBA].I[4 A06[]TAl( (21119

- 2020,2021) > 0

V. r lt lO OC f,^"rlU CllEOEyXUA ll 114 ryljtr,llAl( (2020

12019+2021)>0

B. YKYNAH HETO CBEOSYXBATH'I PE3YNTAT
nEPhoA.A

I. yKynAH HEt O CBEOFyXBAI il,r AO6',trAl( (2001
2402 .t 2022 - 2023) . 0

I

j ll. v{yfAH dETO CBEOEyXBATHTI rybL4lA( (2002 -

2001 I 2023 -2022)>0

r. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOEhTAK
hnw fyBnlAK(2O27 + 2028) = AOn 2024 > 0
hnx AOn 2025 > O

1. llphilhcaH aehx|cK[u BnacHIulMa Kanffrata

2. llprnlcaH BnJcltxLlrMa Kolf ltcMajy Kolitpo/1,

* - l"- : ---"-- -"-

l-' 
j "":":':'

,I3Hoc
fpytra paqyBa/ palyil n03nqnJA

OSp;rart fpontrcaH lpaBrr|il[oM o cdAp)(xi]| | d)olltril oopalaqa +il|a[cr]eKr^ r3aeulraja I I]peay3eTrrrKe

ocTMI4 6PyTO CBEOEyXBATIIil AOEflTAt( (2003
2005 1 2007 1 2009 r 2011 I 2011 I 2015 |

201/) - (2004 r 2006 r 2008 | 2010 r 2012 r

ll. ocrtul14 6t,yto ctsEo6yxuAt rltit yL,rltAK (20u4

2006 r 2t108 + 2010 i 2012 + 2014 I 2016 +
- ("1003 1 2005 r 2007 | 2009 + 2011 I

I
I

yt ta4l20t4)



ilonyruaBa npaBHo nilqe - npe4y3erHklK

ilar/8 AKCr_ONARS.1O OnUiWO_ eOIET TNDUSTRTJA GRADEVINSKE KERAMTKE, t\OVr Aeir:
[-ellilure HoBB Eerej, Xe/te3Hxqxa 13

KOHCOfl VIEOBAH 14 IA3BETUTAJ O
TOKOBIAMA TOTOBIAHE

3a nepilofl oa 01'01'2018' ao 31'12'2018' roAilHe 
- y xr4rbaAaMa ALrHapa -

fl03trqnja AOn
h3Hoc

* * - * ;;i;;;;;* * - -' * ̂  " * 
1* 

* * * * * 
; **, ^*, **

1 z 3 4

A. TOKOBT4 TOTOB14HE l43 NOC,rIOBHYIX AKT'IBHOCT'l

L llpurr0r roTOBtrrre il3 noc/tOB|hx axlrulocrr 1l lto l)
100 l

0

1. npoAaja il nphMfteHff aBaHcil 1002
)".Jii? 7 )1

2, npilMfteHe KaMare tr3 nocnoBHilx aKThEHocrr

3. Ocrantr nOnfrABn fr3 peAoBHor nocnoBarua

l00l

3004
1 / iii't.t-1

IL OAnilBT roroarHe trl rocnosHlx a[rrBfiocrr (1 Ao 5) 1005 ).0t,t604 t
. l4cnrtale Ao6aBrba!rlial I l]aril aDaBCII J006 1546271

.lapd/lt, llar(iraae lapalat it oftdltil rrh! ilr pacx0a[ 3007
4-\520i

3. llnaheHe KaMare

1. nop$ Ha Ao6hraK

,. OMyav no ocHoBy oflanilx jaBHilx npffxoAa

3008 :\y) i

3009

30 10 4249t

IL I lero Ipri[o rorogfrie f] Foglourtrx a(ttrB|oltry (l-ll) IU t.1 ,4t:iri.,

lV. Hero oArlrB roroa/[e il] |ocroatsrx d(rftslocrr fll-i)

6. TOKOB14 TOTOBHHE I43 AKT'4t]HOCTh 14HBECTK1PAI-t]A

L ilp-,,,r, r";;;;,r; ;;;-;;;;,;;;;;;,;;;il;i; ;; ;t "-

3012

3013
l)

I ipoAala aKlttrja 14 yAefa (lielo oprnrBr) 3014

2. I IpoAaja feMatepfjalile If1oa|]te/ HeKpellxr a, lrocTpoietba, oltpeMc h
6rorolrxrx cprAcratsJ 3015

.l / .i.l

3, Ocralr OffHaHciljcKh n,racuauN (rero npnauen)

4, [lpruneue KaMare u.: aKTilsHocril [Hgefr[pasa

1016

1017

5. Iprrrlefe 30 18

O4lrul roroer|e ill aKfutDlocT( raeecrrpatua (1 4o l0l9
{)

1, KynoBflHa aKqrja il yaena (uero ognran)

2. KynoBfiHa HeMarephjanHe ffMoBrHe, HeKperHIHa, noffpoje&a, onpeMe ff
6uonourrx cpe6oaea

;. d;;;;0,;;**;;;;;G"," 
";,ffii---" 

- *"-" -" * "{

l, """..""" .-"1
II1, Hero npfinxB ToroBhHe [3 afrilBHofrff hHBecrffpasa (l-ll) 

I
i

:*::::::::::*: ::- -1

3ozo 
1

I
I*-,-*-'-i

1n)1 i

I

-''.*--.,,.)
3022 )

l

:oz: l
i

3a24 |

J$'34r

2223\/

255455



B, TOKOBI,l TOTOI}14HE h3 AKThBHOCTI,I O'4HAHCI.TPAI.bA

1. llpvrtBl ToroatrHe [3 aKTilBHorr OxtsaHc/paba (1 Ao 5)

i. yBeltdtlp ocltouilo- (alif tala

2. l'lyr opoqHtr Kpc/ihtLr ([ero flprntrBfi)

143Hoc

('Clyx6eHil rracHrK PC", 6p. 2014 A 14412014)

J. KparKopogrr (peAtrir (Neto ilphnLtB!)

4. O.rla/re /iyr op0!le o6atsele

O6pa:ar1 npottncatt llprBf/rfixl(o14 o caAp)Khrx il r|)opfril o6pa3aqa ernancnjcxrx []Beutrala Jd

d'{)'a'

ll. Olvrrtsrl roroDtrHe ft a(riaroclh Orilalcrpatua (l AO 6)

1. OrK,vr coitctBe[[x a(1lrl]a r y/le/ta

2. AyropoqHff KpeAilTx (oAltrBh)

,1. Oclafe o6aue:e (ogrrar)

ll1. HeTo npffilB roToBxHe h3 aK.rrBHoffh OrHaHchpaba (l-ll)

lV. Hero oAnfts roroBrile 13 aKTraHocrr enld|cxpalba (Il-1)

r. CBEfA nPt4rl]48 TOTOBhHE (.j001 r 301:] r 1025)

;. llETo nPilnriB fOTOBhtiE t3040-l0,1ll

E. HETO OA,lt4B TOTOBhHE (:jit41 l04lJl

)K, TOTOB14HA HA NOqETKY OEPAqYHCKOT NEP'lOAA

3. N03hTI4BHE KYPCHE PA3,rIhKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
rOTpghHE 1045

h. HETAThBI,iE KYPCHE PA3,II!.IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
rornRuHF JU4{r|OTOBhHE JUlb

]. TOTOBIIHA HA KPAJY OEPAIIYHCKOT NEPhOAA

(3042 - 3043 r 1044 + 3045 1046)

3031

3032

/laf a. _20__,-_ ro/lrre

noslaqtrja

1

AOn

2

TeKyha roAtrHa nperxoAHa roAtrHa

3 4

1025
.i c

302b

3027

l02ti

3029

5, Ocrafe KparKopocHe o6aBeje 3030

15i0!i

3titl
1i::t,33:l

(peail Ir l.l/Jtf ut) l0l.t
2t9oil

J035
2:!i)

QTHaHC4CKh nf3rHr 3036

l0 l7

3038

l0l9
)52t))..)

1040
)-5a427A c

104 1
24P'58)5

3442

3043

3044

/'ta1+45

()tt

344/
,,[i.f.c!l

3aKoHCKh 3acrynHilK

Q.,^*,M.n. A
J



fionyruaBa npaBHo nilue - npe4y3erHilK
nalrr,,, , 6pol OSOiggt6

I]A3T8 AKCIONARSXO ORUSWO POLET INDUSTRIJA GRAOEVINSKE KERAMIKE, NOVI BECE]

L.eA[u]e HoBx 6eqej / Xene3HhqKa 13

KO H COA VAOBAH t/ tA3B E LUTAJ O
N POM EHAMA HA KAN IAT AIIY

3a nephoa op 01,01,2018.Ao 31.12,2018, roAilHe
y xilrbaAaMa AfiHapa -

:l

, 14cnpaBKa ilarepnjanHo 3HacajHhx rpeuaG y
' npoMeHa pa!yHosoAoseHtrx fl onxTtrKil

a) trcnpaBKe Ha A),.otsHoj crpaHI pagyHa

r6) tlcfpas(e ra flortla)KBoJ crpartr paqyHa

l(optrrogaHo noqerHo crabe nperxoAHe roAnHe
H.r AaH 01,01, __

, a) KopxroBaH/ AyroBHr canAo pa.yhd (1a - 2a - 26) :. 

^^n.::> 0
tl:

I 6; roprroaanr norpaxHu canAo paqyHa (16 . 2a + i ^^^. ,

'26) > o quub

npomene y nperxogaoj _ rognxu
I@. , , ,- - -.-,.- ,, "-

4 la) npouer ra AyroBHoj npaHfl paqyHa

i""."*-.*."-.."*---". *^".----*"*;:
i 6) npore. nu norpaxHoj spaHr paqyHa lqoog rI --- 

|

tl"- ''1" ''-- ''
i Craroe sa Kpajy nperxoAHe ronnne 31.12. _

6) norpa)(Htr carAo paqyHa

(36-4a+46)>0

h(npaBr(a Ma repHjaIHo 3HacajHHx ipeuaxa h
npoMeaa paqyiloaoacTBeBtrx tronhTh(a

c
: /Lr l..D L . r n' ..t r. .1. -... r lJ.t) l'l

a) Kopxrotsdrr AyruBfr ca/r/lo paryna (5a t 6a - 66)
i>0

6) KopilroBar!i nolpaxHil carAo palyHa (5b - 6a

6[):C

YnhcaHtr a HeynnaheHx KantrTan

6) tcrrpaere [a r]olpa)Krioj crpalih pacy|a

KopnroBaHo noqerHo cra)re reKyhe roAhtsa Ha

aaH 01.01. 

-



PeAH tr

6poj
onhc

KoHnoHeHTe KatrtrTana

,30

OchoBHx xanrran
AOn AOn

1 1
4

npoMeHe y reKyhoj _ roAtrHh

i a) npoMer Ha AyroBHoj frpaHx paqyHa

L__

4015 4033 4051

. b) npoMer Ha norpaxBo] crpaHh paqyhta 4016
5liir2li5 4034 4052

9

Crabe Ha xpajy rexyhe ropnre
31.12. _

l) ayr 08r111 ca/ulcr pa!yHa
TafBa-86)20 7 4035 4053

6) rtorpa>rnr canAo paqyHa

(76" 8a r Bb) : al
4018

5\l:)5\ 1036 4054

31 3Z

YnhcaHtr a HeynnaheHtr xanxTan Pe3epBe

5

I

I



nolerho craEe nperxoAHe roAhHe Ha AaH
01.01._

a) lllro8iltr carulo paltyHa

HcnpaBKa MaTepHjanHo 3HaqajHHx rpeuaKa x
npoMeHa paqyHoBoAfiseBnx nonrTHKa

a) trcrpaBKC fa Ayro8lol crpa|[ paqytja

bl hcrrpaBKe ira iorpaxHol crpaBr paqylla

KoprroBaHo noqerHo fra&e nperxoABe roAxHe
Ha aaH 01.01. _

la) (opilroBaHil Ay.oBHil caqAo paqyHa (1a + 2a - 26)
l> o

1

!6) xoprroaaun norpaxBh ca^Ao paeyHa (16.2a + 26)

4 ia) npomer Ha /tyro8Hol c.l)aH[ palytra

J . . -."-.-
{6) npouer na norpaxHoj crpaHil paqyHa
1

Ha Kpajy nperxoAHe roAHHe 31.12.

a) AyroBHtr canAo pacyHa

la+4a-46)>t)

'01 nol paxHrl cdruio pa!fliit
l(16 - 4a + 46) > 0

hcnpaBKa Marephja4Ho 3HacajHhx rpeuaKa x
npoMeHa pacyHoBoAcrBeHfl x nonhTxKa

a) trcnpaBKe ila Ayrosiloj crpalllr pa!yila

!".'l* -
I

1

o) rlprroaarM Ayl o8Hf1 cd/lAo paqyrja (5a 1 6a - 66)

5) KoprroBaar norpar(Hr1 carAo paeyHa (56 - 6a i 66)
z0

'b) ficnpaBi(e ila ltorpaxHo] crparr paqyBa

n0qerHo ffabe reKylle roAhHe ha
AaH 01.01. _



PeAHtr

6poj
onl4c

KoMnoHeHTe KantrTana

AOn AOn

047 n 237

AOn

34

fy6xrax OTKynDeHe concreere axqrje HepacnopeDeHtr A06trraK

1 2 6 7 I

B

npoHeHe y reKyhoj 

-- 

roqnxt

a) rpoMer rla /.lyrourrol crpalh pd!ylla 4069 4081
2 1658 4105

6) npouer Ba nor paxro; crpafil paqyla 4070 4088 4106

9

CTase Ha Kpajy rexyhe roAnHe
3 1.1 2.

a) AyroBHil ca/rAo paqyfa
(7arBa-86)>0 407 1 4089

,,16h8
1107

6) norpaNnn ca/rAo paeyHa

(76-Ba r-86) > 0
4072 1090 4108



noqerHo crabe nperxoAHe roArHe Ha AaH
01.01,_

a) AyroBHh canAo paqyHa

,lcnpaBKa Marepnjalro 3HaqajHxx
rpeuaxa x npoMeHa paqyHoaoAcTEeH{x

Ao6nq[ nnn ry6hqx no ocHoEy ynaraba y
BnacHfl qxe HHcTPyMeHTe Kan,lTaIa

' KopxroEaHo no!erHo crabe nperxoAHe
roAnHe Ha AaH 01.01. ___

:a) roprroeanl Ayro8Hr carEo pa!yHd (1a + 2a -
26)>0

'6) xoprroaarrr [orpa)KHr] can/lo palyHa (16 - 7a
+26)>0

npoMeHe y trperxoAHoj _ roAxhh

a) flpoNrer ra /.{yroBroj crparrr paqyfa

CTabe Ha Kpajy flperxoAhe roAaHe
31.12._

a) AyroBril canAo pitcyla

r 6) notpaxtr canAo palyha
(36-4ai46):0

hcnpaoxa MarepHja/tHo 3BaqajHHx
rpeuaKa H npoNeHa pacyHoaoacTaeHhx

a) xcrpaBKe rra 6yrounoj crpaHtr pacyHa

6) frrpaBKe 1la norpaxFoj crpaHr paqyila

KophroBaHo noqerIo crase reKyhe
roAhHe ila AaH 01.01. .*-

d. NLo/lLr'r"/ rl, vJ "l 
'd.,/iu p r.;,'J \!J b:,

i66) > 0

I

6) roplrrooaHr norpaxHr canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0

l2

i b ) noToaxH[ canao oacvHa
:

il) rcnpaBKe iia Ayl oBrol crpaHh pagyHa

| 6) rcnpaexe Ha norpaxnoj crpaH,l pacyHa

KoMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

6) npoucr Hd Norpe)xroj tlpdrtr pa\lyricl



PeAH h

6poj
ont4c

KoMnoHeHTe ocranor pe3, t/nTaTi

;
Pesanopx3aqHoHe pe3epBe AKryapcKx AoGAun Anu

ry6{qtr
Ao6u\A \nu ryExqn no ocHoBy ynaraba y

BIaCHICKe HHCTpyMeHTe kantrTana

1 :2
t

o 10 11

npoMeHe y Texyhoj _ roAnHx

E a) rpouer ri;l /tyr0Broj (:tpaur pa!tytil 1):, t4 4159

6) npouer tid rorpaxlol ctpaHn pdcyilal t24 !|.):;(r:i t42 4 160

Clase Ha kpajy reKyhe roAxHe
31.12. _

9
a) 4yroour car,rl0 parqyHa

(7a r 8a-BO)u 0
125 t43

'll1;g

4 161

6) norpaxnn carvlo paqyHa

(76 -,3a r Bti) > 0
1.26

l:{r il,. l:
144 4 162

330 331 332



PeAHn
onHc

6poj

L*
1

lnon

333

AoOAqY frnh ry6rqu no ocxoay
yAUa y ocrafloM Ao6nr(y hnh

ry6rrKy nphApyxeHhx ApyuraEa

(oMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn

334 r 335

AOn

336

ffo6uqn nnn ry6{qx no ocHoBy
xHocTpaHor noiloBaba r
npepacyHa OtrHaHctrjcxrx

u:eeuraja

AoOnUn nnn ry6nqr no ocxoay
xeutrHra HoBqaHor ToKa

1 2

.--t*
L2 13 L4

i noqerHo crabe nperxoAHe roAHHe
, Ha Aats 01,01._

1 :'-'------ -

, a) Ay.oBfir ca|Ao pa!ryfta

6) norpaxru ca/rl\o pa!ryral

4163

4164

4 181

4182

199

200

14cnpasKa MarepnjanHo 3HacajIhx
rpeuaxa ff npoMeHa
paqyHoBoAcTseHxx nontrTtrKa

a) rcnpaore fa AyroBtoj crpalrl paqylal 16s 4207

6) ucnpaoxe ra norpdxlo.J crpaHx
pacyfa 166 184 4202

KophroBaHo noqerHo qabe
nperxoAHe roAHHe Ha AaH 01.01.

3 r) (opnroBafth /lyrotsHil can/lo pacyHa

1lf2a'26):0 4167 4185 1203

6) roprr oaaun lotpdxHft (drlllo pdqyla
(16-2a r 26)>L) 4168 4186 4244

npomeHe y nperxoltxoj _
rOAfrHtr

a) npoMer Ha /lytoBlroJ crpaht/ paqyHa 169 1B 4205

) npoirer ria |orDa)(1oj cipa[[ pat]ylta 4t)a 41BB 1206

Crabe Ha Kpajy npeTxoAHe roAMHe

a) Ayrourin cal4o pa!yHa
(laf4d-46):il 1) 189 1207

b) norpaxHr cdnAo pdlyra
(36-4ar 46)>0 r72 4190 1208

t4cnpaBKa matepxjanno 3HacajHnx
rpeuaxa ts npoMeHa
paqyHoBoAcTDeHXx nOnhTx(a

ar) xarpaEKc sat Ayt otsHol crpa|il llatqytsa 4t7 ) i9 4209

6) ucnpaare Ha norpaxHoj ffpaFil
paqyHa t74 t9?. 4210

KophroBaHo no!erHo crabe reKyhe
roArHe Ha AaH 01..01, _

: a) Kopilro8aHil ayroBt lil cat/lo paqyHa

,(5a + 6a - 66) > 0
4ll5 4193 42tt

6) xoprroearur norpaxlir calAo paqyHa

,(s6'6a i 66)20 4176 194



npoMeHe y reKyhoj __ roAtrHx

d, nprY;t {" 4,roBroj crpafr pa-yhl

t--.*^--*---^""-^
I 6) npoMer Ha norpaxhoj crpaHri paqyHa

Crabe Ha Kpajy reKyhe roArHe

a) Ayi oBHfi car/lo llaliyra
(/d r 8d-66)>0

i 6) norpaxxr canAo paqyHa

;(76-Ba+86):o

Ao6nqu nnn ryoxqH no ocHoEy
yAerla y ocranoM Ao6trTky trnx

ry6xrKy npnApyxeHHx ApyuraBa

po6utlu nnn ry6rqr no ocnory
trHOCTpaHOT nOCnOBalba x
npepaqyHa QnNancnjcxnx

tr3Beuraja

Ao6uun Ann ry6trqtr no ocHoBy
xeuhHra HoBqaHor ToKa



Aoo[t]n Anu ry6Hqh no ocHoBy XOB
pacnonoxxBrx 3a npoaajy

YKynaH xanhran [:(peA 16 xon 3
Ao Kon 15) - I(peA 1a Kon 3 Ao Kon

ls)l > 0

fy6hraK n3HaA Kanlrrana [:(peA
1a xoa 3 go Ko, 15) - >(peA 16

xon 3 Ao kon 15)l : 0

noqerHo fiarbe nperxoAHe roaxHe
Ha AaH 01.01._

tlcnpaaKa Nareprjanno analajxrx
rpeuaxa x npoheha
paYyHoaoAff aeH{x tronhTxKa

ncilpaaKc Ha Ayr otsfrol crpilHh palyila 4219 ,

I

4n5l

I^^:Y***
1

I
1

1

t

*"..";,* ,--".*.*,-" !-
l
1

1

] a) rcnpaexe fa ayroBHoj ffpaHtr paeyta
l
P,4-.4.@*,."^ *-*!

4228 
1

t

j 6) rcnpaere Ha norpaxHoj crpaHr

noqerHo fra6e reKyhe
Ha AaH 01.01. _

I
I

I
I

I

KoMnoHeHre ocranor pe3yITara

+2a-26):0

inpouexe y nperxoAHoj 

--
]roAhH14
i

" I -.."-
: a) npoMer Ha ayro8Hoj ffpaHh paqyHa
ii-*"-*-*
I 6) npouer Ha no r paxdoj crpaiff paqyHa
l

-4a+46)>0

3 Haqaj H hx
tr npoMeHa

flOItrTNKA



Pe

AHX

6poj
onnc

KoMnoHeHTe ofianor pe3ynrara

AOn
YKynaH xantrran II(peg 16 xon 3

Ao Kon 15) -:(peA 1a Ko^ 3 Ao Kon
15)l z 0

AOn
fy6hraK tr3HaA xantrrana [:(peA
1a Kon 3 Ao Ko, 15) ' :(peA 16

Ko^ 3 Ao Kon 15)l > 0
Ao6uqn rnr ryoxqtr no ocHosy XOB

pacnonoxhahx 3a npoAajy

1 2 15 16 17

B

npoMeHe y rexyhoj _ roAhHtr

r) npoHer |a AyroBHoj crparil paqyHa 4237

1242

b) ilpoMeI lrar foTpiu(rol crparrr piqyfa 232

9
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј 
 
Извршили смо ревизију приложених новоконсолидованих финансијских извештаја (страна 3 до 55) 
привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј (у даљем тексту “Матично друштво”) и зависног правног 
лица (заједно у даљем тексту “Група”), који обухватају новоконсолидовани биланс стања на дан 31. 
децембра 2018. године и одговарајући новоконсолидовани биланс успеха, новоконсолидовани извештај о 
осталом резултату, новоконсолидовани извештај о променама на капиталу и новоконсолидовани извештај 
о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених 
политика и напомене уз новоконсолидоване финансијске извештаје.  
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових новоконсолидованих финансијских 
извештаја у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које 
руководство сматра неопходним за састављање новоконсолидованих финансијских извештаја који не 
садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним новоконсолидованим финансијским 
извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Законом о ревизији Републике 
Србије и стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Ови стандарди налажу усаглашеност са 
етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, 
уверимо да новоконсолидовани финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног 
значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у новоконсолидованим финансијским извештајима. Избор поступака зависи од 
ревизорског просуђивања, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
новоконсолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом 
процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и фер 
презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја у циљу осмишљавања најбољих могућих 
ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола 
правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и вредновање 
значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације новоконсолидованих 
финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 
Према нашем мишљењу новоконсолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по 
свим материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва Полет ИГК а.д., Нови Бечеј и 
зависног правног лица на дан 31. децембра 2018. године, као и резултате њиховог пословања и токове 
готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 

 (наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Скупштини акционара и Надзорном одбору привредног друштва Полет ИГК а.д. Нови Бечеј 
(наставак) 
 
Скретање пажње 
 
Скрећемо пажњу на напомену 2.1 уз новоконсолидоване финансијске извештаје у којој је обелодањено да 
је Полет ИГК а.д., Нови Бечеј постало матично друштво у току 2018. године. Сагласно рачуноводственом 
прописима Републике Србије, достављени новоконсолидовани финансијски извештаји не садрже упоредне 
податке. Наше мишљење није модификовано по претходно наведеном питању. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним условима  
 
Руководство Групе је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима 
Закона о рачуноводству Републике Србије, који није саставни део приложених новоконсолидованих 
финансијских извештаја. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша одговорност је да 
изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2018. годину са 
новоконсолидованим финансијским извештајима за ту пословну годину. Према нашем мишљењу, 
финансијске информације обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2018. годину усаглашене 
су са ревидираним новоконсолидованим финансијским извештајима за годину која се завршава 31. 
децембра 2018. године. 
 
 
Београд, 25. април 2019. године 

 
 
 
 

Александар Ђурђевић 
Овлашћени ревизор 

 

Aleksandar Đurđević 
363088-0412976772039

Digitally signed by Aleksandar 
Đurđević 363088-0412976772039 
Date: 2019.04.25 15:17:04 +02'00'
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I
"t'

06pa:aL1 nponnca, flpa{lrtlu (oM o citllp)K[l[ , rfopml o6pa:aL1a cfnra,orlcrrr rieuu]rJia 3a

HanoM€Ha 6poj

TeKyha roAhHa nperxoAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

t064

1065

1066

1067

1068

069

. -jAPp,lr no AKurl.l[]

t07t i:) 4(t

1071

v 3aKoHc(r 3acrynHffK

Aana ____20_roAr4He "lqth*
6 raacAux Pq, 6p-95/201a v I44l7Or4)

?rcuo- 
// /ry.,,



llonyruaBa npaBHo nHUe - npe4y3erHilK
[la]r!Fr 6poj 08019916 julxopa Aerar|osu 2332 ]nllS fOf+:Zf+S
Ha3fB AKCIONARSXO OnUSWO pOLET INDUSTRTJA GRAOEVINSKE KERAMIKE, NOVr eeir:
LeAtru ie Hostr Eecej , Xere3[rqxa 13

KOHCO/] VlilOBAH 14 IA3BETUTAJ O OCTA/]OM
PE3YflTAry

3a nepro, oa 01'01'2018' ao 31'12'2018' ro,hHe 
- y xr4lbaAaMa ArHapa -

fpyna pacyHa, paqyn nO3UUrllA AOn HanoMeHa broj
[.l3Hoc

Texyha roAxHa I nperxoAHa roAtrHa

I 2 3 5 6

lA. HETo PE3yrrAT h3 nocroBAt"bA

:. lil:to /lotjt4rAt( (Aoil j.064) 700 l

11. HEI O i y6r.l IAl( (AOn 1065) 2002

E. OCTATItl CBEOEyXBATH,I AO6I4TAK t,lfl14
ry6!4TAK

a) CfaBxe Koje Hehe otrTtr peMachoxxo6aHe y
6hnaHcy ycnexa y 6yAyhxM nepxoAxHa

I t. nporeue peBanopil3aqilje HeMarepiljanHe

I 
hyoBrHe/ Herpel r/da, nofl po]eda tr o rpeMe

330 t*
I 
a) roBelabe peBanop/3aU/oHtrx pe3epBr

I|'-----
I 6) cvareroe peBanoph3aq/oH/x pe3epB/
I"-"-1"*

ll,
f6,l
tl

r':'l
I 2. AxlyapcxH go6rrtr xfx r y6/uil ru ooroBy nfafoga
. /ie(lllr11aaililx up/rarbil

i.
I a) aobrqil
i

i * --- '-.
I 6) rY6uur
)

. *. '--+-
j 3, Ao6rqr nnn ry6t4v no ocHoay yraraba y
I

I 
BrracHHCKe ilHfrpyMeHTe KantTana

It_^*__**_-*,^

2005

2006 t)i:

2407

2008
[]l

1 

t) aoo'q'

| 
6) ry6run

l-

2009

2010

6) Craoxe xoje HaKHaAHo Mory 6xrtr
pevracnrlaxouane y 6h^aHcy ycnexa y
6yAyhhM nepxoAhMa

i t, AoOrur kny ry6v,w no ocHoBy npepaqyHa

,6rnarcr;cxnx tr3Beuraja rHoffpaHor nosoBaha
I

L ** .-_-- - -

I a) nooraqn

i 

6) v6rur

-,,. ,J. . ..

).4 I

241

.11

:
.zi

4'iloofi|1nr|t1ly6[uilllo0(Il0ByyAe]]ayoc]a/]oM
aaeo6yxBarfrofl ,il.l6ilrK,/ tr1il ry6rrry nprppyNelux

, aPYr-uuu



2. I1oOhL1tr nrv r/6rt\h olt [|crpyMeHara 3aur/re
yrararba y il|octpaBo focfoEaibe

3, Ao6[u[ Anv ry6t4w no ocHoBy rHffpyMeHara
idurfTe p[3il[a (xegrnra) foBqaHor roKa

11o6lLlir nlrn ry6rqn rro ocHotsy xaprrja oA

2014+2016+20tE)>0

2013 r 2015+2017)>0

1Il, lroPt3 l]A octAjtfi ctsEoEyXBATHft AO6r'IAK
frrl14 ry6r,1TAK nEProAA

tv. I lETo oclAjll,l CUEOEyXBA].I[4 A06[]TAl( (21119

- 2020,2021) > 0

V. r lt lO OC f,^"rlU CllEOEyXUA ll 114 ryljtr,llAl( (2020

12019+2021)>0

B. YKYNAH HETO CBEOSYXBATH'I PE3YNTAT
nEPhoA.A

I. yKynAH HEt O CBEOFyXBAI il,r AO6',trAl( (2001
2402 .t 2022 - 2023) . 0

I

j ll. v{yfAH dETO CBEOEyXBATHTI rybL4lA( (2002 -

2001 I 2023 -2022)>0

r. vKvnAH HETO CBEOEyXBATHI4 AOEhTAK
hnw fyBnlAK(2O27 + 2028) = AOn 2024 > 0
hnx AOn 2025 > O

1. llphilhcaH aehx|cK[u BnacHIulMa Kanffrata

2. llprnlcaH BnJcltxLlrMa Kolf ltcMajy Kolitpo/1,

* - l"- : ---"-- -"-

l-' 
j "":":':'

,I3Hoc
fpytra paqyBa/ palyil n03nqnJA

OSp;rart fpontrcaH lpaBrr|il[oM o cdAp)(xi]| | d)olltril oopalaqa +il|a[cr]eKr^ r3aeulraja I I]peay3eTrrrKe

ocTMI4 6PyTO CBEOEyXBATIIil AOEflTAt( (2003
2005 1 2007 1 2009 r 2011 I 2011 I 2015 |

201/) - (2004 r 2006 r 2008 | 2010 r 2012 r

ll. ocrtul14 6t,yto ctsEo6yxuAt rltit yL,rltAK (20u4

2006 r 2t108 + 2010 i 2012 + 2014 I 2016 +
- ("1003 1 2005 r 2007 | 2009 + 2011 I

I
I

yt ta4l20t4)



llonyruaBa npaBHo nhqe - npegy3erHilK

Ha3ilB AKCIONARSXO pnU$WO pOt-ET INDUSTRIJA GRADEVINSKE KERAMIKE, NOVr SrdU
Cearure HoBx 6eqei / }{(enBHtrqKa 13

KOHCO/] VIDOBAH 11 snnAHC CTAl-bA
Ha AaH 31.12.20i8. roAilHe

- y xr4rbaAaMa AhHapa -

fpyna paqyHa, paqyH no3hlll4lA AOn Hanouera 6poj

6. CTA.nHA HMOBHHA (0003 + 0010 + 
00020019+0024+0034)

0005 + 0006 + 0007 I 0008 | 0009) "ut,

lil;:.i1 j<)

010 tr Aeo 019

011, t)12 x aeo0i9 I2 KoHLlecrie' nareHlil' ItlLleHLle' po6He x

!cfyxtre liapKe, co(troep I ocrit/la npaBa

Ulb / iieo 019 ,6. ABaHCx:a rreltareprjal|y luoerily

II. I.IEK"ETHI,,]HE, i IOCIPOJEIIrA I,]

02 lo|PEt4A (0011 r 0012 L 0013 I 0014 I

15 r 0016 r'0017 r. 001E)

020, 021 il Aeo 029 I 1.3eMtuHure
t:rii5irr 1

15ri691.i 1

18l812l

024 / neo 029

5, O-are HeKperH[rie, nocrpoje$a r, 
0015

026 tr Aeo 029

tt

o. r-,"*p"rrr*, ""-poiffi *p"r;' " ^ 
,-, " 

: -
0016,

nPhnpeMil

02/ v Aea 029
7. Ynaraba Ha TybilM HeKper!ilHaMa,
focrpoletrilMa r oflper{il

i-l2ll x /teo 029
ADaroi 3a He[perHrHe/ fiocrpojesa ff

I oolB,l
*j.-_^)*_

lIi. Eholtou.lKA cpEACtBA (oo2o - 0021 n^,oi, 0022 + 0023)

" * "f -'
030, 011 r aeo 039 I 1, Lllyye, BhueroArutr lacaAh OO?0

007 1

!
t.

: *,", 
"w 

;;;;;;;,w;p* ^{ ooo;

A22v aeoazg :2. Tpafleerncxr o6;enr OOI2
i,

021 r Aeo 02!l l. tlocrpojeroa ,1 ofpeMa



fpyna paryHa, paqyHr no3t4llhlA

037 r Aeo 039

234

f. 6x0rouKa cpeALtaa y nprfpeflr
&-*. *.a, -*- 

- 

* ̂ .....,..... -.............. -. "..

loozzi

ABaHcil 3a 6rlonouiKa cpeACTBa 0023

IV. A) -rlPO!-/ Q,4FA|.( /l ( r'r'1

nIIAC[1AHI4 (0025 + 0026 I 0027 1 0028 002,1.
- 0LJ-9 r 0030 . ,,0JI u031 , u0rr/

; ;,",h; ; ;;;;, *y ;;;;;, *; i ;;;;? 
- *

nrqa i -- 
i

042 tr /leo 049

2. yqeuha y KaIr1la]ry npr/lpy)KeHtrx
npasHrx fhqa h 3ajeAHtrqKfM |oAyxBarrMa

l, yleuha y Kanhrany ocrarrx lLpasHlx
nxLta I apyre xaprf]e oa Bpeailocrff
pacnonoxrBe 3a npoAajy

4. /lyropo!Hf iltacMartr Milil1q|[M L]

laBil0lrlr tpaBIht1 ]lIl.ll1t{a

Aeo 043, Aeo 0,14 tr Aeo 5. IlyropocHil rracMaHI ocla/ /N]

Aeo 045 x Aeo 049 r6. AyropoqHff nlacMaH/ y 3eM/brl

Aeo 0,15 I /lco 04-o r/. /l),ropolHfi il|acMartr y il|ocrlli}tcrny 0()lL

"*-*^r*r+*";j*"- 
+^:-l -- -*-

048 il neo 049

;.'.",";;;;;o*, nou"=*,, 
*,;;ri -- -

ivqa i- i

052 h Aeo 059

053 r seo 059

-*_t**"-:
]^lill.T1ll". 10 ocHoBy npoaaje ra ioo,ri

.-+ ."-
054 tr Aeo 059 j 5, norpaxxBaba no ocFoBy JeMffBa O0J9

6. CnopHa ,1 cytltbhtsa flot pa){/RalLa I 0040

/, Ocrana ayropo!Ha forpa)l01tsalba

B. OAJIO}KEHA nOPECK,A CPEACTBA 0042

r. OEPTHA hMOBIIHA (0044 + OO5t +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 00.13
0069 + 0070)
1',i

....."..i.._..-l_*
, L rArl\[ (00J5 - 0046 I 0047 r 0048 - ^^ _.,]. 3MI4XE (004s + 0046 * Oo+z i ooc8 ;-, ^:"::004q r 0oso,

1. Nlareptrlan, pe3epBrM Aeflour, a/tat r
cIrarl ilHBeHTap

ycnyre

3. ToroBn npoilJBoAtr

I

038 r Aeo 039

04. ocilM 047

Lr.lo r leo 049

Xaprilie oA BpeAHocrh xoje ce apxe ao i 
OO, 

I

cnela

05 :003rj + 0037 + 0038 I 0039 r 0040 +

!
]'

11

0045



n03hqr4JA aot tlanoHeHa 6poj

h3Hoc

fpyna paqyHa/ pacyH

Tekyha roAlHa

nperxoAHa roAHHa

Kpajbe fiabe 

--20_.
IlocerHo fiabe

01.01.20_.

1 lzti
i4. Po6a O04B'

5 6 7

174i;l

I4 5. Cran|a cpeAcTaa HaMertella flponajf 004

15 j o, nranerr aBaHcx 3a 3anilxe h yE lyre
I

0050
5C12?

20

il. noTpAxt48AttA ito ocltoBy npoAAlt
(0052 i 0053 | 0054 I 0055 , 0056 I
0057 + 00s8)

005 llt 1?21 46 \) !)

200 r Aeo 209
i. l(ynUr y 3eMDil Marff!|d | 3aBrLlld
npaBra nh(a 005

2lJ1 r 4eo 2[]9
2. l(ynqil y ilHocrpaHCTBy - MaTrqHa r
3atsfrcHa npatsHa r4L1a

0053

202 tr Aeo 209 | 3, Kynqu y seurur - ofiana noBe3a

l;;;;;;'""' 
-' u''' 'IvDcr'Ha ioos+

1--*"*
ii::t iti

201 n Aeo 209 14. Kynqil y ffHofrpaHcroy - ofrana l

lnouu.unu'npu"ru^^u"-' 
- *- 

loo55

l
) i(,

20rl / teo 20!) !. KynLlil y ieM/bf 0056
t634ti l

205 [ /]eo

209
8,, Kynqtr y ffHocrpaHsruy 005

1q5151

206 H Aeo 209
7. Ocra/ra noTpaxraaba f0 a)ctioBy
npoaaJil 0058

2L
I I L noTpA)l(l,,]BAI 1,A i4.l Cnti_1t4Qfi ,tI II4X
ilt-icltollA 0059

22 rv. APyTA nOTPAXilBAt-bA 0060
1230

236

V, OI4HAHCI4JCKA CPEI1CTIJA KO]A CE

BPEAHyJy nO oEP BPEAHOCTT4 KPO3
El/]J'IAHC YCNEXA

006

23 ach1 236 n 237

- -" -**--!
230 il Aeo 2.19

VI. KPATKOPOI]HII OI4HAHC']JCKI4 i
nrAcMAHt4 (0063 + 0064 + 0065 + 0066 ;0062
+ 006i)

li
*-""*-""-,,'':'

1. Kpar(opoqHr KpeAVan v nnacuap, - : ,

Mdrrqpa h 3aBtrcHa npa'Ha nh..a .0063{l,, . , l, 1

1i 41)1tti:2. i)

231

2i2 h Aeo 239

Kpe/|rr[ il nnJCMal{[
. oos+ocltsfa noBe3aHa rpaB|a l)fti_1;l

J. KparKopoqiltr r(lle/lrttr [ ]alra)Rx y 
0065:e!lbl

4251.i

233 v Aeo 239
4. Kpat(opocH[ KpeA/rr r 3aJaoBr y 

0066flr0Lr paIcTtsy

214, 235, 7Jg I Aeo
,13(l

5. ofrarlh KparKopoqHn +ilHalcffJct(il ioou,_l/liCvdl,l'
6B4S

24 vlt. toToBl.4HCKh El(Bt4BMalTtl 14

toToB,4HA 0063
).,) 7&189

27 Ir1. iroPE3 HA AOAATy BPEAHOCT 0069
).":, t1851

ZU octrM luu l
1

-*.*-'. * "".i

X. Alfi llBl iA llPE[4El]CKA PA.tIPAHt4LlEt trA 0070
?'iltil)

A. YKYnHA AKTT1BA = nOCIOITHA
,4MOBI4HA (0001 + 0002 + OO42 +
0043)

iQOTT

I

5rt8':i74 0 0

8B E.8AH6H'IAHCHAAKTT4BA '0A72
.1?S6{i,ta



I pyna pa!yHa, paqyH il03r1(t4JA Hanovcra 5po1

NAChBA

KAnhTAI (0402 + 0411 - 0472 +
13 + 0414 + 0415 - 0416 + O4l7 +
0-0421)>0=(0071 -0424- 0l0i

7 - 0442)
1:,.,'-.,.. - .., .:

L OCHOts']I,1 KAt1,4-tu (0a0J .. 0404
0a0i * O40b - 04u,/ . 0408 1 0.t09 r A4Ot
0410) 1 t.

l, ntqllcKff Kanrrrd/t frA, 1: ""1

;. r*^, opfr,*".;;,;";; "--T^.'
o4roBopHorlhy io4o4 i

6. 3aappKHil yAenn I O+Og :

306 7. EMrciloHa trpeMrja 0409

309 ]8. Oranu ocHoBHx Kanilrar lO tO:

IL vr-trlo\Ht4 A l.tEynllAtEllt4 finl4tM 0411

t1t, ol.Kyrlr,bEl-18 cot lcI'BEHE Atiu'4lE

i*,,1
,fi'"1

,,0 ::ll?P:.P.:?yr9,11:iif : 0414
r ,l |A ' t., ,i . tu tHt ,/tv .B/ L

l-L' .'-l 1,4*A, I Or I P, Jt uA .' . I r.\tE

vl. HEpFAJil,13oUAHtl AO6iltltl 
'1OocrJOBy xApTlllA Oll BPEAilOCT',I t]

33 ccrM 330 l]Pytrlx KotvtnOilEl-tTil OCTMOt
CBEOEyXBATHOT PESyITATA (nor paNEa

carAa paqyHa rpyfe 33 octrM 330)

v[, I]EPrtutn3OBAl1',1 Iy6t4tlil nO
OCHOIJY XAPTT]JA OA BPEi IHOCTI,I II
rilPyt'4x t(otnlol.]Elfi 11 ocTAltoI
CUEOEyXBAfHOi- pE3y/[ /\ ]'A (AyruBf a
(.r^aa pacyHa rpyi e 3J ocxM il0)

340 1. l.lepactopelleHh 4o6rtar parrr;rx roArra :0418

, -- *.*-' 
--'j2. HepacnopeDeHtr Ao6rrax rercyhe ,oarr" ! o+tg lriii* *;;wn.,,m 

nP 

^B 
A"io ;? ; o ;; 

* 
-l 04 Ni- 

* 
-*

x ry6[TAK (0422 F 0423) '042t

1. I y6rraK paBxjfx roAtrria

2. ty6rraK reKyhe roA{fe

6. AyfoPoqHA PE3EPSt4CA}!A t4

o6ABE3E (042s + 0432)



pyna palyHa, palyH r [o3t4Lll,]JA

n0cerHo rabe 01.01.20_.

l. l]ytoPoqHA PE3EPB|4CAITA (0426 l
: 0425:0427 r.0428 + 0429 r 0410 i 0431) .:,.,

HeQrqtrie 3anocneHhx ; 
'" 

I*---...-""".;-i
Pe3epBucasa 3a rpouKoBe ryAcKrx i - -^^1
lpoBa :0430'

402 n 4o9 
| 
6. ocrana ayropovHa pe3epB,rcsa I oq:f i

*-- -"-*^1- ;^-*:-* --. ll. AyTOpOqHE OEABF3E (0433 - 0434 +
J4J) | 04.16 1 04J' - ua-i8 i 043' A4J/

i. OOaBe3e Koje ce Mory l(olBcptoaar[ y ]Oo::
Kal r r J/l

2. Or," .e tp-r'd yo,rL,Ft.r r' iJ.
i,patslrlr{ /lhtrhMa 

r(llhM 0fi4'

412 r3. O6aBe3e npeMa offanhr toBeJaHtrM na?\,npaBHtry nxqfiya
)

,1. O6a8e3e no eMtrloBa!xM xaprtjaMd oA111: upeulloclrl y neptro/ly Ay)€M o/1 roArry 0436

414 '5. AyropolHtr Kpealth r:ajvoer y:eutuu r043/

**1:-^-'-*"-*^-' ""**^""--.*"
i 7. O6aae:e no ocHoBy dflFaFciljc(or o4tq

419 : B Ocrai te Ayropoqile o6aBeje 0440

f. KPATKOPO'IHE O6ABE3E (0443 +
42 ll]o 4!r (ortrH 498) 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + O46L + 044)

0462)

1, KPAT<OPOL]hE OIIhAHCI4JCKE O6ABE3E :

44 + 0445 + A446 + 0447 + A44B + 0443:. ii.
e)

11.
;.: k;; ;,.,,",* ;;;; ; ;;;;;;;;* i; ;
3asilcHrx FpaBHlxn/.la ," "'r

42r 7. l.,ua'hoDo.l,t/ \T(n/ / !/l , d I
,oBe:.,,[x rpaBlr]x /){ui ^ 0445'

jj;,11il-"r*r, Kpearrr n 3ajMoBn y 
lo+oa't

4. KparKopoqHfi KpeAhrr r 3alMo8tl y
rlfocrpahcTtsy t 0447

1

AOll llarloMcila 6pol

,13Hoc

TeKyha roArHa

nperxoAra roArHd

. Kpajhe crarbe _ 20_.

1 3 4 5 6 7

40
7'r$5A 0 a

400
l. PeiepBricarba 3a tpouKoBe y Tapa|Tllot{

401

403

+t) 2l\o

404
2,t)71?,

.105

104511b {) 0

410

,111

i071ti.

31i7A5

4?95?

498 B, OAnOXEHE nOPECKE OEABE3E 0441
1,0977t)

1i5?tiil (l

42 I

I

i- 
- 

*-t

.ltit 151)
{.1

4)A

.i621;2

t?,1

423

!
|'



l

,Ornu ,urrru, Ourrn ] il03r,ru11lA HanoMeHa 6poj

5. ObaBe3e No ocHoBy cta/tHfx cpeAcrdaa r
I 
cpeltcra8a o6ycrantuenor nocnoBasa , 044g ,

r.dYeroeH/X npoaajil l

1?.4, 425, 426 n 429

rf4e|beHilx npoAajx 1 i

i,_____4**^:l
Ortane KparKoportHe OrhaHcrjc(e :0449

;

u npnNruenra nenici, awozuii^-*;;:" 
L

III. OEABE3E il3 nQCnOBAibA (0452 + I

43 ocuM 430 10453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0451.

2. llo6aoroavr - Maril!Ha il 3darcfa npuu',u 
0453rilLla y [!ocTpaHcTsy

LIwuLJulrU'Poono0454

t,l. Ao0ae6aqr - ocrata noBe3aHa opaBHa 
^^_" t

321318

436 jO. 4o6aeroavn y /docroaHcrBy O4S7

t:
419 r7. Octare o6aBetc rlz rocrtoadbd

V, O6ABE3E nO OCrlOBy nOPE3A t-rA

lpo4,rw err4rocr ulbu
l

VI. ObABESE 3A OCIAj1E IIOPE3E,

4e octrs 4eB Yl'-,in::.':'l 
BPEI'.1EHCKA Ioru,

0411 - 0402) > 0 = (0441 + 0424 +
- 0071) z 0

1+0401-0463)>0 O4€,4 I

5 l 0Br;,4

06p;llaLi Ipo|ilcaB npaBf]IlIKor{ o caApxxt]/ r q)oplth 06pa3aua 4)r|altutll,[r^ r]Beltjt.tl.l Ipc/ly3eltrKe ( 4 v 14412014)

7wM h/%2,\

l

I

i non
i

t

I

143 Hoc

TeKyha roA[Ha

nperxoAHa roaflHa

(pa.lrue ffabe _ 20_. loqerHo crase 01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

421

2:i"1iri3

430
a. /a,All

l\r\:)7 1. .: i)

4lt.

432

433
ii /iiir

2-i4{it)

415 5. Ao6aBjbaqil y 3eMJbr .0456
221510

00 'tt,

44. 45 A 46 IV. OCTME KPATKOPOT]HE OEABE3E .ocsgl
:l i.iii:::,

47

4S 0461
2!)

'ii ]9

S9 E, BAH6h.NAHCHA NAChBA 0465 il 1286a2.6
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3axoncrr 3acrynrnx

rh---tt ,
aada .--20-.-.--ro6trFe ?ffi



fionyruaBa npaBHo nilue - npe4y3erHilK
nalrr,,, , 6pol OSOiggt6

I]A3T8 AKCIONARSXO ORUSWO POLET INDUSTRIJA GRAOEVINSKE KERAMIKE, NOVI BECE]

L.eA[u]e HoBx 6eqej / Xene3HhqKa 13

KO H COA VAOBAH t/ tA3B E LUTAJ O
N POM EHAMA HA KAN IAT AIIY

3a nephoa op 01,01,2018.Ao 31.12,2018, roAilHe
y xilrbaAaMa AfiHapa -

:l

, 14cnpaBKa ilarepnjanHo 3HacajHhx rpeuaG y
' npoMeHa pa!yHosoAoseHtrx fl onxTtrKil

a) trcnpaBKe Ha A),.otsHoj crpaHI pagyHa

r6) tlcfpas(e ra flortla)KBoJ crpartr paqyHa

l(optrrogaHo noqerHo crabe nperxoAHe roAnHe
H.r AaH 01,01, __

, a) KopxroBaH/ AyroBHr canAo pa.yhd (1a - 2a - 26) :. 

^^n.::> 0
tl:

I 6; roprroaanr norpaxHu canAo paqyHa (16 . 2a + i ^^^. ,

'26) > o quub

npomene y nperxogaoj _ rognxu
I@. , , ,- - -.-,.- ,, "-

4 la) npouer ra AyroBHoj npaHfl paqyHa

i""."*-.*."-.."*---". *^".----*"*;:
i 6) npore. nu norpaxHoj spaHr paqyHa lqoog rI --- 

|

tl"- ''1" ''-- ''
i Craroe sa Kpajy nperxoAHe ronnne 31.12. _

6) norpa)(Htr carAo paqyHa

(36-4a+46)>0

h(npaBr(a Ma repHjaIHo 3HacajHHx ipeuaxa h
npoMeaa paqyiloaoacTBeBtrx tronhTh(a

c
: /Lr l..D L . r n' ..t r. .1. -... r lJ.t) l'l

a) Kopxrotsdrr AyruBfr ca/r/lo paryna (5a t 6a - 66)
i>0

6) KopilroBar!i nolpaxHil carAo palyHa (5b - 6a

6[):C

YnhcaHtr a HeynnaheHx KantrTan

6) tcrrpaere [a r]olpa)Krioj crpalih pacy|a

KopnroBaHo noqerHo cra)re reKyhe roAhtsa Ha

aaH 01.01. 

-



PeAH tr

6poj
onhc

KoHnoHeHTe KatrtrTana

,30

OchoBHx xanrran
AOn AOn

1 1
4

npoMeHe y reKyhoj _ roAtrHh

i a) npoMer Ha AyroBHoj frpaHx paqyHa

L__

4015 4033 4051

. b) npoMer Ha norpaxBo] crpaHh paqyhta 4016
5liir2li5 4034 4052

9

Crabe Ha xpajy rexyhe ropnre
31.12. _

l) ayr 08r111 ca/ulcr pa!yHa
TafBa-86)20 7 4035 4053

6) rtorpa>rnr canAo paqyHa

(76" 8a r Bb) : al
4018

5\l:)5\ 1036 4054

31 3Z

YnhcaHtr a HeynnaheHtr xanxTan Pe3epBe

5

I

I



nolerho craEe nperxoAHe roAhHe Ha AaH
01.01._

a) lllro8iltr carulo paltyHa

HcnpaBKa MaTepHjanHo 3HaqajHHx rpeuaKa x
npoMeHa paqyHoBoAfiseBnx nonrTHKa

a) trcrpaBKC fa Ayro8lol crpa|[ paqytja

bl hcrrpaBKe ira iorpaxHol crpaBr paqylla

KoprroBaHo noqerHo fra&e nperxoABe roAxHe
Ha aaH 01.01. _

la) (opilroBaHil Ay.oBHil caqAo paqyHa (1a + 2a - 26)
l> o

1

!6) xoprroaaun norpaxBh ca^Ao paeyHa (16.2a + 26)

4 ia) npomer Ha /tyro8Hol c.l)aH[ palytra

J . . -."-.-
{6) npouer na norpaxHoj crpaHil paqyHa
1

Ha Kpajy nperxoAHe roAHHe 31.12.

a) AyroBHtr canAo pacyHa

la+4a-46)>t)

'01 nol paxHrl cdruio pa!fliit
l(16 - 4a + 46) > 0

hcnpaBKa Marephja4Ho 3HacajHhx rpeuaKa x
npoMeHa pacyHoBoAcrBeHfl x nonhTxKa

a) trcnpaBKe ila Ayrosiloj crpalllr pa!yila

!".'l* -
I

1

o) rlprroaarM Ayl o8Hf1 cd/lAo paqyrja (5a 1 6a - 66)

5) KoprroBaar norpar(Hr1 carAo paeyHa (56 - 6a i 66)
z0

'b) ficnpaBi(e ila ltorpaxHo] crparr paqyBa

n0qerHo ffabe reKylle roAhHe ha
AaH 01.01. _



PeAHtr

6poj
onl4c

KoMnoHeHTe KantrTana

AOn AOn

047 n 237

AOn

34

fy6xrax OTKynDeHe concreere axqrje HepacnopeDeHtr A06trraK

1 2 6 7 I

B

npoHeHe y reKyhoj 

-- 

roqnxt

a) rpoMer rla /.lyrourrol crpalh pd!ylla 4069 4081
2 1658 4105

6) npouer Ba nor paxro; crpafil paqyla 4070 4088 4106

9

CTase Ha Kpajy rexyhe roAnHe
3 1.1 2.

a) AyroBHil ca/rAo paqyfa
(7arBa-86)>0 407 1 4089

,,16h8
1107

6) norpaNnn ca/rAo paeyHa

(76-Ba r-86) > 0
4072 1090 4108



noqerHo crabe nperxoAHe roArHe Ha AaH
01.01,_

a) AyroBHh canAo paqyHa

,lcnpaBKa Marepnjalro 3HaqajHxx
rpeuaxa x npoMeHa paqyHoaoAcTEeH{x

Ao6nq[ nnn ry6hqx no ocHoEy ynaraba y
BnacHfl qxe HHcTPyMeHTe Kan,lTaIa

' KopxroEaHo no!erHo crabe nperxoAHe
roAnHe Ha AaH 01.01. ___

:a) roprroeanl Ayro8Hr carEo pa!yHd (1a + 2a -
26)>0

'6) xoprroaarrr [orpa)KHr] can/lo palyHa (16 - 7a
+26)>0

npoMeHe y trperxoAHoj _ roAxhh

a) flpoNrer ra /.{yroBroj crparrr paqyfa

CTabe Ha Kpajy flperxoAhe roAaHe
31.12._

a) AyroBril canAo pitcyla

r 6) notpaxtr canAo palyha
(36-4ai46):0

hcnpaoxa MarepHja/tHo 3BaqajHHx
rpeuaKa H npoNeHa pacyHoaoacTaeHhx

a) xcrpaBKe rra 6yrounoj crpaHtr pacyHa

6) frrpaBKe 1la norpaxFoj crpaHr paqyila

KophroBaHo noqerIo crase reKyhe
roAhHe ila AaH 01.01. .*-

d. NLo/lLr'r"/ rl, vJ "l 
'd.,/iu p r.;,'J \!J b:,

i66) > 0

I

6) roplrrooaHr norpaxHr canAo paqyHa (56 - 6a
+66)>0

l2

i b ) noToaxH[ canao oacvHa
:

il) rcnpaBKe iia Ayl oBrol crpaHh pagyHa

| 6) rcnpaexe Ha norpaxnoj crpaH,l pacyHa

KoMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

6) npoucr Hd Norpe)xroj tlpdrtr pa\lyricl



PeAH h

6poj
ont4c

KoMnoHeHTe ocranor pe3, t/nTaTi

;
Pesanopx3aqHoHe pe3epBe AKryapcKx AoGAun Anu

ry6{qtr
Ao6u\A \nu ryExqn no ocHoBy ynaraba y

BIaCHICKe HHCTpyMeHTe kantrTana

1 :2
t

o 10 11

npoMeHe y Texyhoj _ roAnHx

E a) rpouer ri;l /tyr0Broj (:tpaur pa!tytil 1):, t4 4159

6) npouer tid rorpaxlol ctpaHn pdcyilal t24 !|.):;(r:i t42 4 160

Clase Ha kpajy reKyhe roAxHe
31.12. _

9
a) 4yroour car,rl0 parqyHa

(7a r 8a-BO)u 0
125 t43

'll1;g

4 161

6) norpaxnn carvlo paqyHa

(76 -,3a r Bti) > 0
1.26

l:{r il,. l:
144 4 162

330 331 332



PeAHn
onHc

6poj

L*
1

lnon

333

AoOAqY frnh ry6rqu no ocxoay
yAUa y ocrafloM Ao6nr(y hnh

ry6rrKy nphApyxeHhx ApyuraEa

(oMnoHeHTe ocranor pe3ynrara

AOn

334 r 335

AOn

336

ffo6uqn nnn ry6{qx no ocHoBy
xHocTpaHor noiloBaba r
npepacyHa OtrHaHctrjcxrx

u:eeuraja

AoOnUn nnn ry6nqr no ocxoay
xeutrHra HoBqaHor ToKa

1 2

.--t*
L2 13 L4

i noqerHo crabe nperxoAHe roAHHe
, Ha Aats 01,01._

1 :'-'------ -

, a) Ay.oBfir ca|Ao pa!ryfta

6) norpaxru ca/rl\o pa!ryral

4163

4164

4 181

4182

199

200

14cnpasKa MarepnjanHo 3HacajIhx
rpeuaxa ff npoMeHa
paqyHoBoAcTseHxx nontrTtrKa

a) rcnpaore fa AyroBtoj crpalrl paqylal 16s 4207

6) ucnpaoxe ra norpdxlo.J crpaHx
pacyfa 166 184 4202

KophroBaHo noqerHo qabe
nperxoAHe roAHHe Ha AaH 01.01.

3 r) (opnroBafth /lyrotsHil can/lo pacyHa

1lf2a'26):0 4167 4185 1203

6) roprr oaaun lotpdxHft (drlllo pdqyla
(16-2a r 26)>L) 4168 4186 4244

npomeHe y nperxoltxoj _
rOAfrHtr

a) npoMer Ha /lytoBlroJ crpaht/ paqyHa 169 1B 4205

) npoirer ria |orDa)(1oj cipa[[ pat]ylta 4t)a 41BB 1206

Crabe Ha Kpajy npeTxoAHe roAMHe

a) Ayrourin cal4o pa!yHa
(laf4d-46):il 1) 189 1207

b) norpaxHr cdnAo pdlyra
(36-4ar 46)>0 r72 4190 1208

t4cnpaBKa matepxjanno 3HacajHnx
rpeuaxa ts npoMeHa
paqyHoBoAcTDeHXx nOnhTx(a

ar) xarpaEKc sat Ayt otsHol crpa|il llatqytsa 4t7 ) i9 4209

6) ucnpaare Ha norpaxHoj ffpaFil
paqyHa t74 t9?. 4210

KophroBaHo no!erHo crabe reKyhe
roArHe Ha AaH 01..01, _

: a) Kopilro8aHil ayroBt lil cat/lo paqyHa

,(5a + 6a - 66) > 0
4ll5 4193 42tt

6) xoprroearur norpaxlir calAo paqyHa

,(s6'6a i 66)20 4176 194



npoMeHe y reKyhoj __ roAtrHx

d, nprY;t {" 4,roBroj crpafr pa-yhl

t--.*^--*---^""-^
I 6) npoMer Ha norpaxhoj crpaHri paqyHa

Crabe Ha Kpajy reKyhe roArHe

a) Ayi oBHfi car/lo llaliyra
(/d r 8d-66)>0

i 6) norpaxxr canAo paqyHa

;(76-Ba+86):o

Ao6nqu nnn ryoxqH no ocHoEy
yAerla y ocranoM Ao6trTky trnx

ry6xrKy npnApyxeHHx ApyuraBa

po6utlu nnn ry6rqr no ocnory
trHOCTpaHOT nOCnOBalba x
npepaqyHa QnNancnjcxnx

tr3Beuraja

Ao6uun Ann ry6trqtr no ocHoBy
xeuhHra HoBqaHor ToKa



Aoo[t]n Anu ry6Hqh no ocHoBy XOB
pacnonoxxBrx 3a npoaajy

YKynaH xanhran [:(peA 16 xon 3
Ao Kon 15) - I(peA 1a Kon 3 Ao Kon

ls)l > 0

fy6hraK n3HaA Kanlrrana [:(peA
1a xoa 3 go Ko, 15) - >(peA 16

xon 3 Ao kon 15)l : 0

noqerHo fiarbe nperxoAHe roaxHe
Ha AaH 01.01._

tlcnpaaKa Nareprjanno analajxrx
rpeuaxa x npoheha
paYyHoaoAff aeH{x tronhTxKa

ncilpaaKc Ha Ayr otsfrol crpilHh palyila 4219 ,

I

4n5l

I^^:Y***
1

I
1

1

t

*"..";,* ,--".*.*,-" !-
l
1

1

] a) rcnpaexe fa ayroBHoj ffpaHtr paeyta
l
P,4-.4.@*,."^ *-*!

4228 
1

t

j 6) rcnpaere Ha norpaxHoj crpaHr

noqerHo fra6e reKyhe
Ha AaH 01.01. _

I
I

I
I

I

KoMnoHeHre ocranor pe3yITara

+2a-26):0

inpouexe y nperxoAHoj 

--
]roAhH14
i

" I -.."-
: a) npoMer Ha ayro8Hoj ffpaHh paqyHa
ii-*"-*-*
I 6) npouer Ha no r paxdoj crpaiff paqyHa
l

-4a+46)>0

3 Haqaj H hx
tr npoMeHa

flOItrTNKA



Pe

AHX

6poj
onnc

KoMnoHeHTe ofianor pe3ynrara

AOn
YKynaH xantrran II(peg 16 xon 3

Ao Kon 15) -:(peA 1a Ko^ 3 Ao Kon
15)l z 0

AOn
fy6hraK tr3HaA xantrrana [:(peA
1a Kon 3 Ao Ko, 15) ' :(peA 16

Ko^ 3 Ao Kon 15)l > 0
Ao6uqn rnr ryoxqtr no ocHosy XOB

pacnonoxhahx 3a npoAajy

1 2 15 16 17

B

npoMeHe y rexyhoj _ roAhHtr

r) npoHer |a AyroBHoj crparil paqyHa 4237

1242

b) ilpoMeI lrar foTpiu(rol crparrr piqyfa 232

9

CTabe Ha Kpajy re(yhe roAxHe
11.12. __

a) pyrourr calrlp parliyld

l7arBa-86).0
231

c243 ?16.r366
))\)

tl) norpa)Khr carytu paq)fia
(76'3a+36)>0 4Lq

v 3aKoHcKx 3acrynHtrK

ffi\r'#=#r-4ara 20--rogrne N,l. n.

06pa:aLi nporrncar npaorrrrnrou o ca/lpxrrrr r cbopur o6pa:aqa oilrarrcrjLxrrn 13ueurrala:a rrprurellln,r(pyur8a, ', 6p. *l2or4 v sal2o1.4)

i
r

-**-1^********

I

I

| ^"-*-""-- 

-*
I



ilonyruaBa npaBHo nilqe - npe4y3erHklK

ilar/8 AKCr_ONARS.1O OnUiWO_ eOIET TNDUSTRTJA GRADEVINSKE KERAMTKE, t\OVr Aeir:
[-ellilure HoBB Eerej, Xe/te3Hxqxa 13

KOHCOfl VIEOBAH 14 IA3BETUTAJ O
TOKOBIAMA TOTOBIAHE

3a nepilofl oa 01'01'2018' ao 31'12'2018' roAilHe 
- y xr4rbaAaMa ALrHapa -

fl03trqnja AOn
h3Hoc

* * - * ;;i;;;;;* * - -' * ̂  " * 
1* 

* * * * * 
; **, ^*, **

1 z 3 4

A. TOKOBT4 TOTOB14HE l43 NOC,rIOBHYIX AKT'IBHOCT'l

L llpurr0r roTOBtrrre il3 noc/tOB|hx axlrulocrr 1l lto l)
100 l

0

1. npoAaja il nphMfteHff aBaHcil 1002
)".Jii? 7 )1

2, npilMfteHe KaMare tr3 nocnoBHilx aKThEHocrr

3. Ocrantr nOnfrABn fr3 peAoBHor nocnoBarua

l00l

3004
1 / iii't.t-1

IL OAnilBT roroarHe trl rocnosHlx a[rrBfiocrr (1 Ao 5) 1005 ).0t,t604 t
. l4cnrtale Ao6aBrba!rlial I l]aril aDaBCII J006 1546271

.lapd/lt, llar(iraae lapalat it oftdltil rrh! ilr pacx0a[ 3007
4-\520i

3. llnaheHe KaMare

1. nop$ Ha Ao6hraK

,. OMyav no ocHoBy oflanilx jaBHilx npffxoAa

3008 :\y) i

3009

30 10 4249t

IL I lero Ipri[o rorogfrie f] Foglourtrx a(ttrB|oltry (l-ll) IU t.1 ,4t:iri.,

lV. Hero oArlrB roroa/[e il] |ocroatsrx d(rftslocrr fll-i)

6. TOKOB14 TOTOBHHE I43 AKT'4t]HOCTh 14HBECTK1PAI-t]A

L ilp-,,,r, r";;;;,r; ;;;-;;;;,;;;;;;,;;;il;i; ;; ;t "-

3012

3013
l)

I ipoAala aKlttrja 14 yAefa (lielo oprnrBr) 3014

2. I IpoAaja feMatepfjalile If1oa|]te/ HeKpellxr a, lrocTpoietba, oltpeMc h
6rorolrxrx cprAcratsJ 3015

.l / .i.l

3, Ocralr OffHaHciljcKh n,racuauN (rero npnauen)

4, [lpruneue KaMare u.: aKTilsHocril [Hgefr[pasa

1016

1017

5. Iprrrlefe 30 18

O4lrul roroer|e ill aKfutDlocT( raeecrrpatua (1 4o l0l9
{)

1, KynoBflHa aKqrja il yaena (uero ognran)

2. KynoBfiHa HeMarephjanHe ffMoBrHe, HeKperHIHa, noffpoje&a, onpeMe ff
6uonourrx cpe6oaea

;. d;;;;0,;;**;;;;;G"," 
";,ffii---" 

- *"-" -" * "{

l, """..""" .-"1
II1, Hero npfinxB ToroBhHe [3 afrilBHofrff hHBecrffpasa (l-ll) 

I
i

:*::::::::::*: ::- -1

3ozo 
1

I
I*-,-*-'-i

1n)1 i

I

-''.*--.,,.)
3022 )

l

:oz: l
i

3a24 |

J$'34r

2223\/

255455



B, TOKOBI,l TOTOI}14HE h3 AKThBHOCTI,I O'4HAHCI.TPAI.bA

1. llpvrtBl ToroatrHe [3 aKTilBHorr OxtsaHc/paba (1 Ao 5)

i. yBeltdtlp ocltouilo- (alif tala

2. l'lyr opoqHtr Kpc/ihtLr ([ero flprntrBfi)

143Hoc

('Clyx6eHil rracHrK PC", 6p. 2014 A 14412014)

J. KparKopogrr (peAtrir (Neto ilphnLtB!)

4. O.rla/re /iyr op0!le o6atsele

O6pa:ar1 npottncatt llprBf/rfixl(o14 o caAp)Khrx il r|)opfril o6pa3aqa ernancnjcxrx []Beutrala Jd

d'{)'a'

ll. Olvrrtsrl roroDtrHe ft a(riaroclh Orilalcrpatua (l AO 6)

1. OrK,vr coitctBe[[x a(1lrl]a r y/le/ta

2. AyropoqHff KpeAilTx (oAltrBh)

,1. Oclafe o6aue:e (ogrrar)

ll1. HeTo npffilB roToBxHe h3 aK.rrBHoffh OrHaHchpaba (l-ll)

lV. Hero oAnfts roroBrile 13 aKTraHocrr enld|cxpalba (Il-1)

r. CBEfA nPt4rl]48 TOTOBhHE (.j001 r 301:] r 1025)

;. llETo nPilnriB fOTOBhtiE t3040-l0,1ll

E. HETO OA,lt4B TOTOBhHE (:jit41 l04lJl

)K, TOTOB14HA HA NOqETKY OEPAqYHCKOT NEP'lOAA

3. N03hTI4BHE KYPCHE PA3,rIhKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
rOTpghHE 1045

h. HETAThBI,iE KYPCHE PA3,II!.IKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
rornRuHF JU4{r|OTOBhHE JUlb

]. TOTOBIIHA HA KPAJY OEPAIIYHCKOT NEPhOAA

(3042 - 3043 r 1044 + 3045 1046)

3031

3032

/laf a. _20__,-_ ro/lrre

noslaqtrja

1

AOn

2

TeKyha roAtrHa nperxoAHa roAtrHa

3 4

1025
.i c

302b

3027

l02ti

3029

5, Ocrafe KparKopocHe o6aBeje 3030

15i0!i

3titl
1i::t,33:l

(peail Ir l.l/Jtf ut) l0l.t
2t9oil

J035
2:!i)

QTHaHC4CKh nf3rHr 3036

l0 l7

3038

l0l9
)52t))..)

1040
)-5a427A c

104 1
24P'58)5

3442

3043

3044

/'ta1+45

()tt

344/
,,[i.f.c!l

3aKoHCKh 3acrynHilK

Q.,^*,M.n. A
J



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ НОВОКОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2018. године 

27 

 
 
1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  
 

Матично друштво Пoлет ИГК а.д. Нови Бечеј је основано 1993. године.  
 
Матично друштво је организовано као отворено акционарско друштво и уписано је у Регистар 
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 7. априла 
2005. године тргује на Београдској берзи. 
 
Матично друштво је склопило дана 16. октобра 2018. године са друштвом Nexe grupa dd, Нашице, 
Хрваткса, Уговор о преносу односно откупу удела Друштва Полет керамика д.о.о., Нови Бечеј. 
Друштво је постало власник 100% капитала Друштва Полет керамика д.о.о., Нови Бечеј. 
 
Седиште Матичног друштва је у Новом Бечеју, улица Железничка 13. 
 
Матични број Матичног друштва је 08019916, а порески идентификациони брoј 101432149. 
 
Зависно друштво Полет - Керамика д.о.о. Нови Бечеј je основано 2008. године. 
 
Зависно друштво је организовано као друштво са ограниченом одговорношћу и уписано је у 
Регистар привредних друштава Агенције за провредне регистре.  
 
Основна делатност Зависног друштва је производња керамичких плочица и плоча. 
 
Матични број Зависног друштва је 20479221, а порески идентификациони број 105908240. 
 
На дан 31. децембра 2018. године Група је имала укупно 499 запослених радника. 

 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
2.1. Основе консолидације – Састав групе 
 

Новоконсолидовани финансијски извештаји Групе укључују новоконсолидовани биланс стања на 
дан 31. децембра 2018. године, новоконсолидовани биланс успеха, новоконсолидовани извештај 
о осталом резултату, новоконсолидовани извештај о променама на капиталу и новоконсолидовани 
извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и процена, те напомене уз новоконсолидоване финансијске извештаје. 
 
Новоконсолидовани финансијски извештаји са стањем на дан и за годину која се завршава 31. 
децембра 2018. године, обухватају финансијске извештаје матичног правног лица (“Полет ИГК” 
а.д., Нови Бечеј) и финансијске извештаје следећег зависног правног лица: 
 

 Основна  
активност 

  Датум 
стицања 

 
% учешћа у капиталу 

        2018. 

“Полет-Керамика ” д.о.о.,  
   Нови Бечеј 

Производња 
керамичких 

плочица и плоча   
31. октобар 

2018. године    100% 
 
На основу уговора од дана 16. октобра 2018. године Друштво је стекло 100% учешћа у капиталу 
друштва Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј куповином учешћа од свог матичног друштва Nexe 
Група д.д. Нашице, Хрватска. Дан 31. октобар 2018. године је одређене за датум преузимања 
директне контроле над зависним правним лицем. 

 
Новоконсолидовани биланс успеха за пословну 2018. годину садржи потпуни буланс успеха 
предузећа “Полет ИГК” а.д., Нови Бечеј за пословну 2018. годину као и биланс успеха Полет 
Керамика д.о.о. Нови Бечеј за период од 1. новембра 2018. године до 31. децембар 2018. године. 
 
Сви материјално значајни износи трансакција и салда који су настали из међусобних пословних 
односа елиминисани су приликом консолидације. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018), као и 
у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Група, као велико правно лице 
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног 
закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир“), 
Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди финансијског 
извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за тумачење 
рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана 
тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“IASB“), чији је 
превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 
35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, 
МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских 
извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.  
 
Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише 
одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као што 
следи: 
 
• Група је ове финансијске извештаје саставила у складу са захтевима Правилника о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који одступа од формата 
дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских извештаја” и МРС 7 – 
“Извештај о токовима готовине”. 

 
• Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. марта 2014. 

године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне стандарде чине 
званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и Међународних 
стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за међународне 
рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од стране Комитета за 
тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 2013. године. Након 31. 
јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број допуна, годишњих побољшања, 
измена односно додатака постојећим или ревидираним стандардима и тумачењима, као и 
издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих МРС, који нису преведени и званично 
усвојени у Републици Србији. 

 
• Одређеним подзаконским актима који су на снази у текућем периоду захтева се признавање, 

вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и расхода која 
одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност новоконсолидованих финансијских извештаја Групе, ови новоконсолидовани 
финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у 
сагласности са МСФИ и МРС. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја 
 (наставак) 
 

Приликом састављања ових новоконсолидованих финансијских извештаја, Група није применила 
МСФИ и МРС који у својим одредбама дозвољавају ранију примену нити је применило стандарде 
чији превод није утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија. 

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

 
Група је у састављању ових новоконсолидованих финансијских извештаја примењивала 
рачуноводствене политике образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Групе су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. Постоји вероватноћа 
да збирови и подзбирови у напоменама нису усаглашени са новоконсолидованим финансијским 
извештајима и табелама промена које су саставни део напомена уз финансијске извештаје што је 
резултат заокруживања при исказивању у хиљадама динара.  

 
Ови новоконсолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Руководства Друштва дана 
17. априла 2019. године. 
 

2.3.  Упоредни податак 
 
На основу уговора од дана 16. октобра 2018. године Полет ИГК а.д. је постало 100% власник 
правног лица “Полет-Керамика ” д.о.о., Нови Бечеј. Полет ИГК а.д. је новоконсолидоване 
финансијске извештаје саставило први пут на дан 31. децембар 2018. године. Упоредни подаци у 
новоконсолидованим финансијским извештајима нису приказани с обзиром да у 2017. години 
Полет ИГК а.д. није имао директну контролу над повезаним правним лицем.  
 

2.4.  Начело сталности пословања 
 
 Финансијски извештаји групе састављени су на основу начела сталности пословања. 
 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 
3.1. Приходи и расходи 
 

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се примити 
и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току редовног 
пословања, умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји.  
 
Приходи од продаје роба се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи 
од власништва над њом пренете на купца.   
 
Приходи од вршења услуга евидентирају се по принципу фактурисане реализације у моменту 
извршења услуге. 

 
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 

 
3.2.  Трошкови одржавања и оправки 
 
  Трошкови одржавања и оправки основних средстава се покривају из прихода обрачунског периода 

у коме настану. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.3. Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за планирану 
употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је обавезно 
потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.  

 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају у билансу успеха у периоду на који се односе. 

 
3.4.  Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по 
званичном курсу важећем на дан сваке промене. 
 
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову 
динарску противвредност по средњем курсу, важећем на дан биланса стања.  
 
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом прерачуна пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути књижене 
су у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика.  

 
3.5. Бенефиције за запослене  

 
а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Група је у обавези да плаћа  порезе 
и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет послодавца у 
износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Група је, такође обавезна да 
од бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати фондовима. 
Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на 
терет расхода периода на који се односе. 
 
б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 
Група је, у складу са одредбама Закона о раду и Колективним уговором, у обавези да  запосленом 
приликом одласка у пензију исплати отпремнину у висини две просечне зараде по запосленом у 
Републици Србији, у месецу који претходи месецу одласка у пензију. 
 
Такође, на основу Колективног уговора, Група је у обавези да исплати и јубиларне награде 
запосленима за 10, 20, 30 и 35 година непрекидног рада у Групи. Основица за обрачун јубиларне 
награде је просечна зарада по заопосленом код послодавца у Републици Србији у месецу који 
претходи месецу исплате јубиларне награде, и то у распону од 50% до 125%  зараде. 
 
Група је у новоконсолидованим финансијским извештајима за 2018. годину исказала садашњу 
вредност по основу очекиваних накнада запосленима за пензију и јубиларне награде на основу 
процене извршене од стране независног стручног лица. Претпоставке које су коришћене у 
обрачуну су дисконтна стопа од 3%, очекивани раст зарада 5,2% годишње и стопа флуктуације од 
4,72% до 5,12% годишње. Процену садашње вредности обавеза по основу очекиваних накнада 
запосленима Група утврђује сваке године. 
 
в) Накнаде за краткорочна плаћена одсуства  

 
Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним периодима, 
уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови плаћених одсуства се 
признају у износу за који се очекује да ће бити исплаћен као резултат неискоришћених кумулираних 
права на дан биланса стања. Према мишљењу руководства Групе, садашња вредност обавеза по 
основу накнада за краткорочна плаћена одсуства нису материјално значајна за финансијске 
извештаје посматране у целини и због тога у овим финансијским извештајима нису извршена 
резервисања по овом основу. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6.  Порези и доприноси 
  

Текући порез на добитак 
 

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

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

  
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице средстава 
и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске стопе на датум 
биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства 
се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на 
порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно постојати опорезива 
добит од које се одложена пореска средства могу искористити. 
 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције 
које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође 
распоређује у оквиру капитала. 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата  
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и 
доприносе у складу са републичким и општинским прописима. 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема 
 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности.  

 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим 
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања некретнина, постројења и опреме се исказују по ревалоризованом 
износу који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 
исправке вредности по основу амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитка  
због обезвређења.  

 
Некретнине, постројења и опрема Матичног друштва су биле предмет процене на дан 31. марта 
2014. године. Процену су извршили независни процењивачи друштва Danos and Associates д.о.о. 
Београд. У зависности од врсте средстава, њихове намене и расположивих инпута за процену, 
примењена су два приступа процене: тржишни метод и метод трошкова замене. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у оквиру 
позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у билансу успеха 
до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо смањење истог средства, које је претходно 
признато као расход у билансу успеха. Смањење књиговодствена вредности средства као резултат 
ревалоризације, се признаје као расход. Међутим, смањење се признаје на терет 
ревалоризационих резерви до износа постојећих ревалоризационих резерви које се односи на то 
средство. 

 
3.8. Амортизација 
 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се за свако средство појединачно на 
процењену вредност средстава на почетку године, односно на набавну вредност средстава 
стављених у употребу током године, применом пропорционалног метода.  Амортизационе стопе су 
утврђене на начин да се набавна или процењена вредност основних средстава амортизује у 
једнаким годишњим износима у току предвиђеног века употребе основног средства. Стопе 
амортизације које су у примени су: 

 2018 
 % 
Грађевински објекти 1,30% - 10,00% 
Процесна опрема 2,00% - 25,00% 
Моторна возила 10,00% - 25,00% 
Рачунари 10,00% - 25,00% 
Канцеларијски намештај 10,00% - 25,00% 
Остала опрема 10,00% - 25,00% 

 
3.9. Залихе  
 

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, 
у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену 
коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове камата. 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним 
условима пословања, након умањења за трошкове продаје. Група своди залихе на крају године на 
нето реализовану вредност. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО методом. 

 
3.10. Умањење материјалне имовине 
 

На сваки датум биланса стања, група преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдила постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења вредности 
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се 
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви 
износ појединог средства, група процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а 
којој то средство припада.  
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. 
За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до 
садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну 
процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 
Ако је процењени надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тог средства (или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход у билансу успеха за период.  
 
На дан 31. децембра 2018. године, на основу процене руководства Групе не постоје индиције да је 
вредност нематеријалних улагања, некретнина и опреме обезвређена. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.11. Финансијски инструменти 
  

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Групе, од момента када је Група 
уговорним одредбама везана за инструмент. 

 
Финансијска средства престају да се признају када Група изгуби контролу над уговореним правима 
над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, 
истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када група испуни 
обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
 
а) Учешћа у капиталу  
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу набавне 
вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради свођења на 
њихову надокнадиву вредност. 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна 
потраживања 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна потраживања 
исказују се по номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу 
процене њихове наплативости од стране руководства. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима у новоконсолидованим финансијским извештајима 
Групе исказују се готовина у благајни и стања на текућим рачунима  и остала новчана средства 
расположива до три месеца.   
 
Финансијске обавезе  
 
Обавезе по кредитима се првобитно приказују у износима примљених средстава (номиналној 
вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне 
стопе која апроксимира ефективној каматној стопи. 
 
Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по њиховој номиналној 
вредности. 
 

3.12. Обелодањивање односа са повезаним странама 
 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно 
правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на 
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 „Обелодањивања 
повезаних страна“.  
 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Група сматра правна лица у 
којима има учешће у капиталу, правна лица која имају учешћем у капиталу Групе, као и повезане 
стране матичног предузећа Nexe група d.d. 
 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и трансакције 
са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим износима у односу 
на исте трансакције са неповезаним правним лицима.  
 
Група пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи између 
Групе и повезаних лица регулисани су на уговорној основи и обављају се по тржишним условима 
или се по основу истих исказују корекције по основу трансферних цена у пореском билансу. 
 
Група је у приложеним новоконослидованим финансијским извештајима извршила 
обелодањивање свих трансакција са повезаним правним лицима, како се то захтева према МРС 
24 „Обелодањивања повезаних страна“. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Групе коришћење најбољих могућих 
процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и 
претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
новоконосолидованих финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од 
процењених. 
 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања, 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције 
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 

4.1.  Амортизација и стопа амортизације 
 

Процена корисног века трајања имовине, опреме и нематеријалних улагања заснива се на 
историјском искуству на сличним средствима, као и на предвиђеном техничком напретку и 
променама у економским и индустријским факторима. Адекватност процене преосталог века 
трајања основних средстава се анализира једном годишње на основу тренутних предвиђања. 

 
4.2. Исправка вредности потраживања 

 
Група обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од  купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако  дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Група се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима 
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће 
наплате.  
 

4.3. Признавање прихода 
 

Рачуноводствена политика за признавање прихода обелодањена је у напомени 3.1. Поред тога, 
Група у складу са захтевима МРС 18 “Приходи” процењује постојање услова за признавање 
прихода од продаје робе и производа купцима. Према МРС 18, приходи од продаје робе и 
производа који се чувају, на захтев купца, у складишту Групе као туђа роба, признају се уколико сe 
туђе залихе могу одвојити од сопствених залиха и не могу се користити за испуњење осталих 
поруџбина купаца и уколико су те залихе расположиве за испоруку и извесно је да ће испорука бити 
извршена. У таквим околностима уговарају се уобичајени услови плаћања или се захтева потпуна 
наплата те се стога смањује неизвесност да ли ће испорука бити и извршена. У моменту 
признавања прихода залихе туђе робе су у целости одвојене од сопствених залиха Групе. 
 

4.4 Резервисања за судске спорове 
 
Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Група процењује вероватноћу 
да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа 
који је потребан да се измири обавеза. Иако Група поштује начело опрезности приликом процене, 
с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати могу 
одступати од ових процена. 
 

4.5. Пословне комбинације ентитета под заједничком контролом 
 

IFRS 3 „Пословне комбинације“ се не примењује на пословне комбинације ентитета или пословања 
под заједничком контролом. Пословна комбинација у којој учествују ентитети или пословања под 
заједничком контролом је пословна комбинација у којој све ентитете или пословања који се 
комбинују, у крајњој инстанци контролише иста страна или стране пре и после пословне 
комбинације и та контрола није пролазна.  
 
Сматра се да група лица контролише ентитет када, као резултат уговорних споразума, она 
колектвно имају моћ да управљају његовим финансијским и пословним политикама да би добила 
користи од његових активности. Дакле, пословна комбинација је изван делокруга овог IFRS када 
иста група лица, као резултат уговорних споразума, има крајњу колектвну моћ да управља 
финансијским и пословним политикама сваког од ентитета који учествује у пословној комбинацији 
да би добила користи од њихових активности, и та крајња колективна моћ није пролазна.  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 

 
4.5. Пословне комбинације ентитета под заједничком контролом (наставак) 

 
Сходно наведеном, Група је проценила да се ефекти стицања ентитета под заједничком контролом 
сагласно МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ признају као трансакције власника у 
извештају о променама на капиталу, чиме су приказане промене власничких интереса у зависним 
ентитетима чија последица није губитак контроле. 
 

4.6. Бенефиције запослених 
 

Садашња вредност обавеза за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде утврђује се 
актуарском проценом. Актуарска процена подразумева коришћење претпоставки везаних за 
дисконтну стопу, предвиђени раст зарада, стопу смртности и флуктуацију запослених. При 
одређивању одговарајуће дисконтне стопе руководство група полази од каматне стопе која је 
еквивалента референтној каматној стопи НБС. Стопа смртности је базирана на јавно доступним 
таблицама морталитета. Будући раст зарада базиран је на очекиваним стопама инфлације. 
 

4.7. Финансијске обавезе 
 
Финансијске обавезе (позајмице и остале финансијске обавезе) почетно се вреднују по фер 
вредности умањеној за трансакцијске трошкове, а накнадно се исказују по амортизованој 
вредности применом тржишне стопе која одговара ефективној каматној стопи. У сврху припреме 
приложених новоконослидованих финансијских извештаја, руководство је користило јавно 
доступне кредитне каматне стопе које су комерцијалне банке примениле на кредите одобрене 
субјектима сектора нефинансијских услуга по рочности и намени кредита - новоодобрени кредити, 
како је објављено у извештају Народне банке Србије. Објављене каматне стопе (месечно 
одобравање транше кредита од стране власника компаније) кретале су се од 4% до 8.4% годишње. 
Због недостатка јавно доступних података о тржишним каматним стопама, те с обзиром на 
околности у којима је већински власник Групе одобрио те зајмове, управа је користила наведене 
изворе података као најбољи могући улаз за процену фер вредности задуживања.  
 

4.8. Фер вредност 
 
Пословна политика Групе је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве за 
коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, 
правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Групе 
врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 
пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства 
Групе, износи у овим новоконсолидованим финансијским извештајима одражавају вредност која је, 
у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
 
Према МСФИ 13, Група одмерава фер вредност имовине и обавеза користећи претпоставке које 
би учесници на тржишту користили приликом одређивања цене имовине или обавезе, под 
претпоставком да тржишни учесници делују у свом најбољем економском интересу. Фер вредност 
је цена која би била наплаћена, односно плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији на 
примарном или најповољнијем тржишту на датум одмеравања, по текућим тржишним условима, а 
независно од тога да ли је та цена директно уочљива или процењена употребом друге технике 
процене 
 
Руководство Групе врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се 
имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По 
мишљењу руководства Групе, износи у овим новоконослидованим финансијским извештајима 
одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 

 
Различити нивои фер вредности дефинисани су на следећи начин: 
 

• Инпути нивоа 1 – су котиране цене (некориговане) на активном тржишту за идентичну имовину 
и обавезе којима ентитет има приступ на датум одмеравања.Претпоставке инпута нивоа 1 се 
односе на постојање примарног тржишта за имовину или обавезу или, у одсуству примарног 
тржишта, најповољније тржиште за имовину или обавезу; и да ли ентитет може да реализује 
трансакцију за имовину или обавезу по цени на тржишту на датум одмеравања. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 

4.8. Фер вредност (наставак) 
 

• Инпути нивоа 2 – су инпути који нису котиране цене укључене у ниво 1 које су уочљиве за 
имовину или обавезу,било директно или индиректно.Ови инпути укључују следеће: котиране 
цене за сличну имовину или обавезе на активном тржишту, котиране цене за идентичну или 
сличну имовину или обавезе на тржиштима који нису активна, инпути који нису котиране цене, 
ако су уочљиви за имовину или обавезе и инпути поткрепљени тржиштем. 
 

• Инпути нивоа 3 – су неуочљиви инпути за имовину или обавезе, које ентитет развија користећи 
најбоље информације расположиве у датим околностима. Дакле, разматрају се све разумно 
расположиве информације о претпоставкама тржишних учесника. Неуочљиви инпути сматрају 
се претпоставкама тржишних учесника и испуњавају циљ одмеравања фер вредности.  

 
 
5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

   2018. 
Приходи од продаје робе:    
 - на домаћем тржишту   5.380 
 - на иностраном тржишту   15 
   5.395 
Приходи од продаје производа и услуга:    
 - на домаћем тржишту   859.243 
 - осталим повезаним правним лицима (напомена 31)   32.599 
 - на иностраном тржишту   972.893 
    1.864.735 
    
   1.870.130 

 
 
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
     
Трошкови материјала за израду    208.751 
Трошкови резервних делова    63.194 
Трошкови режијског материјала    18.351 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара    7.603 
     
    297.899 

 
 
7. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
     
Трошкови гаса    412.240 
Трошкови енергије    154.780 
Трошкови горива и мазива    101.001 
     
    668.021 
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8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
     
Трошкови бруто зарада и накнада зарада    311.262 
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца    54.907 
Трошкови накнада за превоз радника    11.448 
Остали лични расходи    16.434 
     
    394.051 

 
 
9.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    
Трошкови транспортних услуга   42.927 
Трошкови услуга одржавања   27.688 
Трошкови рекламе и пропаганде   10.719 
Трошкови услуга испитивања   6.963 
Трошкови осталих услуга   8.466 
 

 
  

96.763 
 
 
10.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    
Трошкови непроизводних услуга (напомена 31)   45.336 
Трошкови пореза и накнада   74.227 
Трошкови професионалних услуга   7.314 
Трошкови премије осигурања   5.659 
Трошкови обезбеђења   5.533 
Трошкови платног промета   3.506 
Трошкови репрезентације   2.744 
Трошкови извоза   4.675 
Остали нематеријални трошкови   12.963 
 

 
  

161.957 
 
 
11.  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    
Позитивне курсне разлике - матична и зависна правна лица (напомена 31)  1.450 
Приходи од камата - остала повезана правна лица (напомена 31)  18.566 
Позитивне курсне разлике - остала повезана правна лица (напомена 31)  2.011 
Позитивне курсне разлике   2.478 
Остали финансијски приходи   31.881 
    
   56.386 
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12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

   2018. 
Негативне курсне разлике - матична и зависна правна лица  
   (напомена 31) 

   
22.687 

Расходи камата – остала повезана правна лица (напомена 31)   1.919 
Негативне курсне разлике - остала повезана правна лица  
   (напомена 31) 

   
3.550 

Расходи камата   27.641 
Негативне курсне разлике   1.932 
    
   57.729 

 
 
13. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    
Губитак по основу расходовања и продаје опреме   24.495 
Обезвређење залиха материјала и готових производа  
   (напомена 17)   39.357 
Мањкови   425 
Остали непоменути расходи   6.521 
    
   70.798 

 
 
14. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
 

Друштва у саставу Групе су обвезници појединачног подношења пореских биланса на крају 
пословне године, односно, Група није обвезник пореске консолидације. Сходно наведеном 
наредна табела представља обелодањивање укупних промена у друштвима која су предмет 
консолидације. 

  
 а)  Компоненте пореза на добит 

  У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
 
Порески расход периода   

 
(40.609) 

Одложени порески приходи периода    (14.884) 
     
    (55.493) 
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14. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (наставак) 
 
б)  Одложена пореска средства и обавезе 
 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Одложене пореске обавезе:    
Некретнине, постројења и опрема   174.236 
   174.236 
    
Одложена пореска средства:    
Дугорочна резервисања   4.457 
   4.457 

  
 

169.779 
 

в)  Промене на одложеним пореским обавезама 
У хиљадама динара 

 

Стање на 
дан  

1. јануара  

Повећања 
(смањења) 

преко 
биланса 

успеха  

Повећања 
(смањења) 

преко 
капитала   

Статусна 
промена  

Стање на дан  
31. децембра  

2018. година           
Одложене пореске 

обавезе, нето 155.063  14.884 
 

(168) 
  

-  169.779 
           
 155.063  14.884  (168)   -  169.779 

 
15.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

У хиљадама динара 
 

Земљиште 

 

Грађeвински 
објекти 

 Постројења, 
опрема и 

остала 
средства 

   
Инвестиције 

 у току и 
аванси 

 

Укупно 

      

  
   

 
Набавна вредност           
Стање, 1. јануар 2018. године 151.358  1.370.950  1.844.536   200.153  3.566.997 
Нове набавке 17.705  -  -   101.924  119.629 
Преноси 1.110  390  345.733   (347.233)  - 
Пренос са залиха -  -  -   64.677  64.677 
Расходовање -  -  (45.721)   -  (45.721) 
Продаја -  -  (1.137)     (1.137) 
Промена обима консолидације 6.388  417.599  1.038.151   13.592  1.475.730 
           
Стање, 31. децембaр  
   2018. године 176.561  1.788.939 

 
3.181.562 

  
33.113  5.180.175 

           
Исправка вредности           
Стање, 1. јануар 2018. године -  71.516  426.433   -  497.949 
Амортизација -  32.193  204.779   -  236.972 
Расходовање -  -  (20.349)   -  (20.349) 
Продаја -  -  (1.137)     (1.137) 
Промена обима консолидације -  118.249  733.613   -  851.862 
           
Стање, 31. децембар  
   2018. године -  221.958 

 
1.343.339 

  
-  1.565.297 

           
Садашња вредност на дан:           
  - 31. децембар 2018. године 176.561  1.566.981  1.838.223   33.113  3.614.878 

 
Група је успоставила хипотеке на некретнинама и опреми у циљу обезбеђења уредне отплате 
дугорочног кредита код АИК Банке а.д. Београд и у циљу обезбеђења уредне отплате пореског 
дуга чија нето садашња вредност на дан 31. децембар 2018. године износи 1.891.213 хиљада 
динара.  
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16.  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 

вредности расположиве за продају  
 

16 
Дугорочни финансијски пласмани осталим повезаним правним 

лицима  
 

- 
Остали дугорочни финансијски пласмани   15.091 
Минус: Текуће доспеће осталих дугорочних финансијских    

пласмана   (6.846) 

  
 

8.261 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2018. године у износу од 
15.091 хиљаду РСД (2017. године – 19.137 хиљада РСД) односе се на стамбене кредите одобрене 
запосленима, без камате. 

 
17.  ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Материјал   167.634 
Резервни делови   236.384 
Алат и инвентар   3.328 
Готови производи   543.910 
Роба   17.461 
Дати аванси    50.127 
   1.018.844 
Минус: Исправка вредности материјала и  
     резервних делова(напомена 13)  

 
(36.476) 

   Исправка вредности готових производа   (2.881) 

  
 

979.487 
 

Табела промена готових производа: 
  У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

    2018. 
 
Стање 1. јануара 2018. године 142,580 
Промена обима консолидације 238.120 
Стање 31. децембра 2018. године 543.910 
 
Повећање вредности залиха готових производа 163.210 

 
18. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Потраживања од купаца:    
 - остала повезана правна лица (напомена 31)   16.695 
 - у земљи   215.128 
 - у иностранству   211.954 
   443.777 
    
Исправка вредности потраживања од купаца   (121.631) 

  
 

322.146 
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19.  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 

лица (напомена 31)  
 

42.616 
Текућа доспећа дугорочних финансијских пласмана   11.674 
   54.290 
Исправка вредности текућих доспећа дугорочних 

финансијских пласмана  
 

(4.828) 

  
  

49.462 
 
Краткорочни кредити и пласмани на дан 31. децембра 2018. године године приказани су у табели 
која следи: 
       У хиљадама динара 

 Каматна стопа  
 

Доспеће  
Износ у 
еврима  

31. децембар  
2018. 

 
Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 0%  07.02.2019.  360.000  42.616 
        
       42.616 

 
20. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Текући рачуни   30.834 
Благајна   25 
Девизни рачуни   47.625 
Издвојена новчана средства   5 

   78.489 
 

21. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Потраживања за више плаћен ПДВ   24.851 
 

 
 

24.851   
 
22.  АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Разграничени ПДВ   14.838 
Разграничени трошкови по основу обавеза   1.765 
Остала активна временска разграничења   12.267 

    
28.870 
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23. OСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Акцијски капитал Групе исказан на дан 31. децембра 2018. у износу од 556.255 хиљада РСД чини 
1.112.510 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 500 РСД. Власничка структура 
капитала Групе на дан 31. децембра 2018. године дата је у наредном прегледу: 

 
   31. децембар 2018. 
     Број   % 
     акција  учешћа 
        
Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска     1.033.120  92,86% 
Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун    34.065  3,06% 
Војвођанска банка а.д. Нови Сад   - кастоди рачун    460  0,04% 
Остали     1.529  0,14% 

     1.069.174  96.1% 
        

Откупљене сопствене акције     43.336  3,90% 
        
     1.112.510  100,00% 

 
Промене на капиталу у току 2018. године приказане су у табели која следи:  

     У хиљадама динара 

 
Основни 
капитал  

 
Ревалор-
изационе 

резерве  

 
Откупљене 
сопствене 

акције  

 
 

Актуарски 
губици  

Нераспоређени  
добитак  Укупно 

 
Стање на дан 1. 

јануара 2018. године 556.255  

 
 

504.026  

 
 

(21.668)  

 
 

(8.133)  1.462.911  2.493.391 
Ефекти пословне  
   комбинације  
   ентитета под  
   заједничком  
   контролом -  

 
 
 

-  

 
 
 

-  

 
 
 

-  (81.493)  (81.493) 
Нето добитак текуће  
   године   -  

 
-  

 
-  

 
-  50.715  50.715  

Продаја/расход -  (521)  -  -  -  (521) 
Ефекат текуће године -  -  -  (726)  -  (726) 
Стање на дан 31. 

децембра 2018. 
године 556.255  

 
 

503.505  

 
 

(21.668)  

 
 

(8.859)  1.432.133  2.461.366 
 

ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Нето добитак   50.715 
Просечан пондерисан број акција   1.112.510 
    
Основна зарада по акцији (у РСД)   46 

 
24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
 
Резервисања за природна богатства  

 
49.280 

Резервисања за јубиларне награде   7.096 
Резервисања за отпремнине   22.616 
Резервисања за судске спорове   658 
    
   79.650 
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24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 
 
Промене на дугорочним резервисањима у току  2018. године су приказане у следећој табели: 
 

У хиљадама динара 

 

Резервисања 
за природна 

богатства  

Резервисања 
за јубиларне 

награде  
Резервисања 

за отпремнине  

Резервисања 
за судске 
спорове  Укупно  

          
Стање 1. јануара 2018. године 46.932  2.939  16.865  658  67.394 
Пренос са текућег доспећа -  2.363  343  -  2.706 
Формирање резервисања на терет  
   расхода текућег периода 2.348  2.878  2.572  -  7.798 
Актуарски губитак -  -  854  -  854 
Укидање резервисања -  (322)  -  -  (322) 
Искоришћена дугорочна 
резервисања -  

 
(2.182)  

 
(2.968)  -  (5.150) 

Промена обима консолидације   1.420  4.950    6.370 

Стање 31. децембра 2018. године 
 

49.280  
 

7.096  
 

22.616  
 

658  79.650 
 
Резервисање за обнављање природних богатстава након експлоатације руде се врши 
коришћењем дисконтне стопе од 5% годишње. 

 
25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Дугорочне обавезе према матичним правним лицима 

(напомена 31)  
 

533.051 
Дисконтовани износ обавезе   (25.597) 
   507.454 
    
Дугорочне обавезе према осталим повезаним лицима 

(напомена 31)  
 

181.286 
Дисконтовани износ обавезе   (6.286) 
   175.000 
 
Остале дугорочне обавезе  

 
47.957 

    
Дугорочни зајмови од комерцијаних банака   467.361 
Минус: Текуће доспеће дугорочних кредита   (151.656) 
   315.705 
    
   1.046.116 

 
Дугорочни кредити на дан 31. децембра 2018. године приказани су у табели која следи: 
 
       У хиљадама динара 

 Каматна стопа  
 

Доспеће  
Износ у 
еврима  

Износ у 
доларима  

31. децембар  
2018.  

АИК банка а.д. Београд 

 
До 30.09.2019. 
фиксна 5%, од 
01.10.2019. 3M 
EURIBOR+5%  13.01.2023.  3.954.165  -  467.361  

Nexe група д.д. Нашице 0%  31.12.2020.  -  1.981.277  195.003  
Nexe група д.д. Нашице 0%  31.12.2020.  -  2.869.420  282.425  
Nexe група д.д. Нашице 0%  31.12.2020.  -  305.067  30.026  
Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 0%  30.06.2020.  84.192  -  9.757  
Нехе бетон д.о.о. Нови Сад 
Нехе бетон д.о.о. Нови Сад 

- 
0,7% м  

30.06.2020. 
30.06.2020.  

- 
-                       

- 
-   

59.574 
97.124 

Нехе бетон д.о.о. Нови Сад -  30.06.2020  75.000  -  8.545 

 
 
       -  

 
1.149.815  
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25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Као средство обезбеђења уредне отплате дугорочног кредита узетог од АИК банке а.д. Београд 
Група је ставила под хипотеку некретнине и опрему чија садашња вредност на дан 31. децембра 
2018. године износи 1.593.301 хиљаду РСД. 
 
Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели: 
  У хиљадама динара 

    
31. децембар  

2018. 
     
До 1 године    151.656 
Од 1 до 5 година    998.159 
     
Укупно    1.149.815 

 
 
26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза:    
    
   - остала правна лица   151.656 
    
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 
(напомена 31)  

 
36.262 

 
Остале краткорочне финансијске обавезе                                     

 
7 

Остале краткорочне финансијске обавезе – матично правно 
лице (напомена 31)  

 
102.830 

  
 

290.755 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе исказане на дан 31. децембра 2018. године у износу од 
102.830 хиљада динара у целости се односе на обавезе према Nexe група д.д. Нашице по основу 
куповине учешћа у капиталу друштава Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј и ИГМ Стражилово д.о.о. 
Сремски Карловци у износу од 61.461 хиљаду динара и 41.369 хиљада динара, респективно. 

 
 
27. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Добављачи – матична и зависна правна лица у 

иностранству (напомена 31)  
 

321.318 
Добављачи – остала повезана правна лица у  

земљи (напомена 31)  
                    

6.768 
Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 

(напомена 31)  
 

224.059 
Добављачи у земљи   222.510 
Добављачи у иностранству   68.758 

  
  

843.413 
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28. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Обавезе по основу камата    

- остала повезана правна лица у земљи (напомена 31)   14.128 
- остала правна лица у земљи   12.178 
- остала правна лица у иностранству   - 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада   13.786 
Oбавезе за порезе и доприносе на зараде   8.630 
Обавезе према запосленима   1.513 
Остале обавезе   11.331 

  
 

61.566 
 
 
29. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Обавезе за порез из резултата   37.986 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на 

терет трошкова  
 

7.772 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине   59.432 

  
 

105.190 
 
 
30.  ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Туђа роба   128.800 
Авали, јемства, гаранције   1.157.826 

    
1.286.626 

 
Залоге и јемства исказана у ванбилансној евиденцији на дан 31. децембра 2018. године у износу 
од 1.157.826 хиљада динара се односе на два уговора, о залози покретних ствари према повериоцу 
АИК банка а.д. Београд и о солидарном јемству према повериоцу „Високоградња инжењеринг“ 
д.о.о. Београд дате у корист Полет ИГК а.д. Нови Бечеј и повезаног правног лица Nexe Бетон д.о.о. 
Нови Сад, у сврху залоге по уговору о кредиту и јемства по oснову обавезе за купљену робу. 
Вредност залога и јемстава на дан 31. децембра 2018. године износи 677.846 хиљада динара и 
479.980 хиљада динара (2017. године – 481.109 хиљада динара), респективно. 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
а) Биланс стања 
 
Следећа салда потраживања и обавеза су произашла из трансакција обављених са повезаним 
правним лицима: 
   У хиљадама динара 

 
  31. децембар 

2018. 
Потраживања од купаца (напомена 18)   

 

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   9.338 
   - Це-ма   2.469 

- Диљ д.о.о. Винковци   771 
- Творница опеке д.о.о. Сарајево   2.791 
- Нексе градња   1.326 

   7.357 
   16.695 
Минус: Исправка вредности   (3.181) 
   13.514 
    

Краткорочни кредити и пласмани    
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   42.616 

   42.616 
 
Укупно потраживања и финансијски пласмани  

 
56.130 

 

Дугорочне финансијске обавезе (напомена 25)    
- Nexe група д.д. Нашице   507.454 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   175.000 

   682.454 
    

Краткорочне финансијске обавезе (напомена 26)    
Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   36.262 
    

Остале краткорочне финансијске обавезе:    
- Nexe група д.д. Нашице   102.830 
   139.092 
    

Добављачи (напомена 27)    
Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице   321.318 
    

Остала повезана правна лица у земљи:    
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   - 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   6.768 
    

Остала повезана правна лица у иностранству:    
- Диљ д.о.о. Винковци   16.001 
- Ekonex д.о.о. Нашице   - 
- Nexe д.о.о. Сарајево   39 

  - Неxe група Нашице   207.920 
- Нашицецемент   20 

   - Цемент маркет   4 
  - Творница опеке Сарајево   75 
   224.059 
Остале краткорочне обавезе (напомена 28)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   14.128 
    

Укупно обавезе   1.387.819 
    

Обавезе – нето   (1.331.689) 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 
б) Биланс успеха 
 
Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је приказан 
у наредном прегледу: 
 У хиљадама динара  
   2018. 
Приходи од продаје (напомена 5)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   561 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   30.545 

   31.106 
Остала повезана правна лица у иностранству 
-Нехе градња Нашице                                           
 - Цемент маркет Нашице 

   
772 
721 

1.493 
Приходи од камата (напомена 11)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј    18.566 
    
Позитивне курсне разлике (напомена 11)    
Матично правно лице у иностранству:    
- Nexe група д.д. Нашице   1.450 
    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   1.386 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   569 

   1.955 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци   46 
- Ekonex д.о.о. Нашице   3 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита   7 

   56 
   3.461 
    
Укупни приходи   54.626 
    
Нематеријални трошкови (напомена 10) 
Трошкови непроизводних услуга: 
- Nexe група д.д. Нашице   45.336 
    
Расходи камата (напомена 12)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   1.919 
    
Негативне курсне разлике (напомена 12)    

- Nexe група д.д. Нашице   22.687 
    

Остала повезана правна лица у земљи:    
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   1.338 
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   2.193 
   3.531 

    
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци   13 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита   7 
   20 
   26.238 
    

Укупни расходи   73.493 
    
Расходи - нето   18.867 

 
в) Накнаде руководству 

 
 Током 2018. године, Група је исплатила накнаде кључном руководству које укључује чланове 

Управног одбора и директоре у бруто износу од 19.478 хиљада динара. 
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32. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

 Група је организована као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у напомени 5 
„Приходи од продаје“, највећи део прихода у 2018. години Група је остварила продајом својих 
производа (црепа, жљебњака, специјалних елемената, каналица). Све приходе по овом основу 
Друштво је остварило од екстерних купаца. 

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга 

У хиљадама динара 
   2018. 

Цреп    
Цреп GLINEX TREND   573.417 
Цреп KLASIK PLUS   276.353 
Цреп IDEAL   51.082 
Цреп GLINEX TREND ENG.   34.618 
Crep KLASIK PLUS ENG.   - 
Цреп IDEAL ENG.   940 
Цреп IDEAL PLUS   14.719 
Цреп M – 222   - 
   951.129 
Специјални елементи    
Жљебњаци   131.338 
Каналице    104.516 
Специјални елементи   26.879 
Жљебњаци ЕНГ.   5.477 
Специјални елементи  ЕНГ.   1.564 
   269.774 
Блок    
Блок класика   262.700 
Блок термо   329.201 
   591.901 
Керамичке плочице   2.577 
Подне плочице   63.764 
Зидне плочице   91.232 
Бордуре   160 
Услуге   155.156 
    
Рабати   (105.802) 

    
   1.864.735 

 

Географске информације о приходима од продаје производа и услуга 
 

У хиљадама динара 
   2018. 

 
Србија 

 
 

 
948.854 

Румунија   565.942 
Бугарска    126.278 
Босна и Херцеговина    99.100 
Мађарска    81.613 
Македонија    75.511 
Косово    41.218 
Црна Гора    14.330 
Словенија    8.863 
Хрватска    4.874 
Украјина    1.377 
Услуге    2.577 
   1.970.537 
Рабати   (105.802) 
    

   1.864.735 
  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ НОВОКОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2018. године 

49 

 
 
32. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (наставак) 
 

Информације о највећим купцима  
 

У оквиру прихода од продаје производа и услуга исказаних у износу од 1.864.735 хиљада РСД  су 
укључени приходи у износу од 135.344 хиљадe РСД  од највећег купца Друштва. 

 
 
33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Групе. Руководство Групе разматра 
ризик капитала, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у могућности да 
одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање профита власника, 
преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала друштва састоји се од готовине и 
готовинских еквивалената (напомена 20) и капитала који се приписује власницима, а који укључује 
уделе, откупљене сопствене акције, ревалоризационе резерве, нереализоване губитке по основу 
ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата и нераспоређени добитак. 
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на годишњем 
нивоу. Као део тог прегледа, руководство Друштва разматра цену капитала и ризик повезан са 
врстом капитала.  
 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  
 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Задуженост а)   1.336.871 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489 
    
Нето задуженост   1.258.382 
    
Капитал б)   2.461.366 
    
Рацио укупног дуговања према капиталу   51,00% 
 
а) Дуговање се односи на дугорочне и краткорочне кредите и остале дугорочне и краткорочне 

финансијске обавезе. 
 
б) Капитал укључује уделе, откупљене сопствене акције, ревалоризационе резерве, 

нереализоване губитке по основу ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата и 
нераспоређени добитак. 

 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода 
и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 ових 
финансијских извештаја.  

  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ НОВОКОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2018. године 

50 

 
 

33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Категорије финансијских инструмената  
   У хиљадама динара 
   31. децембар 

2018. 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани   8.245 
Текуће доспеће дугорочног финансијског  
   пласмана  

 
6.846 

Потраживања по основу продаје   322.146 
Краткорочни финансијски пласмани   42.616 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489 

    
   458.342 
Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима   843.413 
Дугорочни кредити   998.159 
Текућа доспећа дугорочних кредита   151.656 
Краткорочне финансијске обавезе   102.830 
Остале краткорочне обавезе   36.269 
Остале дугорочне обавезе   47.957 

    
   2.180.284 

 
Основни финансијски инструменти Групе су готовина и готовински еквиваленти, потраживања од 
купаца по основу продаје и по основу камате са једне стране, односно дугорочни кредити и обавезе 
према добављачима са друге стране, а чија је основна намена финансирање текућег пословања 
Групе. У нормалним условима пословања Група је изложена ниже наведеним ризицима. 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
смањењем изложености друштва овим ризицима. Група не користи никакве финансијске 
инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви 
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у 
Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Група је изложена финансијским ризицима од промена курсева страних валута 
и промена каматних стопа. 

 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих 
промена у изложености Групе тржишном ризику, нити у начину на који група управља или мери тај 
ризик. 

 
Девизни ризик 
 
Група је изложена девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената и 
обавеза према добављачима који су деноминирани у страној валути. група не користи посебне 
финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви 
инструменти нису уобичајени. 

 
Стабилност економског окружења у којем Група послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у групи  била је следећа:  
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 Средства Обавезе 
 

 
 31. децембар 

2018. 

 

 
 31. децембар 

2018. 
       
ЕУР   241.180   1.202.628 
УСД   -   507.454 
       
   241.180   1.710.082 
 
Група је осетљива на промене девизног курса евра и америчког долара. Следећа табела 
представља детаље анализе осетљивости друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у 
односу на дате стране валуте. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању 
девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима 
страних валута. Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања  и обавезе 
исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену  од 10% у 
курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на смањење резултата текућег 
периода када динар слаби према страној валути.  У случају јачања  динара од 10% у односу на 
дату страну валуту, утицај на  резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у 
претходном случају.  
 
  У хиљадама динара 
 

    
31. децембар 

2018. 
      
ЕУР     96.145 
УСД     50.745 
      
Резултат текућег периода     146.890 
. 
Осетљивост Групе на промене у страним валутама повећала се у текућем периоду, углавном на 
основу ефеката номиналног смањења средстава исказаних у еврима који се највећим делом 
односе на дугорочне финансијске пласмане (напомена 16).  

 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Група је изложена ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна 
стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и друштво нема на располагању 
инструменте којим би ублажило његов утицај. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода 
груписана према степену ризика од промене камата, дата је у следећем прегледу: 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
   У хиљадама динара 
   31. децембар 

2018.  
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања од продаје   322.146 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489 
Дугорочни финансијски пласмани   8.245 
Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана   6.846 
Краткорочни финансијски пласмани   42.616 
   458.342 
 
  

 
458.342 

Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима   843.413 
Дугорочни кредити    682.454 
Краткорочне финансијске обавезе   102.830 
 
Остале дугорочне обавезе 

   
47.957 

   1.676.654 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити    315.705 
Текућа доспећа дугорочних кредита   151.656 
Краткорочни кредити   36.269 
   503.630 
    
   2.180.284 

 
Група није изложена ризику промене каматних стопа за недеривативне инструменте на дан 
биланса стања. 
 
Кредитни ризик  
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да 
дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски 
губитак за Групу. Изложеност Групе овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на 
дан биланса.  
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2018. године приказана је у табели  
која следи:  
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 104.493  -  104.493 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 217.653  -  217.653 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 121.631  (121.631)  - 
      
 443.777  (121.631)  322.146 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик (насатавак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (насатавак) 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2018. године у износу од 104.493 хиљада 
динара, највећим делом се односе на потраживања од купаца по основу продаје готових 
производа. Ова потраживања доспевају углавном у року од 30 дана након датума фактуре, у 
зависности од уговорених рокова плаћања. Просечно време наплате потраживања у 2018. години 
износило је 30 дана.  
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Група је у претходним периодима обезвредила потраживања од купаца за доспела потраживања 
у износу од 217.653  хиљаде динара, за која је Група утврдила да је дошло до промене у кредитној 
способности комитената и да потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена. 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 

 
 31. децембар 

2018. 
    
Мање од 30 дана   91.521 
31 - 90 дана   79.553 
91 - 180 дана   46.579 
преко једне године   - 
    
   217.653 
 
Управљање обавезама према добављачима  
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2018. године исказане су у износу од 843.413 
хиљада динара. Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Група 
доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, 
измирује у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у 2018. 
години је 188 дана. 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Групе које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног 
финансирања Групе као и управљања ликвидношћу. Група управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног 
новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Група бити у могућности да 
средства наплати. 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 
Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносно 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
            

 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
 

Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Групе. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Група бити  у обавези да такве обавезе намири. 
 
Доспећа финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносно 945.445  1.600  7.191  722.418  -  1.676.654 
Фиксна каматна стопа  11.937  24.332  151.656  315.705  -  503.630 
Будућа камата 2.252  4.046  14.958  30.736    51.992 
            

 959.634  29.978  173.805  1.068.859  -  2.232.276 
 
Фер вредност финансијских инструмената  
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2018. године. 
   У хиљадама динара 
   31. децембар 2018. 

     
Књиговодствена 

вредност  
Фер 

вредност  
Финансијска средства        
Дугорочни финансијски пласмани     8.245  8.245 
Текуће доспеће дугорочног финансијског пласмана    6.846  6.846 
Потраживања од купаца      322.146  322.146 
Краткорочни финансијски пласмани     42.616  42.616 
Готовина и готовински еквиваленти     78.489  78.489 
        
     458.342  458.342 
Финансијске обавезе        
Обавезе према добављачима     843.413  843.413 
Дугорочни кредити     998.159  998.159 
Текућа доспећа дугорочних кредита     151.656  151.656 
Краткорочне финансијске обавезе     102.830  102.830 
Остале дугорочне обавезе     47.957  47.957 
Краткорочни кредити     36.269  36.269 

        
     2.180.284  2.180.284 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје 
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер 
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. 
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте са 
сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности 
финансијских инструмената на дан биланса.  

 
 
34. СУДСКИ СПОРОВИ 

  
На дан 31. децембра 2018. године, против Групе се воде судски спорови чија је вредност 320 
хиљада динара, док Група води неколико спорова против својих дужника по основу наплате 
потраживања, као и спор против Републике Србије – Инфраструктуре Железнице Србије а.д. 
Београд, по основу одређивања накнаде за експроприсану непокретност (вредност спора 8.000 
хиљада динара). 
 
На основу процене руководства, Група на дан 31. децембра 2018. године формирала je 
резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова у износу од 658 хиљада динара. 

 
 
35. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Групе 
могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу бити 
оспорене од стране пореских власти и друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и 
камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти 
имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза 
настала. 

 
 
36. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 

У динарима 
  

 
 31. децембар 

2018.    
     
ЕУР    118,1946 
УСД    103,3893 
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Напомене уз новоконсолидоване финансијске извештаје 
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ  
 

Матично друштво Пoлет ИГК а.д. Нови Бечеј је основано 1993. године.  
 
Матично друштво је организовано као отворено акционарско друштво и уписано је у Регистар 
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 7. априла 
2005. године тргује на Београдској берзи. 
 
Матично друштво је склопило дана 16. октобра 2018. године са друштвом Nexe grupa dd, Нашице, 
Хрваткса, Уговор о преносу односно откупу удела Друштва Полет керамика д.о.о., Нови Бечеј. 
Друштво је постало власник 100% капитала Друштва Полет керамика д.о.о., Нови Бечеј. 
 
Седиште Матичног друштва је у Новом Бечеју, улица Железничка 13. 
 
Матични број Матичног друштва је 08019916, а порески идентификациони брoј 101432149. 
 
Зависно друштво Полет - Керамика д.о.о. Нови Бечеј je основано 2008. године. 
 
Зависно друштво је организовано као друштво са ограниченом одговорношћу и уписано је у 
Регистар привредних друштава Агенције за провредне регистре.  
 
Основна делатност Зависног друштва је производња керамичких плочица и плоча. 
 
Матични број Зависног друштва је 20479221, а порески идентификациони број 105908240. 
 
На дан 31. децембра 2018. године Група је имала укупно 499 запослених радника. 

 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
2.1. Основе консолидације – Састав групе 
 

Новоконсолидовани финансијски извештаји Групе укључују новоконсолидовани биланс стања на 
дан 31. децембра 2018. године, новоконсолидовани биланс успеха, новоконсолидовани извештај 
о осталом резултату, новоконсолидовани извештај о променама на капиталу и 
новоконсолидовани извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и 
преглед значајних рачуноводствених политика и процена, те напомене уз новоконсолидоване 
финансијске извештаје. 
 
Новоконсолидовани финансијски извештаји са стањем на дан и за годину која се завршава 31. 
децембра 2018. године, обухватају финансијске извештаје матичног правног лица (“Полет ИГК” 
а.д., Нови Бечеј) и финансијске извештаје следећег зависног правног лица: 
 

 Основна  
активност 

  Датум 
стицања 

 
% учешћа у капиталу 

        2018. 

“Полет-Керамика ” д.о.о.,  
   Нови Бечеј 

Производња 
керамичких 

плочица и плоча   
31. октобар 

2018. године    100% 
 
На основу уговора од дана 16. октобра 2018. године Друштво је стекло 100% учешћа у капиталу 
друштва Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј куповином учешћа од свог матичног друштва Nexe 
Група д.д. Нашице, Хрватска. Дан 31. октобар 2018. године је одређене за датум преузимања 
директне контроле над зависним правним лицем. 

 
Новоконсолидовани биланс успеха за пословну 2018. годину садржи потпуни буланс успеха 
предузећа “Полет ИГК” а.д., Нови Бечеј за пословну 2018. годину као и биланс успеха Полет 
Керамика д.о.о. Нови Бечеј за период од 1. новембра 2018. године до 31. децембар 2018. године. 
 
Сви материјално значајни износи трансакција и салда који су настали из међусобних пословних 
односа елиминисани су приликом консолидације. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја 
 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, 
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018), као 
и у складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Група, као велико правно лице 
примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу 
наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја 
(“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“IASB“), 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС 
бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални 
оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од 
финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године.  
 
Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише 
одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као 
што следи: 
 
• Група је ове финансијске извештаје саставила у складу са захтевима Правилника о контном 

оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који одступа од формата 
дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских извештаја” и МРС 7 – 
“Извештај о токовима готовине”. 

 
• Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. марта 

2014. године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне 
стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и 
Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 
2013. године. Након 31. јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број 
допуна, годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним 
стандардима и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих МРС, 
који нису преведени и званично усвојени у Републици Србији. 

 
• Одређеним подзаконским актима који су на снази у текућем периоду захтева се признавање, 

вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и расхода која 
одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност новоконсолидованих финансијских извештаја Групе, ови новоконсолидовани 
финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у 
сагласности са МСФИ и МРС. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ НОВОКОНСОЛИДОВАНИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.2. Основе за састављање и презентацију новоконсолидованих финансијских извештаја 
 (наставак) 
 

Приликом састављања ових новоконсолидованих финансијских извештаја, Група није применила 
МСФИ и МРС који у својим одредбама дозвољавају ранију примену нити је применило стандарде 
чији превод није утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија. 

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

 
Група је у састављању ових новоконсолидованих финансијских извештаја примењивала 
рачуноводствене политике образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Групе су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. Постоји 
вероватноћа да збирови и подзбирови у напоменама нису усаглашени са новоконсолидованим 
финансијским извештајима и табелама промена које су саставни део напомена уз финансијске 
извештаје што је резултат заокруживања при исказивању у хиљадама динара.  

 
Ови новоконсолидовани финансијски извештаји одобрени су од стране Руководства Друштва 
дана 17. априла 2019. године. 
 

2.3.  Упоредни податак 
 
На основу уговора од дана 16. октобра 2018. године Полет ИГК а.д. је постало 100% власник 
правног лица “Полет-Керамика ” д.о.о., Нови Бечеј. Полет ИГК а.д. је новоконсолидоване 
финансијске извештаје саставило први пут на дан 31. децембар 2018. године. Упоредни подаци у 
новоконсолидованим финансијским извештајима нису приказани с обзиром да у 2017. години 
Полет ИГК а.д. није имао директну контролу над повезаним правним лицем.  
 

2.4.  Начело сталности пословања 
 
 Финансијски извештаји групе састављени су на основу начела сталности пословања. 
 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 
3.1. Приходи и расходи 
 

Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се 
примити и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току 
редовног пословања, умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји.  
 
Приходи од продаје роба се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи 
од власништва над њом пренете на купца.   
 
Приходи од вршења услуга евидентирају се по принципу фактурисане реализације у моменту 
извршења услуге. 

 
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи 
настали (принцип сучељавања прихода и расхода). 

 
3.2.  Трошкови одржавања и оправки 
 
  Трошкови одржавања и оправки основних средстава се покривају из прихода обрачунског 

периода у коме настану. 
  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ НОВОКОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2018. године 

4 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.3. Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи 
средстава које се квалификују се укључују у набавну вредност тог средства и то до оног периода 
када су у суштини завршене све активности неопходне да би се средство припремило за 
планирану употребу или продају. Средства која се квалификују се односе на средства којем је 
обавезно потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану 
употребу.  

 

Сви остали трошкови позајмљивања се признају у билансу успеха у периоду на који се односе. 
 

3.4.  Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динаре по 
званичном курсу важећем на дан сваке промене. 
 

Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања се прерачунавају у њихову 
динарску противвредност по средњем курсу, важећем на дан биланса стања.  
 

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

 

3.5. Бенефиције за запослене  
 

а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 
 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Група је у обавези да плаћа  
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална 
сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет 
послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Група је, 
такође обавезна да од бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, 
уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 

б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 
 

Група је, у складу са одредбама Закона о раду и Колективним уговором, у обавези да  
запосленом приликом одласка у пензију исплати отпремнину у висини две просечне зараде по 
запосленом у Републици Србији, у месецу који претходи месецу одласка у пензију. 
 

Такође, на основу Колективног уговора, Група је у обавези да исплати и јубиларне награде 
запосленима за 10, 20, 30 и 35 година непрекидног рада у Групи. Основица за обрачун јубиларне 
награде је просечна зарада по заопосленом код послодавца у Републици Србији у месецу који 
претходи месецу исплате јубиларне награде, и то у распону од 50% до 125%  зараде. 
 

Група је у новоконсолидованим финансијским извештајима за 2018. годину исказала садашњу 
вредност по основу очекиваних накнада запосленима за пензију и јубиларне награде на основу 
процене извршене од стране независног стручног лица. Претпоставке које су коришћене у 
обрачуну су дисконтна стопа од 3%, очекивани раст зарада 5,2% годишње и стопа флуктуације 
од 4,72% до 5,12% годишње. Процену садашње вредности обавеза по основу очекиваних 
накнада запосленима Група утврђује сваке године. 
 

в) Накнаде за краткорочна плаћена одсуства  
 

Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним периодима, 
уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови плаћених одсуства се 
признају у износу за који се очекује да ће бити исплаћен као резултат неискоришћених 
кумулираних права на дан биланса стања. Према мишљењу руководства Групе, садашња 
вредност обавеза по основу накнада за краткорочна плаћена одсуства нису материјално значајна 
за финансијске извештаје посматране у целини и због тога у овим финансијским извештајима 
нису извршена резервисања по овом основу. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6.  Порези и доприноси 
  

Текући порез на добитак 
 

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

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

  
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице 
средстава и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће пореске 
стопе на датум биланса стања се користе за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. 
Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 
средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских 
кредита на порески биланс, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно постојати 
опорезива добит од које се одложена пореска средства могу искористити. 
 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на 
позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени 
порез такође распоређује у оквиру капитала. 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата  
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, као и друге порезе и 
доприносе у складу са републичким и општинским прописима. 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема 
 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 
средстава, врши се по набавној вредности.  

 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим 
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања некретнина, постројења и опреме се исказују по ревалоризованом 
износу који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 
исправке вредности по основу амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитка  
због обезвређења.  

 
Некретнине, постројења и опрема Матичног друштва су биле предмет процене на дан 31. марта 
2014. године. Процену су извршили независни процењивачи друштва Danos and Associates д.о.о. 
Београд. У зависности од врсте средстава, њихове намене и расположивих инпута за процену, 
примењена су два приступа процене: тржишни метод и метод трошкова замене. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.7. Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 

Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у 
оквиру позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у билансу 
успеха до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо смањење истог средства, које је 
претходно признато као расход у билансу успеха. Смањење књиговодствена вредности средства 
као резултат ревалоризације, се признаје као расход. Међутим, смањење се признаје на терет 
ревалоризационих резерви до износа постојећих ревалоризационих резерви које се односи на то 
средство. 

 

3.8. Амортизација 
 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се за свако средство појединачно на 
процењену вредност средстава на почетку године, односно на набавну вредност средстава 
стављених у употребу током године, применом пропорционалног метода.  Амортизационе стопе 
су утврђене на начин да се набавна или процењена вредност основних средстава амортизује у 
једнаким годишњим износима у току предвиђеног века употребе основног средства. Стопе 
амортизације које су у примени су: 

 2018 
 % 
Грађевински објекти 1,30% - 10,00% 
Процесна опрема 2,00% - 25,00% 
Моторна возила 10,00% - 25,00% 
Рачунари 10,00% - 25,00% 
Канцеларијски намештај 10,00% - 25,00% 
Остала опрема 10,00% - 25,00% 

 

3.9. Залихе  
 

Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, 
у зависности која је нижа.  
 

Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у цену 
коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући трошкове 
камата. 
 

Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним 
условима пословања, након умањења за трошкове продаје. Група своди залихе на крају године 
на нето реализовану вредност. 
 

Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО методом. 
 

3.10. Умањење материјалне имовине 
 

На сваки датум биланса стања, група преиспитује књиговодствене износе своје материјалне 
имовине да би утврдила постоје ли наговештаји да је дошло до губитака услед умањења 
вредности наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ 
средства да би се могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће 
проценити надокнадиви износ појединог средства, група процењује надокнадиви износ јединице 
која генерише новац, а којој то средство припада.  
 

Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је 
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се 
до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу 
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство. 

 

Ако је процењени надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тог средства (или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход у билансу успеха за период.  
 

На дан 31. децембра 2018. године, на основу процене руководства Групе не постоје индиције да 
је вредност нематеријалних улагања, некретнина и опреме обезвређена. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.11. Финансијски инструменти 
  

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Групе, од момента када је 
Група уговорним одредбама везана за инструмент. 

 
Финансијска средства престају да се признају када Група изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када група испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 
 
а) Учешћа у капиталу  
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу 
набавне вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради 
свођења на њихову надокнадиву вредност. 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна 
потраживања 
 
Потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани и остала краткорочна потраживања 
исказују се по номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу 
процене њихове наплативости од стране руководства. 
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима у новоконсолидованим финансијским извештајима 
Групе исказују се готовина у благајни и стања на текућим рачунима  и остала новчана средства 
расположива до три месеца.   
 
Финансијске обавезе  
 
Обавезе по кредитима се првобитно приказују у износима примљених средстава (номиналној 
вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне 
стопе која апроксимира ефективној каматној стопи. 
 
Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по њиховој 
номиналној вредности. 
 

3.12. Обелодањивање односа са повезаним странама 
 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно 
правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на 
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 „Обелодањивања 
повезаних страна“.  
 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Група сматра правна лица у 
којима има учешће у капиталу, правна лица која имају учешћем у капиталу Групе, као и повезане 
стране матичног предузећа Nexe група d.d. 
 
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и 
трансакције са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим 
износима у односу на исте трансакције са неповезаним правним лицима.  
 
Група пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи између 
Групе и повезаних лица регулисани су на уговорној основи и обављају се по тржишним условима 
или се по основу истих исказују корекције по основу трансферних цена у пореском билансу. 
 
Група је у приложеним новоконослидованим финансијским извештајима извршила 
обелодањивање свих трансакција са повезаним правним лицима, како се то захтева према МРС 
24 „Обелодањивања повезаних страна“. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Групе коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вредности 
средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
новоконосолидованих финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од 
процењених. 
 

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 
процењивања, неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 

4.1.  Амортизација и стопа амортизације 
 

Процена корисног века трајања имовине, опреме и нематеријалних улагања заснива се на 
историјском искуству на сличним средствима, као и на предвиђеном техничком напретку и 
променама у економским и индустријским факторима. Адекватност процене преосталог века 
трајања основних средстава се анализира једном годишње на основу тренутних предвиђања. 

 

4.2. Исправка вредности потраживања 
 

Група обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од  купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако  дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Група се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима 
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће 
наплате.  
 

4.3. Признавање прихода 
 

Рачуноводствена политика за признавање прихода обелодањена је у напомени 3.1. Поред тога, 
Група у складу са захтевима МРС 18 “Приходи” процењује постојање услова за признавање 
прихода од продаје робе и производа купцима. Према МРС 18, приходи од продаје робе и 
производа који се чувају, на захтев купца, у складишту Групе као туђа роба, признају се уколико 
сe туђе залихе могу одвојити од сопствених залиха и не могу се користити за испуњење осталих 
поруџбина купаца и уколико су те залихе расположиве за испоруку и извесно је да ће испорука 
бити извршена. У таквим околностима уговарају се уобичајени услови плаћања или се захтева 
потпуна наплата те се стога смањује неизвесност да ли ће испорука бити и извршена. У моменту 
признавања прихода залихе туђе робе су у целости одвојене од сопствених залиха Групе. 
 

4.4 Резервисања за судске спорове 
 

Генерално, резервисања су у значајној мери подложна проценама. Група процењује вероватноћу 
да се нежељени случајеви могу догодити као резултат прошлих догађаја и врши процену износа 
који је потребан да се измири обавеза. Иако Група поштује начело опрезности приликом процене, 
с обзиром да постоји велика доза неизвесности, у одређеним случајевима стварни резултати 
могу одступати од ових процена. 
 

4.5. Пословне комбинације ентитета под заједничком контролом 
 

IFRS 3 „Пословне комбинације“ се не примењује на пословне комбинације ентитета или 
пословања под заједничком контролом. Пословна комбинација у којој учествују ентитети или 
пословања под заједничком контролом је пословна комбинација у којој све ентитете или 
пословања који се комбинују, у крајњој инстанци контролише иста страна или стране пре и после 
пословне комбинације и та контрола није пролазна.  
 

Сматра се да група лица контролише ентитет када, као резултат уговорних споразума, она 
колектвно имају моћ да управљају његовим финансијским и пословним политикама да би добила 
користи од његових активности. Дакле, пословна комбинација је изван делокруга овог IFRS када 
иста група лица, као резултат уговорних споразума, има крајњу колектвну моћ да управља 
финансијским и пословним политикама сваког од ентитета који учествује у пословној комбинацији 
да би добила користи од њихових активности, и та крајња колективна моћ није пролазна.  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 

 

4.5. Пословне комбинације ентитета под заједничком контролом (наставак) 
 

Сходно наведеном, Група је проценила да се ефекти стицања ентитета под заједничком 
контролом сагласно МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ признају као трансакције 
власника у извештају о променама на капиталу, чиме су приказане промене власничких интереса 
у зависним ентитетима чија последица није губитак контроле. 
 

4.6. Бенефиције запослених 
 

Садашња вредност обавеза за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде утврђује се 
актуарском проценом. Актуарска процена подразумева коришћење претпоставки везаних за 
дисконтну стопу, предвиђени раст зарада, стопу смртности и флуктуацију запослених. При 
одређивању одговарајуће дисконтне стопе руководство група полази од каматне стопе која је 
еквивалента референтној каматној стопи НБС. Стопа смртности је базирана на јавно доступним 
таблицама морталитета. Будући раст зарада базиран је на очекиваним стопама инфлације. 
 

4.7. Финансијске обавезе 
 

Финансијске обавезе (позајмице и остале финансијске обавезе) почетно се вреднују по фер 
вредности умањеној за трансакцијске трошкове, а накнадно се исказују по амортизованој 
вредности применом тржишне стопе која одговара ефективној каматној стопи. У сврху припреме 
приложених новоконослидованих финансијских извештаја, руководство је користило јавно 
доступне кредитне каматне стопе које су комерцијалне банке примениле на кредите одобрене 
субјектима сектора нефинансијских услуга по рочности и намени кредита - новоодобрени 
кредити, како је објављено у извештају Народне банке Србије. Објављене каматне стопе 
(месечно одобравање транше кредита од стране власника компаније) кретале су се од 4% до 
8.4% годишње. Због недостатка јавно доступних података о тржишним каматним стопама, те с 
обзиром на околности у којима је већински власник Групе одобрио те зајмове, управа је 
користила наведене изворе података као најбољи могући улаз за процену фер вредности 
задуживања.  
 

4.8. Фер вредност 
 

Пословна политика Групе је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује 
од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као 
ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе 
и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, 
правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Групе 
врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 
пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства 
Групе, износи у овим новоконсолидованим финансијским извештајима одражавају вредност која 
је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
 

Према МСФИ 13, Група одмерава фер вредност имовине и обавеза користећи претпоставке које 
би учесници на тржишту користили приликом одређивања цене имовине или обавезе, под 
претпоставком да тржишни учесници делују у свом најбољем економском интересу. Фер вредност 
је цена која би била наплаћена, односно плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији на 
примарном или најповољнијем тржишту на датум одмеравања, по текућим тржишним условима, а 
независно од тога да ли је та цена директно уочљива или процењена употребом друге технике 
процене 
 
Руководство Групе врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се 
имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По 
мишљењу руководства Групе, износи у овим новоконослидованим финансијским извештајима 
одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 

 

Различити нивои фер вредности дефинисани су на следећи начин: 
 

 Инпути нивоа 1 – су котиране цене (некориговане) на активном тржишту за идентичну 
имовину и обавезе којима ентитет има приступ на датум одмеравања.Претпоставке инпута 
нивоа 1 се односе на постојање примарног тржишта за имовину или обавезу или, у одсуству 
примарног тржишта, најповољније тржиште за имовину или обавезу; и да ли ентитет може да 
реализује трансакцију за имовину или обавезу по цени на тржишту на датум одмеравања. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 

4.8. Фер вредност (наставак) 
 

 Инпути нивоа 2 – су инпути који нису котиране цене укључене у ниво 1 које су уочљиве за 
имовину или обавезу,било директно или индиректно.Ови инпути укључују следеће: котиране 
цене за сличну имовину или обавезе на активном тржишту, котиране цене за идентичну или 
сличну имовину или обавезе на тржиштима који нису активна, инпути који нису котиране 
цене, ако су уочљиви за имовину или обавезе и инпути поткрепљени тржиштем. 
 

 Инпути нивоа 3 – су неуочљиви инпути за имовину или обавезе, које ентитет развија 
користећи најбоље информације расположиве у датим околностима. Дакле, разматрају се 
све разумно расположиве информације о претпоставкама тржишних учесника. Неуочљиви 
инпути сматрају се претпоставкама тржишних учесника и испуњавају циљ одмеравања фер 
вредности.  

 
 
5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
Приходи од продаје робе:    
 - на домаћем тржишту   5.380 
 - на иностраном тржишту   15 
   5.395 
Приходи од продаје производа и услуга:    
 - на домаћем тржишту   859.243 
 - осталим повезаним правним лицима (напомена 31)   32.599 
 - на иностраном тржишту   972.893 
    1.864.735 
    
   1.870.130 

 
 
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
     
Трошкови материјала за израду    208.751 
Трошкови резервних делова    63.194 
Трошкови режијског материјала    18.351 
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара    7.603 
   
    297.899 

 
 
7. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
     
Трошкови гаса    412.240 
Трошкови енергије    154.780 
Трошкови горива и мазива    101.001 
   
    668.021 
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8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
    2018. 
     

Трошкови бруто зарада и накнада зарада    311.262 
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца    54.907 
Трошкови накнада за превоз радника    11.448 
Остали лични расходи    16.434 
   

    394.051 

 
 
9.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    

Трошкови транспортних услуга   42.927 
Трошкови услуга одржавања   27.688 
Трошкови рекламе и пропаганде   10.719 
Трошкови услуга испитивања   6.963 
Трошкови осталих услуга   8.466 
 

 
  

96.763 

 
 
10.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    

Трошкови непроизводних услуга (напомена 31)   45.336 

Трошкови пореза и накнада   74.227 
Трошкови професионалних услуга   7.314 
Трошкови премије осигурања   5.659 
Трошкови обезбеђења   5.533 
Трошкови платног промета   3.506 
Трошкови репрезентације   2.744 
Трошкови извоза   4.675 
Остали нематеријални трошкови   12.963 
 

 
  

161.957 

 
 
11.  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    
Позитивне курсне разлике - матична и зависна правна лица (напомена 31)  1.450 
Приходи од камата - остала повезана правна лица (напомена 31)  18.566 
Позитивне курсне разлике - остала повезана правна лица (напомена 31)  2.011 
Позитивне курсне разлике   2.478 
Остали финансијски приходи   31.881 
    

   56.386 
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12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
Негативне курсне разлике - матична и зависна правна лица  
   (напомена 31) 

   
22.687 

Расходи камата – остала повезана правна лица (напомена 31)   1.919 
Негативне курсне разлике - остала повезана правна лица  
   (напомена 31) 

   
3.550 

Расходи камата   27.641 
Негативне курсне разлике   1.932 
    
   57.729 

 
 
13. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
    
Губитак по основу расходовања и продаје опреме   24.495 
Обезвређење залиха материјала и готових производа  
   (напомена 17)   39.357 
Мањкови   425 
Остали непоменути расходи   6.521 
    
   70.798 

 
 
14. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
 

Друштва у саставу Групе су обвезници појединачног подношења пореских биланса на крају 
пословне године, односно, Група није обвезник пореске консолидације. Сходно наведеном 
наредна табела представља обелодањивање укупних промена у друштвима која су предмет 
консолидације. 

  
 а)  Компоненте пореза на добит 

  У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
   2018. 
 
Порески расход периода  (40.609)
Одложени порески приходи периода   (14.884)
    
  (55.493)
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14. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (наставак) 
 
б)  Одложена пореска средства и обавезе 
 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Одложене пореске обавезе:    
Некретнине, постројења и опрема   174.236 
   174.236 
    
Одложена пореска средства:    
Дугорочна резервисања   4.457 
   4.457 

  
 

169.779 

 
в)  Промене на одложеним пореским обавезама 

У хиљадама динара 

 

Стање на 
дан  

1. јануара  

Повећања 
(смањења) 

преко 
биланса 

успеха  

Повећања 
(смањења) 

преко 
капитала   

Статусна 
промена  

Стање на дан  
31. децембра  

2018. година           
Одложене пореске 

обавезе, нето 155.063  14.884 
 

(168)
  

-  169.779 
           
 155.063  14.884  (168)  -  169.779 

 
15.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

У хиљадама динара 
 

Земљиште 

 

Грађeвински 
објекти 

 Постројења, 
опрема и 

остала 
средства 

   
Инвестиције 

 у току и 
аванси 

 

Укупно 

      

  
   

 
Набавна вредност           
Стање, 1. јануар 2018. године 151.358  1.370.950  1.844.536   200.153  3.566.997 
Нове набавке 17.705  -  -   101.924  119.629 
Преноси 1.110  390  345.733   (347.233)  - 
Пренос са залиха -  -  -   64.677  64.677 
Расходовање -  -  (45.721)  -  (45.721)
Продаја -  -  (1.137)    (1.137)
Промена обима консолидације 6.388  417.599  1.038.151  13.592  1.475.730
           

Стање, 31. децембaр  
   2018. године 176.561  1.788.939 

 
3.181.562 

  
33.113  5.180.175 

           

Исправка вредности           
Стање, 1. јануар 2018. године -  71.516  426.433   -  497.949 
Амортизација -  32.193  204.779   -  236.972 
Расходовање -  -  (20.349)  -  (20.349)
Продаја -  -  (1.137)    (1.137)
Промена обима консолидације -  118.249  733.613  -  851.862
           

Стање, 31. децембар  
   2018. године -  221.958 

 
1.343.339 

  
-  1.565.297 

           

Садашња вредност на дан:           
  - 31. децембар 2018. године 176.561  1.566.981  1.838.223   33.113  3.614.878 

 
Група је успоставила хипотеке на некретнинама и опреми у циљу обезбеђења уредне отплате 
дугорочног кредита код АИК Банке а.д. Београд и у циљу обезбеђења уредне отплате пореског 
дуга чија нето садашња вредност на дан 31. децембар 2018. године износи 1.891.213 хиљада 
динара.  
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16.  ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 

вредности расположиве за продају  
 

16 
Дугорочни финансијски пласмани осталим повезаним правним 

лицима  
 

- 
Остали дугорочни финансијски пласмани   15.091 
Минус: Текуће доспеће осталих дугорочних финансијских    

пласмана  (6.846)

  

 

8.261 
 

Остали дугорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2018. године у износу од 
15.091 хиљаду РСД (2017. године – 19.137 хиљада РСД) односе се на стамбене кредите 
одобрене запосленима, без камате. 

 
17.  ЗАЛИХЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    

Материјал   167.634 
Резервни делови   236.384 
Алат и инвентар   3.328 
Готови производи   543.910 
Роба   17.461 
Дати аванси    50.127 
   1.018.844 
Минус: Исправка вредности материјала и  
     резервних делова(напомена 13) 

 
(36.476)

   Исправка вредности готових производа  (2.881)

  
 

979.487 
 

Табела промена готових производа: 
  У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

   2018. 
 

Стање 1. јануара 2018. године 142,580 
Промена обима консолидације 238.120 
Стање 31. децембра 2018. године 543.910 
 

Повећање вредности залиха готових производа 163.210 

 
18. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Потраживања од купаца:    
 - остала повезана правна лица (напомена 31)   16.695 
 - у земљи   215.128 
 - у иностранству   211.954 
   443.777 
    
Исправка вредности потраживања од купаца  (121.631)

  
 

322.146 
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19.  КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна 

лица (напомена 31)  
 

42.616 
Текућа доспећа дугорочних финансијских пласмана   11.674 
   54.290 
Исправка вредности текућих доспећа дугорочних 

финансијских пласмана 
 

(4.828)

  
  

49.462 

 
Краткорочни кредити и пласмани на дан 31. децембра 2018. године године приказани су у табели 
која следи: 
       У хиљадама динара 

 Каматна стопа  
 

Доспеће  
Износ у 
еврима  

31. децембар  
2018. 

 
Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 0%  07.02.2019.  360.000  42.616 
        
       42.616 

 
20. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Текући рачуни   30.834 
Благајна   25 
Девизни рачуни   47.625 
Издвојена новчана средства   5 

  
 

78.489 

 
21. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Потраживања за више плаћен ПДВ   24.851 
 

 
 

24.851   

 
22.  АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Разграничени ПДВ   14.838 
Разграничени трошкови по основу обавеза   1.765 
Остала активна временска разграничења   12.267 

 
  

 
28.870 
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23. OСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Акцијски капитал Групе исказан на дан 31. децембра 2018. у износу од 556.255 хиљада РСД чини 
1.112.510 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 500 РСД. Власничка структура 
капитала Групе на дан 31. децембра 2018. године дата је у наредном прегледу: 

 
   31. децембар 2018. 
     Број   % 
     акција  учешћа 
        
Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска     1.033.120  92,86% 
Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун    34.065  3,06% 
Војвођанска банка а.д. Нови Сад   - кастоди рачун    460  0,04% 
Остали     1.529  0,14% 

     1.069.174  96.1% 
        

Откупљене сопствене акције     43.336  3,90% 
        

     1.112.510  100,00% 
 

Промене на капиталу у току 2018. године приказане су у табели која следи: 
 

     У хиљадама динара 

 
Основни 
капитал  

 
Ревалор-
изационе 

резерве  

 
Откупљене 
сопствене 

акције  

 
 

Актуарски 
губици  

Нераспоређени  
добитак  Укупно 

 

Стање на дан 1. 
јануара 2018. године 556.255  

 
 

504.026  

 
 

(21.668)  

 
 

(8.133)  1.462.911  2.493.391 
Ефекти пословне  
   комбинације  
   ентитета под  
   заједничком  
   контролом -  

 
 
 

-  

 
 
 

-  

 
 
 

-  (81.493)  (81.493) 
Нето добитак текуће  
   године   -  

 
-  

 
-  

 
-  50.715  50.715  

Продаја/расход -  (521)  -  -  -  (521) 
Ефекат текуће године -  -  -  (726)  -  (726) 
Стање на дан 31. 

децембра 2018. 
године 556.255  

 
 

503.505  

 
 

(21.668)  

 
 

(8.859)  1.432.133  2.461.366 

 
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Нето добитак   50.715 
Просечан пондерисан број акција   1.112.510 
    
Основна зарада по акцији (у РСД)   46 

 
24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
 
Резервисања за природна богатства  

 
49.280 

Резервисања за јубиларне награде   7.096 
Резервисања за отпремнине   22.616 
Резервисања за судске спорове   658 
    
   79.650 
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24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 
 
Промене на дугорочним резервисањима у току  2018. године су приказане у следећој табели: 
 

У хиљадама динара 

 

Резервисања 
за природна 

богатства  

Резервисања 
за јубиларне 

награде  
Резервисања 

за отпремнине  

Резервисања 
за судске 
спорове  Укупно  

          
Стање 1. јануара 2018. године 46.932  2.939  16.865  658  67.394 
Пренос са текућег доспећа -  2.363  343  -  2.706 
Формирање резервисања на терет  
   расхода текућег периода 2.348  2.878  2.572  -  7.798 
Актуарски губитак -  -  854  -  854 
Укидање резервисања - (322) - - (322)
Искоришћена дугорочна 
резервисања - (2.182) (2.968) - (5.150)
Промена обима консолидације  1.420  4.950  6.370 

Стање 31. децембра 2018. године 
 

49.280  
 

7.096  
 

22.616  
 

658  79.650 

 
Резервисање за обнављање природних богатстава након експлоатације руде се врши 
коришћењем дисконтне стопе од 5% годишње. 

 
25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Дугорочне обавезе према матичним правним лицима 

(напомена 31)  
 

533.051 
Дисконтовани износ обавезе   (25.597)
   507.454 
    

Дугорочне обавезе према осталим повезаним лицима 
(напомена 31)  

 
181.286 

Дисконтовани износ обавезе   (6.286)
   175.000 
 

Остале дугорочне обавезе  
 

47.957 
    
Дугорочни зајмови од комерцијаних банака   467.361 
Минус: Текуће доспеће дугорочних кредита  (151.656)
   315.705 
    

   1.046.116 
 

Дугорочни кредити на дан 31. децембра 2018. године приказани су у табели која следи: 
 
       У хиљадама динара 

 Каматна стопа  
 

Доспеће  
Износ у 
еврима  

Износ у 
доларима  

31. децембар  
2018.  

АИК банка а.д. Београд 

 
До 30.09.2019. 
фиксна 5%, од 
01.10.2019. 3M 
EURIBOR+5%  13.01.2023.  3.954.165  -  467.361  

Nexe група д.д. Нашице 0%  31.12.2020.  -  1.981.277  195.003  
Nexe група д.д. Нашице 0%  31.12.2020.  -  2.869.420  282.425  
Nexe група д.д. Нашице 0%  31.12.2020.  -  305.067  30.026  
Nexe бетон д.о.о. Нови Сад 0%  30.06.2020.  84.192  -  9.757  
Нехе бетон д.о.о. Нови Сад 
Нехе бетон д.о.о. Нови Сад 

- 
0,7% м  

30.06.2020. 
30.06.2020.  

- 
-                      

- 
-   

59.574 
97.124 

Нехе бетон д.о.о. Нови Сад -  30.06.2020  75.000  -  8.545 

 
 
      -  

 
1.149.815  
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25. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 
 

Као средство обезбеђења уредне отплате дугорочног кредита узетог од АИК банке а.д. Београд 
Група је ставила под хипотеку некретнине и опрему чија садашња вредност на дан 31. децембра 
2018. године износи 1.593.301 хиљаду РСД. 
 
Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели: 
  У хиљадама динара 

    
31. децембар  

2018. 
     
До 1 године    151.656 
Од 1 до 5 година    998.159 
     
Укупно    1.149.815 

 
 
26. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза:    
    
   - остала правна лица   151.656 
    
Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 
(напомена 31)  

 
36.262 

 
Остале краткорочне финансијске обавезе                                    

 
7 

Остале краткорочне финансијске обавезе – матично правно 
лице (напомена 31)  

 
102.830 

  
 

290.755 
 

Остале краткорочне финансијске обавезе исказане на дан 31. децембра 2018. године у износу од 
102.830 хиљада динара у целости се односе на обавезе према Nexe група д.д. Нашице по основу 
куповине учешћа у капиталу друштава Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј и ИГМ Стражилово 
д.о.о. Сремски Карловци у износу од 61.461 хиљаду динара и 41.369 хиљада динара, 
респективно. 

 
 
27. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Добављачи – матична и зависна правна лица у 

иностранству (напомена 31)  
 

321.318 
Добављачи – остала повезана правна лица у  

земљи (напомена 31)  
                    

6.768 
Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 

(напомена 31)  
 

224.059 
Добављачи у земљи   222.510 
Добављачи у иностранству   68.758 

  
  

843.413 
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28. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
Обавезе по основу камата    

- остала повезана правна лица у земљи (напомена 31)   14.128 
- остала правна лица у земљи   12.178 
- остала правна лица у иностранству   - 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада   13.786 
Oбавезе за порезе и доприносе на зараде   8.630 
Обавезе према запосленима   1.513 
Остале обавезе   11.331 

  
 

61.566 

 
 
29. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Обавезе за порез из резултата   37.986 
Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на 

терет трошкова  
 

7.772 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине   59.432 

  
 

105.190 

 
 
30.  ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Туђа роба   128.800 
Авали, јемства, гаранције   1.157.826 

 
  

 
1.286.626 

 
Залоге и јемства исказана у ванбилансној евиденцији на дан 31. децембра 2018. године у износу 
од 1.157.826 хиљада динара се односе на два уговора, о залози покретних ствари према 
повериоцу АИК банка а.д. Београд и о солидарном јемству према повериоцу „Високоградња 
инжењеринг“ д.о.о. Београд дате у корист Полет ИГК а.д. Нови Бечеј и повезаног правног лица 
Nexe Бетон д.о.о. Нови Сад, у сврху залоге по уговору о кредиту и јемства по oснову обавезе за 
купљену робу. Вредност залога и јемстава на дан 31. децембра 2018. године износи 677.846 
хиљада динара и 479.980 хиљада динара (2017. године – 481.109 хиљада динара), респективно. 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
а) Биланс стања 
 
Следећа салда потраживања и обавеза су произашла из трансакција обављених са повезаним 
правним лицима: 
   У хиљадама динара 

 
  31. децембар 

2018. 
Потраживања од купаца (напомена 18)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   9.338 
   - Це-ма   2.469 

- Диљ д.о.о. Винковци   771 
- Творница опеке д.о.о. Сарајево   2.791 
- Нексе градња   1.326 

   7.357 
   16.695 
Минус: Исправка вредности  (3.181) 
   13.514 
    

Краткорочни кредити и пласмани    
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   42.616 

   42.616 
 

Укупно потраживања и финансијски пласмани  
 

56.130 
 

Дугорочне финансијске обавезе (напомена 25)    
- Nexe група д.д. Нашице   507.454 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   175.000 

   682.454 
    

Краткорочне финансијске обавезе (напомена 26)    
Текуће доспеће дугорочних финансијских обавеза:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   36.262 
    

Остале краткорочне финансијске обавезе:    
- Nexe група д.д. Нашице   102.830 
   139.092 
    

Добављачи (напомена 27)    
Матично правно лице у иностранству:    

- Nexe група д.д. Нашице   321.318 
    

Остала повезана правна лица у земљи:    
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   - 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   6.768 
    

Остала повезана правна лица у иностранству:    
- Диљ д.о.о. Винковци   16.001 
- Ekonex д.о.о. Нашице   - 
- Nexe д.о.о. Сарајево   39 

  - Неxe група Нашице   207.920 
- Нашицецемент   20 

   - Цемент маркет   4 
  - Творница опеке Сарајево  75 
  224.059 
Остале краткорочне обавезе (напомена 28)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   14.128 
    

Укупно обавезе   1.387.819 
    

Обавезе – нето  (1.331.689)
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 
б) Биланс успеха 
 
Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је приказан 
у наредном прегледу: 
 У хиљадама динара  
   2018. 
Приходи од продаје (напомена 5)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   561 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   30.545 

   31.106 
Остала повезана правна лица у иностранству 
-Нехе градња Нашице                                           
 - Цемент маркет Нашице 

  
772 
721 

1.493 
Приходи од камата (напомена 11)    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј    18.566 
   
Позитивне курсне разлике (напомена 11)    
Матично правно лице у иностранству:    
- Nexe група д.д. Нашице   1.450 
    
Остала повезана правна лица у земљи:    

- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   1.386 
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   569 

   1.955 
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци   46 
- Ekonex д.о.о. Нашице   3 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита   7 

   56 
   3.461 
    
Укупни приходи   54.626 
    
Нематеријални трошкови (напомена 10) 
Трошкови непроизводних услуга: 
- Nexe група д.д. Нашице   45.336 
    
Расходи камата (напомена 12)    

- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   1.919 
    
Негативне курсне разлике (напомена 12)    

- Nexe група д.д. Нашице   22.687 
    

Остала повезана правна лица у земљи:    
- Nexe бетон д.о.о. Нови Сад   1.338 
- Полет Керамика д.о.о. Нови Бечеј   2.193 
   3.531 

    
Остала повезана правна лица у иностранству:    

- Диљ д.о.о. Винковци   13 
- Nexe trade s.r.l. Думбравита   7 
   20 
   26.238 
    

Укупни расходи   73.493 
    
Расходи - нето   18.867 

 
в) Накнаде руководству 

 
 Током 2018. године, Група је исплатила накнаде кључном руководству које укључује чланове 

Управног одбора и директоре у бруто износу од 19.478 хиљада динара. 
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32. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

 Група је организована као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у напомени 5 
„Приходи од продаје“, највећи део прихода у 2018. години Група је остварила продајом својих 
производа (црепа, жљебњака, специјалних елемената, каналица). Све приходе по овом основу 
Друштво је остварило од екстерних купаца. 

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга 

У хиљадама динара 
   2018. 

Цреп    
Цреп GLINEX TREND   573.417 
Цреп KLASIK PLUS   276.353 
Цреп IDEAL   51.082 
Цреп GLINEX TREND ENG.   34.618 
Crep KLASIK PLUS ENG.   - 
Цреп IDEAL ENG.   940 
Цреп IDEAL PLUS   14.719 
Цреп M – 222   - 
   951.129 
Специјални елементи    
Жљебњаци   131.338 
Каналице    104.516 
Специјални елементи   26.879 
Жљебњаци ЕНГ.   5.477 
Специјални елементи  ЕНГ.   1.564 
   269.774 
Блок    
Блок класика   262.700 
Блок термо   329.201 
   591.901 
Керамичке плочице   2.577 
Подне плочице   63.764 
Зидне плочице   91.232 
Бордуре   160 
Услуге   155.156 
    
Рабати   (105.802) 

    
   1.864.735 

 

Географске информације о приходима од продаје производа и услуга 
 

У хиљадама динара 
   2018. 

 
Србија 

 
 

 
948.854 

Румунија   565.942 
Бугарска    126.278 
Босна и Херцеговина    99.100 
Мађарска    81.613 
Македонија    75.511 
Косово    41.218 
Црна Гора    14.330 
Словенија    8.863 
Хрватска    4.874 
Украјина    1.377 
Услуге    2.577 
   1.970.537 
Рабати   (105.802) 
    

   1.864.735 
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32. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (наставак) 
 

Информације о највећим купцима  
 

У оквиру прихода од продаје производа и услуга исказаних у износу од 1.864.735 хиљада РСД  су 
укључени приходи у износу од 135.344 хиљадe РСД  од највећег купца Друштва. 

 
 
33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Групе. Руководство Групе разматра 
ризик капитала, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у могућности да 
одржи принцип сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање профита 
власника, преко оптимизације дуга и капитала. Структура капитала друштва састоји се од 
готовине и готовинских еквивалената (напомена 20) и капитала који се приписује власницима, а 
који укључује уделе, откупљене сопствене акције, ревалоризационе резерве, нереализоване 
губитке по основу ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата и нераспоређени 
добитак. 
 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на 
годишњем нивоу. Као део тог прегледа, руководство Друштва разматра цену капитала и ризик 
повезан са врстом капитала.  
 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  
 

У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2018. 
    
Задуженост а)   1.336.871 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489 
    
Нето задуженост   1.258.382 

    
Капитал б)   2.461.366 

    
Рацио укупног дуговања према капиталу   51,00% 

 
а) Дуговање се односи на дугорочне и краткорочне кредите и остале дугорочне и краткорочне 

финансијске обавезе. 
 
б) Капитал укључује уделе, откупљене сопствене акције, ревалоризационе резерве, 

нереализоване губитке по основу ХоВ и других компоненти осталог свеобухватног резултата и 
нераспоређени добитак. 

 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање 
прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 
ових финансијских извештаја.  
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Категорије финансијских инструмената  
   У хиљадама динара 
   31. децембар 

2018. 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани   8.245 
Текуће доспеће дугорочног финансијског  
   пласмана  

 
6.846 

Потраживања по основу продаје   322.146 
Краткорочни финансијски пласмани   42.616 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489 

   
   458.342 

Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима   843.413 
Дугорочни кредити   998.159 
Текућа доспећа дугорочних кредита   151.656 
Краткорочне финансијске обавезе   102.830 
Остале краткорочне обавезе   36.269 
Остале дугорочне обавезе   47.957 

   
  2.180.284 

 
Основни финансијски инструменти Групе су готовина и готовински еквиваленти, потраживања од 
купаца по основу продаје и по основу камате са једне стране, односно дугорочни кредити и 
обавезе према добављачима са друге стране, а чија је основна намена финансирање текућег 
пословања Групе. У нормалним условима пословања Група је изложена ниже наведеним 
ризицима. 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се 
избегавају смањењем изложености друштва овим ризицима. Група не користи никакве 
финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога 
што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих 
инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Група је изложена финансијским ризицима од промена курсева страних валута 
и промена каматних стопа. 

 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајнијих 
промена у изложености Групе тржишном ризику, нити у начину на који група управља или мери 
тај ризик. 

 
Девизни ризик 
 
Група је изложена девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената и 
обавеза према добављачима који су деноминирани у страној валути. група не користи посебне 
финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви 
инструменти нису уобичајени. 

 
Стабилност економског окружења у којем Група послује, у великој мери зависи од мера владе у 
привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.  
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у групи  била је следећа:  
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 Средства Обавезе 
 

 
 31. децембар 

2018. 

 

 
 31. децембар 

2018. 
       
ЕУР   241.180   1.202.628 
УСД   -   507.454 
       
   241.180   1.710.082 

 
Група је осетљива на промене девизног курса евра и америчког долара. Следећа табела 
представља детаље анализе осетљивости друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у 
односу на дате стране валуте. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању 
девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима 
страних валута. Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања  и обавезе 
исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену  од 10% у 
курсевима страних валута. Позитиван број из табеле указује на смањење резултата текућег 
периода када динар слаби према страној валути.  У случају јачања  динара од 10% у односу на 
дату страну валуту, утицај на  резултат текућег периода био би супротан оном исказаном у 
претходном случају.  
 
  У хиљадама динара 
 

   
31. децембар 

2018. 
    
ЕУР    96.145 
УСД    50.745 
      
Резултат текућег периода    146.890 

. 
Осетљивост Групе на промене у страним валутама повећала се у текућем периоду, углавном на 
основу ефеката номиналног смањења средстава исказаних у еврима који се највећим делом 
односе на дугорочне финансијске пласмане (напомена 16).  

 
Ризик од промене каматних стопа  
 
Група је изложена ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна 
стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и друштво нема на располагању 
инструменте којим би ублажило његов утицај. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода 
груписана према степену ризика од промене камата, дата је у следећем прегледу: 

  



ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ НОВОКОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2018. године 

26 

 
 
33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
   У хиљадама динара 
   31. децембар 

2018.  
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања од продаје   322.146 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489 
Дугорочни финансијски пласмани   8.245 
Текуће доспеће дугорочних финансијских пласмана   6.846 
Краткорочни финансијски пласмани   42.616 
   458.342 
 
  

 
458.342 

Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима   843.413 
Дугорочни кредити    682.454 
Краткорочне финансијске обавезе   102.830 
 
Остале дугорочне обавезе 

  
47.957 

   1.676.654 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредити    315.705 
Текућа доспећа дугорочних кредита   151.656 
Краткорочни кредити   36.269 
   503.630 
    
   2.180.284 

 
Група није изложена ризику промене каматних стопа за недеривативне инструменте на дан 
биланса стања. 
 
Кредитни ризик  
 
Управљање потраживањима од купаца  
 
Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности 
да дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски 
губитак за Групу. Изложеност Групе овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца 
на дан биланса.  
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2018. године приказана је у табели  
која следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка 

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 104.493  -  104.493 
Доспела, неисправљена потраживања  
   од купаца 217.653  -  217.653 
Доспела, исправљена потраживања  
   од купаца 121.631  (121.631)  - 
      
 443.777  (121.631)  322.146 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик (насатавак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (насатавак) 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2018. године у износу од 104.493 хиљада 
динара, највећим делом се односе на потраживања од купаца по основу продаје готових 
производа. Ова потраживања доспевају углавном у року од 30 дана након датума фактуре, у 
зависности од уговорених рокова плаћања. Просечно време наплате потраживања у 2018. години 
износило је 30 дана.  
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 

 
Група је у претходним периодима обезвредила потраживања од купаца за доспела потраживања 
у износу од 217.653  хиљаде динара, за која је Група утврдила да је дошло до промене у 
кредитној способности комитената и да потраживања у наведеним износима неће бити 
наплаћена. 
 
Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој табели: 
 
 У хиљадама динара 
 

 
 31. децембар 

2018. 
    
Мање од 30 дана   91.521 
31 - 90 дана   79.553 
91 - 180 дана   46.579 
преко једне године   - 
    
   217.653 

 
Управљање обавезама према добављачима  
 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембар 2018. године исказане су у износу од 843.413 
хиљада динара. Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Група 
доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, 
измирује у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у 2018. 
години је 188 дана. 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Групе које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 
дугорочног финансирања Групе као и управљања ликвидношћу. Група управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и 
стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и 
обавеза.  
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу 
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Група бити у могућности да 
средства наплати. 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 
Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносно 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 
            

 347.754  99.366  2.977  6.556  1.689  458.342 

 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Групе. Приказани 
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских 
обавеза на основу најранијег датума на који ће Група бити  у обавези да такве обавезе намири. 
 
Доспећа финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2018. 
 

Мање  
од месец 

дана  
Од 1 до 3 

месеца  

Од 3 
месеца до 

једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносно 945.445  1.600  7.191  722.418  -  1.676.654 
Фиксна каматна стопа  11.937  24.332  151.656  315.705  -  503.630 
Будућа камата 2.252  4.046  14.958  30.736    51.992 
            

 959.634  29.978  173.805  1.068.859  -  2.232.276 

 
Фер вредност финансијских инструмената  
 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2018. године. 
 У хиљадама динара 
   31. децембар 2018. 

     
Књиговодствена 

вредност  
Фер 

вредност  
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани   8.245  8.245 
Текуће доспеће дугорочног финансијског пласмана  6.846  6.846 
Потраживања од купаца    322.146  322.146 
Краткорочни финансијски пласмани   42.616  42.616 
Готовина и готовински еквиваленти   78.489  78.489 
     
   458.342  458.342 

Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима   843.413  843.413 
Дугорочни кредити   998.159  998.159 
Текућа доспећа дугорочних кредита   151.656  151.656 
Краткорочне финансијске обавезе   102.830  102.830 
Остале дугорочне обавезе   47.957  47.957 
Краткорочни кредити 36.269  36.269 

   
  2.180.284  2.180.284 
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33. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 
Фер вредност финансијских инструмената (наставак) 
 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената  
 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје 
доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обелодањивања фер 
вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. 
При коришћењу ове методе вредновања, користе се каматне стопе за финансијске инструменте 
са сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности 
финансијских инструмената на дан биланса.  

 
 
34. СУДСКИ СПОРОВИ 

  
На дан 31. децембра 2018. године, против Групе се воде судски спорови чија је вредност 320 
хиљада динара, док Група води неколико спорова против својих дужника по основу наплате 
потраживања, као и спор против Републике Србије – Инфраструктуре Железнице Србије а.д. 
Београд, по основу одређивања накнаде за експроприсану непокретност (вредност спора 8.000 
хиљада динара). 
 
На основу процене руководства, Група на дан 31. децембра 2018. године формирала je 
резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова у износу од 658 хиљада динара. 

 
 
35. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Групе могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, трансакције могу 
бити оспорене од стране пореских власти и друштву може бити одређен додатни износ пореза, 
казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да 
пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од 
када је обавеза настала. 

 
 
36. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 

У динарима 
  

 
 31. децембар 

2018.    
     
ЕУР    118,1946 
УСД    103,3893 
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PLrligradlii Dragan. lice odgovonro tLt sastavl,ianie {rnansijskih izveStaja, tj voda
radLrnovodstva

Da su konsolicJovarri finansiislii izve5ta.ii AD Polet ICK iz Novog Bede.ia, za2018. godinu
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I 8.04.2019.
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ODLUKA O USVAJANJU GODISNTEC KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG
rzvrcSra.ra

CodiSn-ii ltorrsoliclovani finarrsijslii izveita.j z,a 2018. godinLr nije usvojen. poSto 6e usvajanje
biti na redovno-i godiSnjo.j Sl<Lrp5tinijavnog drLrStva AD Polet IGK.

Novi Bedej,
I 8.04.201 9.

Zalionshi zastupnilt
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Akcionarsko drustvo Polet lndustrija gradevinske keramike Novi Beeej, Zeleznieka 13, clanrca Nexe Grupe
Zeiezniika 13,23?72 Novi Beiej. SrUtlaltet: +381 (0)23 7712A0 fax +381 (0)23 771617 e-matl. polet@nexe.rs
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ODLUKA O RASPODELI DOBITI

Odlrrlra o raspodeli clobiti DrLritl'a za 2018. godinLr po osnovLr konsolidovanog finansijskog
izveStda doneie se na reclovno.i godiSn.jo.i ShLrpitini.javrroe clruStva AD Polet ICI(. DrLrStvo ie
it celosti naknadno objatiti ocllLrkLr nadle2nog organa o raspocleli clobiti DrLrStva.

Novi Bede.i.

18.04.20 i 9.
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Akcionarsko druitvo Polet lndustrija gradevinske keramike Novi Beeej, Zeteznieka 13, ctantca Nexe Grupe
Zeleznrdka 13 23272 Novi Becej. Srbija te:+3S1 (O)23 7712OA,fax. +381 (0)23 771617,e-mait.. polet@nexe.rs
raaun kod banke: 105-800565-54 Alk banka RS35105081512000465123, AtKBRS22, tMB 08019916, ptB tot+ezr+s,
Agencija za privredne regtstre
8D 10964/2005, upisani kapital: 1O 604 046,73 EUR (novdani), 6.037 946,74 EUR (nenovdani),
p acen -unetr kapita : j 0 604 046 73 EUR (novaani) 6 A37.946,7 4 EUR (nenovdanl)
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ODLUKA O USVAJANJU GODISNTT,C KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG
zvpSrara

CJocliSnii Iionsoliclovani finansijski izvesta.j za 20t8. goclirrLr nije Lrsvo.jen. poSto ie Lrsva.janje
biti na redovno.j godi5nioj SkLrpStini.javrrog clruirva AD Polet lGK.

Novi Bciej.
18.04.20 t9.

Zakonslii zastLrpnik

Akcionarsko druStvo Polet lndustrija gradevinske keramike Novi Beeej, Zeleznieka '13, Olantca Nexe Grupe
Zeleznicka 13,23272 Novl Becel Srblja, tel: +381 (0)23 771 2QO fax +3S1 (0)23 771 617, e-nalt.. polet@nexe.rs
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Agenci]a za pivredne registre
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ODLUKA O RASPODELI DOBITI

OdlLrka o raspodeli dobiti Dru5tva za 2018. godirrLr po osnovLr konsolidovanog finansijskog
izveitaja doneie se na reclovno.j godiSnjo-i SliLrpitini.]avnog, clruStva AD Polet IGK. Druitvo ie
Lr celosti rraknaclno objariti odlLrliu naclle2nos ()r.gan.i o raspodeli dr:biti DrLrStva.

Novi Bedej,
18.04.2019.
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BD: 10964/2005, upisani kapiial: 10 604.046 73 EUR (novaani),6.037 946 74 EUR (nenovdani):
placeni-uneti kapital: 1 0.604.046,73 EUR (novdan ), 6 037 946 74 EUR (nenovcani)
www.polet.rs
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