
Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, 

formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012),  

AD,,OBEZBEĐENJE-COMERC,, iz Beograda MB.: 07048904, šifra delatnosti.: 4690 objavljuje sledeći: 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 

 

Period izveštavanja: 01.01.2011 do 31.12.2011. godine 

POSLOVNO IME: AD,,OBEZBEĐENJE-COMERC,, 

MATIČNI BROJ: 07048904 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 11000 BEOGRAD 

ULICA I BROJ: CERSKA BR.97 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: OBEZBEDJENJECOMERC.BGD.@GMAIL.COM 

INTERNET ADRESA: WWW.OBEZBEDJENJECOMERC.CO.RS 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: POJEDINAČNI 

USVOJENI (da ili ne) NE 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:  

SEDIŠTE:  

MATIČNI BROJ:  

USVOJENI (da ili ne)  

 

OSOBA ZA KONTAKT: DUBRAVKA JOVIĆ 

TELEFON: 011/3076771 

FAKS: 011/2195073 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:  

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA 

ZASTUPANJE: 

BILJANA VUJOVIĆ 

 

 

 

 

 

 



 

� FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE: 

    (u hiljadama RSD) 

AKTIVA: 31.12.2011. 31.12.2010. 

UKUPNA AKTIVA: 15.552 17.710 

Stalna imovina 10.181 10.412 

 Neuplaćeni, upisani kapital   

 Goodwill   

 Nematerijalna ulaganja   

 Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 10.133 10.356 

 Nekretnine postrojenja i oprema 10.133 10.356 

 Investicione nekretnine   

 Biološka sredstva   

 Dugoročni finansijski plasmani 48 56 

                       Učešća u kapitalu   

 Ostali dugoročni fin. plasmani  48 56 

Obrtna imovina 5.344 7.269 

    Zalihe 2.268 2.520 

 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva 

poslovanja koje se obustavlja 
  

 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina 3.076 4.749 

 Potraživanja 2.687 4.424 

 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 4 4 

 Kratkoročni finansijski plasmani   

 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 369 308 

 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 

razgraničenja 
16 13 

Odložena poreska sredstva 27 29 

Poslovna imovina 15.552 17.710 

Gubitak iznad visine kapitala   

Vanbilansna  aktiva   

 

(u hiljadama RSD) 

PASIVA: 31.12.2011. 31.12.2010. 

UKUPNA PASIVA: 15.552 17.710 

Kapital: 9.465 11.712 

 Osnovni kapital 14.355 14.355 

 Neuplaćeni upisani kapital   

 Rezerve    

 Revalorizacione rezerve    

 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti   

 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti   

 Neraspoređena dobit   

 Gubitak 4.890 2.643 



 Otkupljene sopstvene akcije   

Dugoročna rezervisanja i obaveze 6.087 5.998 

 Dugoročna rezervisanja   

 Dugoročne obaveze   

 Dugoročni krediti   

 Ostale dugoročne obaveze   

 Kratkoročne obaveze 6.087 5.998 

 Kratkoročne finansijske obaveze   

 Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i 

sredstava poslovanja koj se obustavlja 
  

 Obaveze iz poslovanja 5.444 5.186 

 Ostale kratkoročne obaveze  400 493 

 Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i 

pasivna vremenska razgraničenja 
243 319 

 Obaveze po osnovu poreza na dobitak    

Odložene poreske obaveze   

Vanbilansna pasiva   

 

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINE: 

    (u hiljadama RSD) 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

Poslovni prihodi: 9.038 12.545 

 Prihodi od prodaje   

 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 9.038 12.545 

 Povećanje vrednosti zaliha učinaka   

 Smanjenje vrednosti zaliha učinaka   

 Ostali poslovni prihodi   

Finansijski prihodi 30 2 

Ostali prihodi 135 5 

Poslovni rashodi 10.756 13.317 

 Nabavna vrednost prodate robe 6.376 8.777 

 Troškovi materijala 335 256 

 Troškovi zarada i ostali lični rashodi 2.487 2.682 

 Troškovi amortizacije i rezervisanja 223 223 

 Ostali poslovni rashodi 1.335 1.379 

Finansijski rashodi 340 186 

Ostali rashodi 345 262 

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 
OPOREZIVANJA 

2.238 1.213 

NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE 
OBUSTAVLJA 

  

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA   

POREZ NA DOBITAK   

Poreski rashodi perioda 17 0 

Odloženi poreski rashod perioda 0 7 

Odloženi poreski prihod perioda 7 0 

Isplaćena lična primanja poslodavcu   

NETO DOBITAK (GUBITAK): 2.248 1220 

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima   



Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog 

lica 
  

ZARADA PO AKCIJI    

1. Osnovna zarada    

2. Umanjena zarada po akciji   

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE: 

    (u hiljadama RSD) 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI   

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.548 15.145 

Prodaja i primljeni avansi 12.546 15.143 

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 2 2 

Ostali prilivi iz redovnog poslovanja   

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.487 15.080 

Isplate dobavljačima i dati avansi 9.190 11.434 

Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 2.487 2.707 

Plaćene kamate 5 5 

Porez na dobitak 0 17 

Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda 805 917 

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 61 65 

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti   

   

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA   

Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja   

Prodaja akcija i udela (neto prilivi)   

Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, 

opreme i bioloških sredstava 
  

Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)   

Primljene kamate i aktivnosti investiranja   

Primljene dividende   

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja   

Kupovina akcija i udela (neto odlivi)   

Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 

postrojenja, opreme i bioloških sredstava 
  

Ostali finansijski rashodi   

Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja   

Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja   

   

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA   

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja   

Uvećanje osnovnog kapitala   

Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)   

Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze   

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja   

Otkup sopstvenih akcija i udela   

Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze   

Finansijski lizing   

Isplaćene dividende   



Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja   

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja   

   

SVEGA PRILIVI GOTOVINE 12.548 15.145 

SVEGA ODLIVI GOTOVINE 12.487 15.080 

NETO PRILIV GOTOVINE 61 65 

NETO ODLIV GOTOVINE   

   

Gotovina na početku obračunskog perioda 308 243 

Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine   

Negativne kursne razlike poosnovu preračunagotovine   

Gotovina na kraju obračunskog perioda 369 308 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU: 

    (u hiljadama RSD) 

POZICIJA 
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Stanje na 01.01. prethodne godine 12.993 1.362      

Ispravka materijalno značajnih 

grešaka i promena 

računovodstvenih politika u 

prethodnoj godini - povećanje 

       

Ispravka materijalno značajnih 

grešaka i promena 

računovodstvenih politika u 

prethodnoj godini - smanjenje 

       

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 

12.993 1.362      

Ukupna povećanja u prethodnoj 

godini 
       

Ukupna smanjenja u prethodnoj 

godini 
       

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 

12.993 1.362      

Ispravka materijalno značajnih 

grešaka i promena 

računovodstvenih politika u 

tekućoj  godini - povećanje 

       

Ispravka materijalno značajnih 

grešaka i promena 

računovodstvenih politika u 

tekućoj godini - smanjenje 

       

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. tekuće godine 

12.993 1.362      

Ukupna povećanja u tekućoj godini        

Ukupna smanjenja u tekućoj godini        

 
Stanje na dan 31.12 tekuće godine 
 

12.993 1.362      
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Stanje na 01.01. prethodne godine  20 1.457  12.918  

Ispravka materijalno značajnih grešaka 

i promena računovodstvenih politika u 

prethodnoj godini - povećanje 

      

Ispravka materijalno značajnih grešaka 

i promena računovodstvenih politika u 

prethodnoj godini - smanjenje 

      

Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 

 20 1.457  12.918  

Ukupna povećanja u prethodnoj 

godini 
  1.206  1.206  

Ukupna smanjenja u prethodnoj 

godini 
 20 20    

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 

  2.643  11.712  

Ispravka materijalno značajnih grešaka 

i promena računovodstvenih politika u 

tekućoj  godini - povećanje 

      

Ispravka materijalno značajnih grešaka 

i promena računovodstvenih politika u 

tekućoj godini - smanjenje 

      

Korigovano početno stanje na 
dan01.01. tekuće godine 

  2.463  11.712  

Ukupna povećanja u tekućoj godini   2.247  2.247  

Ukupna smanjenja u tekućoj godini       

 
Stanje na dan 31.12 tekuće godine 
 

  4.890  9.465  

 

 

 

 

 

 



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 
Привредно друштво «Обезбеђење-комерц»(у даљем тексту: друштво) је 

акционарско друштво са седиштем у Београду ул.Церска бр.97. 
Регистарски број:  БД 21545/2006. 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100279514. 
ПДВ број: 130969521 

Друштво је основано 26.06.1961.год. као »Обезбеђење» трговинско предузеће за 
промет на мало савременим средствима за заштиту при раду,од 9.11.1966. мења назив у 
«Обезбеђење» специјализовано предузеће за промет савременим средствима за заштиту 
при раду на велико и мало.28.12.1973.предузеће је конституисано као РО»Обезбеђење» 
специјализовано предузеће за промет на велико савременим средствима за заштиту при 
раду. 

28.02.1979.ускладило се са ЗУР као ТРО специјализована за промет на велико и 
мало савременим средствима за заштиту при раду «Обезбеђење» Београд,Пролетерских 
бригада 28. 

27.02.1990.усклађенје са Законом о предузећима :Предузеће»Обезбеђење-комерц» 
за унутрашњу и спољху трговину са по Београд,14.децембра 50. 

Започета својинска трансформација у 1991.год.у коме акцијски капитал износи 
291.000 и 21.08.1991.год.решењем Фи 8503/91 организовано као Мешовито предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину «Обезбеђење-комерц»ДД Београд. 

У 2001.год.извршен је поступак својинске трансформације тако што је припало: 
-акцијском фонду 4.174.800 
-ПИО                      1.270.200 
-Акционари           7.257.000 
12.06.2008.продате су акције акцијског фонда и ПИО тако да су акционари 

власници 100% акција.Крајем 2008.год.неки акционари су на основу Уредбе о изменама и 
допунама Уредбе о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану 
накнаду и на пренос акција без накнаде и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о 
поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција 
без накнаде (Сл.гл.РС бр.31/08)дали Изјаву да своје акције преносе на власнички рачун 
Акцијског фонда Републике Србије тако да сада структура акцијског капитала гласи: 

-акцијски фонд:          300.000 
-акционари             12.693.000 
03.06.2002.усклађење са Законом о предузећима и Законом о класификацији дела-     

тности и о регистру јединица разврставанја као:АД за унутрашњу и спољну трговину 
«Обезбеђење-комерц»,Београд Франца Розмана 14. 

04.08.2009.год.Одлуком Скупштине АД»обезбеђење-комерц»је променило 
седиште, тако да је сада седиште привредног друштва:Београд ул.Церска бр.97.     
Претежна делатност друштва је трговина на велико.   
Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени 
гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у мало правно лице. 
Просечан број запослених у 2011. год. је 5 (у 2010. 5). 
Матично предузеће друштва у чијем поседу се налази 97,69% акција./  

 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Финансијски извештаји привредног друштва АД»Обезбеђење-комерц»,Београд за обрачунски период који 

се завршава 31.12.2011. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања 
(МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим 
подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним 



рачуноводственим политикама друштва.. 
 
Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 

 
3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

 2011. 2010. 
Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 9038 12545 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 9038 12545 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје робе 9038 12545 

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 9038 12545 

 
 

4. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 2011. 2010. 
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.   

Приходи од закупнина   

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи 135 5 

УКУПНО 135 5 

 
5. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 

 2011.  2010.  

Набавна вредност продате робе на велико 6376 8777 

УКУПНО 6376 8777 
 
 
 
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

 2011. 2010. 
Трошкови материјала за израду   

Трошкови режијског материјала 111 39 

Трошкови горива и енергије 224 108 

УКУПНО 335 147 

 
7. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 2011. 2010. 



 2011. 2010. 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 1976 2010 

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

354 360 

Трошкови накнада по уговорима о делу / 180 

Остали лични расходи и накнаде 157 132 

УКУПНО 2487 2682 

 
8. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2011. 2010. 
Трошкови амортизације 223 223 

УКУПНО 223 223 

 
9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 2011. 2010. 
Трошкови транспортних услуга 211 215 

Трошкови услуга одржавања  122 

Трошкови закупнина / 63 

Трошкови рекламе и пропаганде 2 5 

Остали трошкови производних услуга  52 

Свега трошкови производних услуга 213 457 

Трошкови непроизводних услуга  439 

Трошкови репрезентације 
 

240 156 

Трошкови премија осигурања 20 132 

Трошкови платног промета 28 32 

Трошкови чланарина 14 8 

Трошкови пореза 235 231 

Трошкови доприноса   

Остали нематеријални трошкови  53 

Свега нематеријални трошкови 537 1052 

УКУПНО 750 1508 

 
10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 2011. 2010. 
Приходи од камата 1 2 

Остали финансијски приходи / / 



 2011. 2010. 
УКУПНО 1 2 

 
11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 2011. 2010. 
Расходи камата 5 5 

Негативне курсне разлике   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 335 181 

Остали финансијски расходи   

УКУПНО 340 186 

 
12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 2011. 2010. 
Наплаћена отписана потраживања 126 4 

УКУПНО 126 4 
 
13.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 2011. 2010. 
Мањкови   

Расходи по основу директних отписа потраживања 345 120 

УКУПНО 345 120 
 
14. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2011. 2010. 
Добитак пословања које се обуставља   

Приходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика 
и исправке грешака из  ранијих година који нису материјално 
значајни 

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља   

Минус: Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из  ранијих година који нису 
материјално значајни 

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 

/ / 

 



 
15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
 

 
Земљишт

е 
 

Грађевинск

и објекти 
 

Построје

ња и 
опрема 

 

Остале 
некретнине

, 
постројења 
и опрема 

 

Некретнин

е, 
постројења 
и опрема 
у припреми 

 

Аванси за 
некретнине

, 
постројења 
и опрему 

 

Улагања на 
туђим НПО 

 

УКУПНО 
 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ         

Почетно стање - 1. јануар. 
2011. год. 

 11532 1798     13330 

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

        

Нова улагања         

Отуђења и расходовање         

Ревалоризација  - процена по 
поштеној вредности  

        

Остало         

Крајње стање - 31. децембар 
2011. год. 

 11532 1798     13330 

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ          

Почетно стање - 1.јануар 2011. 
год. 

 1223 1753     2976 

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

        

Амортизација  211 12     223 



Губици због обезвређења          

Отуђења и расходовање         

Ревалоризација -  процена по 
поштеној вредности 

        

Остало         

Крајње стање - 31. децембар 
2011. год. 

 1434 1765     3199 

НЕОТПИСАНА 
(САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

        

31. децембар 2011. год.  10098 33     10131 

31. децембар 2010. год.  10309 45     10354 



 

16. ЗАЛИХЕ 
 2011. 2010. 
Трговачка роба 3114 3481 

Минус: разлика у цени садржана у залихама 907 991 

УКУПНО 2207 2490 
 
 



17. ПОТРАЖИВАЊА 
 

 2011. 2010. 
Купци у земљи 2978 4499 

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања од купаца 293 75 

Свега  потраживања по основу продаје 2685 4424 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА  2685 4424 

 
 

18. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 2011. 2010. 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни 369 308 

Благајна / / 

УКУПНО 369 308 

 
19. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2011. 2010. 
Порез на додату вредност – претходни 
порез(годишњи износ по пор.пријавама) 

1128 1472 

Активна временска разграничења 40 11 

УКУПНО 1168 1483 

 
20. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

 2011. 2010. 
Добитак пре опорезивања   

Важећа пореска стопа   

Порез из добитка (добитак пре опорезивања * пореска 
стопа) 

  

Ефекти по основу разлике за признату амортизацију   

Ефекти сталних разлика – непризнати трошкови   

Неискоришћен порески кредит по основу губитака 
ранијих година 

  

Неискоришћен порески кредит по основу улагања у 
основна средства 

  

Неискоришћени остали порески кредити   

Промене одложених пореских средстава / обавеза   

Ефекти промене пореске стопе   

Укупни порески трошак / (кредит) – нето   

Ефективна пореска стопа (% у односу на добит пре   



опорезивања) 

 

 

Одложена 
пореска 
средства 

Одложене 
пореске 
обавезе 

Стање на почетку године 20 / 

Повећање / (смањење) у току године 7 / 

Ефекти промене пореске стопе   

Стање на крају године 27 / 

 
21. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
 

 2011. 2010. 

Акцијски капитал 12993 12993 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал   

Задружни удели   

Остали основни капитал 1362 1362 

УКУПНО 14355 14355 

 
 
 
 

Акционари друштва су 
 

 Врста акција3  % Учешћа  2011. 2010. 

Акционар: Акцијски фонд ОА 2,3% 300 300 

Акционар     

Акционар     

Мањински интерес ОА 97,7% 12693 12693 

УКУПНО ОА 100% 12993 129963 
 
22. ГУБИТАК 

 
Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 
 

 2011. 2010. 

Губитак ранијих година 2643 1437 

Губитак текуће године 2248 1206 

УКУПНО 4891 2643 
 
 



 
23. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

 
Ознака 
валуте 

 

Каматна 
стопа 

 
2011. 2010. 

Дугорочни кредити у земљи     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали (стамбени кредит дат 
радиницима) 

  48 56 

Свега    48 56 

Дугорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

УКУПНО    48 56 

 
24. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 2011. 2010. 

Примљени аванси,  15 3 

Добављачи у земљи 5429 5182 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања   

Свега обавезе из пословања 5444 5185 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 5444 5185 

 
 



25. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2011. 2010. 

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

124 134 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 16 18 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 

30 33 

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

30 33 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 
запосленог које се рефундирају 

  

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 
послодавца које се рефундирају 

  

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 200 218 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања   

Обавезе за дивиденде   

Обавезе за учешће у добити   

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора    

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 
току године 

  

Остале обавезе:за отпремнину радника за којим је престала 
потреба 

200 200 

Свега друге обавезе 200 200 

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 400 418 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР 

БЕОГРАД, СТРАХИНЈИЋА БАНА 26 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ  
„OBEZBE ðENJE - COMERC” А.Д. БЕОГРАД  
 

Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја  Акционарског друштва за унутрашњу и 
спољну трговину „OBEZBEðENJE - COMERC“ Београд                          (у даљем тексту: 
„Друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31. децембар 2011. године и одговарајући биланс 
успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава 
на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје. 
 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 

Руководство Друштва је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 
извештаја у складу сa Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за оне интерне 
контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже 
материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње и грешке.  
 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним финансијским извештајима на основу 
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да се придржавамо принципа 
професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној 
мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ  
„OBEZBE ðENJE - COMERC” А.Д. БЕОГРАД  
 
 
Одговорност ревизора (наставак) 

 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на 
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у 
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну 
презентацију 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 значајних 
процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.   
 
 

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну 
основу за изражавање нашег мишљења са резервом. 
 
 
Основе за изражавање мишљења са резервом 

 
Део грађевинских објеката је био предмет процене вредности независног проценитеља са стањем на 
дан 31. децембар 2006. године, под којим је и извршено евидентирање  исте и то повећањем 
грађевинских објеката и припадајућих ревалоризационих резерви у износу од 7.753 хиљаде динара. 
Приликом процене вредности дела грађевинских објеката нису испоштоване одредбе МРС 16 - 
Некретнине, постројења и опрема, односно није утврђен нови корисни век трајања средстава и на 
основу њега нове стопе амортизације, нити њихова резидуална вредност. Надаље, ревалоризационе 
резерве настале проценом дела грађевинских објеката у износу од 7.753 хиљаде динара, искоришћене 
су за покриће губитака из претходних година у истом износу. Услед свега наведеног, процена 
вредности дела грађевинских објеката се није могла користити као основ за евидентирање у пословним 
књигама Друштва, а последично, ни њени ефекти нису могли да се користе за покриће губитака 
ранијих година. 
 
Нематеријална улагања и опрема Друштва су на дан 31. децембар 2011. године отписани 100%, 
односно 98,13%, а највећи део истих је у употреби. Бруто износ нематеријалних улагања, односно 
опреме која су потпуно амортизована на дан                      31. децембар 2011. године износи укупно 
1.742 хиљаде динара. Друштво није у складу са МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема и МРС 38 - 
Нематеријална улагања, проценило нови корисни век трајања за нематеријална улагања и опрему и 
доделило им нове вредности. Нисмо у могућности да утврдимо износ корекција финансијских 
извештаја по основу процене корисног века трајања нематеријалних улагања и опреме. 
 
 
 



 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 
 
 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И УПРАВНОМ ОДБОРУ  
„ОBEZBEðENJE - COMERC” А.Д. БЕОГРАД  
 
 
Основе за изражавање мишљења са резервом (наставак) 
 
Друштво није обрачунало и евидентирало одложена пореска средства/обавезе у складу са захтевима 
МРС 12 - Порези из добитка. Због природе евиденције коју Друштво води, нисмо били у могућности да 
утврдимо ефекат корекција финансијских извештаја по основу неадекватно обрачунатих одложених 
пореских средстава/обавеза и са њима у вези одложених пореских прихода/расхода. 
 
Друштво није поступило у складу са захтевима МРС 1 - Приказивање финансијских извештаја везано 
за састављање Напомена уз финансијске извештаје. Напомене уз финансијске извештаје не садрже 
додатне информације и рашчлањавања за позиције које су приказане у финансијским извештајима, као 
ни одговарајућа обелодањивања везана за примењене рачуноводствене политике. Поред наведеног, 
Друштво није извршило одговарајућа обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје за 2011. 
годину у складу са МСФИ 7 - Финансијски инструменти: Обелодањивања, који захтева адекватна 
обелодањивања у циљу правилног разумевања финансијског положаја и пословања Друштва. 
 
 
Мишљење са резервом 
 
По нашем мишљењу, осим за евентуалне ефекте које на финансијске извештаје могу имати чињенице 
наведене у оквиру пасуса „Основе за изражавање мишљења са резервом”, финансијски извештаји 
приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију 
Друштва на дан 31. децембар 2011. године, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове 
готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије.  
 
 
 
 
Београд, 20. април 2012. године                     
                             
 
                                                                                                              Овлашћени ревизор  

 Милош Петковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 



� IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono 

nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

1.1.  Prikaz razvoja poslovanja društva: Fizički obim prodaje robe koji je izvršen u 2011.god. smanjen  je u 

odnosu na fizički obim prodaje u 2010.god. za 27,96%.  

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva: Prosečna bruto zarada je ispod proseka u RS iznosila je 32.931,10 

din. što je manje i od proseka iz 2010.godine kada je iznosila 33.500,35 din. – umanjena je za 

1,728%. 

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: Problem sa naplatom potreživanja se odražava i na 

izmirenje obaveza prema dobavljačima. Društvo nije bilo u blokadi. Prosečan broj zaposlenih je 5 

radnika. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa su redovno izmirivane, bez zakašnjenja, kao i zarade 

radnicima. 

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: Imovina društva se sastoji iz 

osnovnog kapitala 12.933 i ostalog kapitala 1.362. Ukupan gubitak je 4.890, ukupna vrednost 

kapitala 9.465, zalihe robe iznose 3.481. Vrednosti su iskazane u 000 dinara. 

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i 

glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: Očekujemo da će se povećati obim prodaje 

robe i da će to imati pozitivan efekat u poslovanju. 

2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: 

2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: Konkurencija na tržištu je velika 

 

 

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema: 

- 

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima: - 

 

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: - 

 

 

� SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 

U smislu Zakona o privrednim društvima nije bilo sticanja i otuđivanja sopstvenih akcija.  

� IZJAVA 

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 

odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o 



imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i 

promenama na kapitalu javnog društva. 

 

     

Dubravka Jović,knjigovođa s.r.                     Biljana Vujović, direktor s.r. 

 

Beograd, 30.04.2012.god. 

NAPOMENA: 

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, odluka o usvajanju izveštaja o reviziji, odluka o usvajanju izveštaja o 

poslovanju, odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, odluka o pokriću gubitka, biće razmatrane na 

redovnoj sednici Skupštine AD dana 30.06.2012.god. i biće redovno obelodanjene. 

 

 


