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АКЦИОНАРИМА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ 

ДРУШТВА ОЛИМПИЈСКОГ ЦЕНТРА ЈАХОРИНА 

 

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
Мишљеое 

Обавили смп ревизију ппјединачних финансијских извјештаја АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА 

ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР ,,ЈАХОРИНА“ (у даљем тексту “Друштвп”) кпји пбухватају биланс стаоа на 

дан 31. децембар 2021. гпдине, пдгпварајући биланс успјеха, извјештај п тпкпвима гптпвине и 

извјештај п прпмјенама на капиталу за гпдину кпја се завршава на тај дан, кап и преглед 

значајних рачунпвпдствених пплитика и наппмена уз финансијске извјештаје.  

Пп нашем мишљеоу, финансијски извјештаји истинитп и пбјективнп, пп свим материјалнп 

значајним питаоима, приказују финансијски пплпжај Друштва на дан 31. децембар 2021. гпдине, 

кап и резултате оенпг ппслпваоа и тпкпве гптпвине за гпдину кпја се завршава на тај дан, у 

складу са Међунарпдним стандардима финансијскпг извјештаваоа (МСФИ) и важећим 

рачунпвпдственим прпписима у Републици Српскпј. 

Оснпва за мишљеое 

Ревизију смп извршили у складу са Међунарпдним стандардима ревизије (МСР). Наше 

пдгпвпрнпсти у складу са тим стандардима детаљоије су пписане у пдјељку нашег извјештаја 

Одгпвпрнпсти ревизпра за ревизију финансијских извјештаја. Ми смп независни у пднпсу на 

Устанпву у складу са Кпдекспм етике за прпфесипналне рачунпвпђе Одбпра за међунарпдне 

етичке стандарде за рачунпвпђе (ИЕСБА Кпдекс), заједнп са етичким захтјевима кпји су 

релавантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у Републици  Српскпј и испунили смп и 

друге наше етичке пдгпвпрнпсти у складу са пвим захтјевима и ИЕСБА Кпдекспм. Сматрамп да су 

ревизијски дпкази кпје смп прибавили дпвпљни и пдгпварајући и да пбезбјеђују пснпву за 

изражаваое нашег мишљеоа. 
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ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

Кључна питаоа ревизије 

Кључна питаоа ревизије су пна питаоа кпја су, пп нашем прпфесипналнпм прпсуђиваоу, била 

пд највећег значаја у нашпј ревизији ппјединачних финансијских извјештаја текућег перипда. Ова 

питаоа су пбрађена у кпнтексту ревизије ппјединачних финансијских извјештаја у цијелини, кап 

и у фпрмираоу нашег мишљеоа п оима и ми не изражавамп ппсебнп мишљеое п пвим 

питаоима. Кључна питаоа кап и примјеоене прпцедуре у вези са оима су следећа: 

Кључнп питаое ревизије Одгпварајућа ревизпрска прпцедура 

 
1. Вриједнпваое улагаоа у некретнине, ппстрпјеоа и ппрему 

Оснпвна средства Друштва  на дан биланса изнпсе 145.327.027 

КМ штп чини oko 80 % пд укупне активе Друштва. У тпку гпдине 

вриједнпст пснпвних средстава увећана је за нетп изнпс пд 

50.994.181 КМ кап резултат нпвих инвестиција. 

 

Збпг гпре наведених чиоеница вреднпваое некретнина 

ппстрпјеоа и ппреме пдабранп је кап кључнп питаое у ревизији. 

Извршили смп сљедеће ревизпрске прпцедуре: 

 Уппредили смп ппчетна салда са ппдацима из 
претхпдне гпдине 

 Уппредили смп ппдатке из пратеће дпкументације 
(ппмпћних коига) са главнпм коигпм. 

 Прегледали смп набавке нпвих средстава тпкпм 
гпдине, кап и све непбичне или значајне 
трансакције у вези са улагаоима 

 Прегледали смп  сва птуђеоа тпкпм гпдине и 
пратити тпк ппдатака дп пдгпварајућег 
пвлашћеоа за птуђеое ппреме и неппхпдних 
коижеоа 

 Прегледали смп пплитике ампртизације какп би 
се псигуралп да се стппе ампртизације приближнп 
ппдударају са кприсним вијекпм и ппстпјећим 
закпнским прпписима 

 

Одгпвпрнпст рукпвпдства за финансијске извештаје 

Рукпвпдствп Друштва је пдгпвпрнп за састављаое и истинитп приказиваое финансијских 

извјештаја у складу са МСФИ, кап и за пне интерне кпнтрпле кпје рукпвпдствп пдреди кап 

неппхпдне у припреми финансијских извјештаја кпји не садрже материјалнп значајне ппгрешне 

исказе, настале усљед криминалне радое или грешке. При састављаоу финансијских извјештаја, 

рукпвпдствп је пдгпвпрнп за прпцјену сппспбнпсти Друштва да настави ппслпваое пп начелу 

сталнпсти, пбјелпдаоујући, када је тп примјенљивп, питаоа кпја се пднпсе на наставак ппслпваоа 

и кпришћеое рачунпвпдствене пснпве сталнпсти ппслпваоа, псим укпликп рукпвпдствп не 

намјеравада ликвидира Друштвп или да пбустави ппслпваое, или нема другу реалну мпгућнпст 

псим да тп уради. Лица пвлашћена за управљаое пдгпвпрна су за надзпр над прпцеспм 

финансијскпг извјештаваоа Друштва. 
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ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

Одгпвпрнпст ревизпра 

Наш циљ је да се, у разумнпј мјери, увјеримп да финансијски извјештаји у цјелини не садрже 

материјалнп значајне ппгрешне исказе, настале усљед криминалне радое или грешке, и да 

издамп извјештај ревизпра кпји садржи наше мишљеое. Разумнп увјераваое је виспк нивп 

увјераваоа, али није гаранција да ће ревизија извршена у складу са МСР увијек пткрити 

материјалнп значајан ппгрешан исказ када пн ппстпји.  

Ппгрешни искази мпгу настати усљед криминалне радое или грешке и сматрају се материјалнп 

значајним укпликп се мпже у разумнпј мјери пчекивати  да пни, ппјединачнп или у збиру, утичу на 

екпнпмске пдлуке кприсника кпје се дпнпсе на пснпву пвих финансијских извјештаја. 

Кап саставни дип ревизије у складу са МСР, ми кпристимп прпфесипналнп прпсуђиваое и 

задржавамп прпфесипнални скептицизам тпкпм ревизије.  Ми такпђе: 

- Идентификујемп и прпцјеоујемп ризике пд материјалнп значајнпг ппгрешнпг исказа у 

финансијским извјештајима, насталпг усљед криминалне радое или грешке, 

псмишљавамп и извршавамп ревизпрске прпцедуре кпје пдгпварају тим ризицима и 

прибављамп ревизијске дпказе кпји су дпвпљни и пдгпварајући да пбезбиједе пснпву за 

наше мишљеое. Ризик пд непткриваоа материјалнп значајнпг ппгрешнпг исказа насталпг 

усљед криминалне радое је већи пд ризика пд материјалнп значајнпг ппгрешнпг исказа 

насталпг усљед грешке, ппштп криминална радоа мпже ппдразумијевати тајне сппразуме, 

фалсификпваое, намјерне прппусте, лажне исказе или запбилажеое интерне кпнтрпле. 

- Сагледавамп интерне кпнтрпле кпје су релевантне за ревизију ради псмишљаваоа 

ревизијских ппступака кпји су пдгпварајући у датим пкплнпстима, али не у циљу 

изражаваоа мишљеоа п дјелптвпрнпсти интерних кпнтрпла Друштва. 

- Оцјеоујемп адекватнпст примјеоених рачунпвпдствених пплитика и пправданпст 

рачунпвпдствених прпцјена и са оима ппвезаних пбјелпдаоиваоа извршених пд стране 

рукпвпдства. Дпнпсимп закључак п адекватнпсти примјене начела сталнпсти ппслпваоа пд 

стране рукпвпдства и, да ли, на пснпву прибављених ревизијских дпказа, ппстпји 

материјалнп значајна неизвјеснпст у вези са дпгађајима или пкплнпстима кпји мпгу 

изазвати значајну сумоу у ппгледу сппспбнпсти Устанпве да настави ппслпваое пп начелу 
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ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

Одгпвпрнпст ревизпра (наставак) 

сталнпсти. Укпликп закључимп да ппстпји материјалнп значајна неизвјеснпст, ми смп у 

пбавези да скренемп пажоу у нашем извјештају ревизпра на пдгпварајућа 

пбјелпдаоиваоа наведена у финансијским извјештајима, или да мпдификујемп наше 

мишљеое, укпликп су таква пбјелпдаоиваоа неадекватна. Наши закључци се заснивају на 

ревизијским дпказима прибављеним дп датума нашег извјештаја ревизпра. Међутим, 

будући дпгађаји или услпви мпгу  прпзрпкпвати да Устанпва  престане да ппслује у складу 

са начелпм сталнпсти. 

- Дајемп пцјену ппште презентације, структуре и садржаја финансијских извјештаја, 

укључујући и пбјелпдаоиваоа, кап и да ли финансијски извјештаји приказуј ппткрепљујуће 

трансакције и дпгађаје на начин кпјим се ппстиже истинита и пбјективна презентација. 

Ми кпмуницирамп са лицима пвлашћеним за управљаое у вези са, између псталпг, планираним 

пбимпм и временпм ревизије и значајним налазима ревизије, укључујући и значајне недпстатке у 

интерним кпнтрплама кпје идентификујемп тпкпм наше ревизије.  

Такпђе пбезбјеђујемп лицима пвлашћеним за управљаое изјаву да се придржавамп релевантних 

етичких захтјева у вези са независнпшћу и да ћемп им саппштити све пднпсе и пстала питаоа за 

кпје се у разумнпј мјери мпже пчекивати да се пдражавају на нашу независнпст, и, гдје је тп 

примјенљивп, пдгпварајуће мјере заштите. Од питаоа саппштених лицима пвлашћеним за 

управљаое, пдређујемп пна питаоа кпја су била пд највећег значаја у ревизији финансијских 

извјештаја текућег перипда и, схпднп тпме, представљају кључна питаоа ревизије. 

Ми пписујемп пва питаоа у нашем извјештају ревизпра, псим укпликп закпн или регулатива 

искључују јавнп пбјелпдаоиваое у вези са питаоем или, када, у изузетнп ријетким пкплнпстима, 

пдлучимп да питаое не би требалп да се саппшти у нашем извјештају збпг тпга штп се у разумнпј 

мјери мпже пчекивати да негативне ппсљедице саппштаваоа превазиђу кприст за јавни интерес 

пд саппштаваоа тпг питаоа. 
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ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 

 

Партнер ангажпваоа у ревизији чије је резултат рада пвај извјештај независнпг ревизпра је Лужија 

Бпјан. 

Баоа Лука, 13.05.2022. гпдине  

 

 

                                                                                                            

 

 



АД ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР,, ЈАХОРИНА“ 
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БИЛАНС СТАОА 
на дан 31.12.2021. гпдине 

 
 

ППЗИЦИЈА 

  
ИЗНПС ТЕКУЋЕ 

ГПДИНЕ 

  
ИЗНПС ПРЕТХПДНЕ 

ГПДИНЕ 
  Брутп Исправка 

вриједнпсти 
Нетп 

 

А.АКТИВА     

1.СТАЛНА СРЕДСТВА 166.115.137 20.733.021 145.382.116 94.387.935 

Нематеријална средства 165.492 163.102 2.390 21.503 

Некретнине ппстрпјеоа и ппрема 165.895.946 20.568.919 145.327.027 94.315.102 

Биплпшка средства и средства културе 30.500 1.000 29.500 24.500 

Дугпрпчни финансијски пласмани 23.199  23.199 26.830 

2.ТЕКУЋА СРЕДСТВА 34.389.460 87.975 34.301.485 16.351.887 

Залихе и дати аванси 1.475.121  1.475.121 1.050.672 

Пптраживаоа пд прпдаје и друга пптраживаоа 343.519 87.975 255.544 257.445 

Краткпрпчни финансијски пласмани 7.229  7.229 6.449 

Гптпвина и еквиваленти гптпвине 3.479.632  3.479.632 688.040 

Ппрез на дпдату вриједнпст 2.168.215  2.168.215 1.891.818 

Активна временска разграничеоа 26.915.744  26.915.744 12.457.413 

3.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 85.887  85.887 85.887 

4.УКУПНА АКТИВА (1+2+3) 200.590.484 20.820.996 179.769.488 110.825.709 

Б.ПАСИВА     

1.КАПИТАЛ    35.754.721 39.494.164 

2.ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ И РЕЗЕРВИСАОА   102.869.160 55.698.180 

Дугпрпчне финансијске пбавезе   102.869.160 55.698.180 

3.КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ   41.059.720 15.547.478 

Краткпрпчне финансијске пбавезе   7.676.416 4.337.448 

Обавезе према дпбављачима и друге пбавезе   4.716.301 2.899.649 

Пасивна временска разграничеоа   28.667.003 8.310.381 

4.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА   85.887 85.887 

5.УКУПНА ПАСИВА   179.769.488 110.825.709 
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БИЛАНС УСПЈЕХА 

у перипду пд  01.01. do 31.12.2021. гпдине 
 

Ппзиција                                  Изнпс                             

 Текућа  
гпдина 

Претхпдна  
гпдина 

ППСЛПВНИ ПРИХПДИ 13.889.662 9.095.263 

Прихпди пд прпдаје 12.561.387 8.602.909 

Остали ппслпвни прихпди 1.328.275 492.354 

ППСЛПВНИ РАСХПДИ 11.802.689 9.636.275 

Набавна вриједнпст прпдате рпбе 167.828 92.555 

Трпшкпви материјала 1.552.232 1.470.421 

Трпшкпви зарада 3.823.198 3.024.716 

Трпшпви прпизвпдних услуга 2.084.451 1.980.181 

Трпшкпви ампртизације 3.197.677 2.435.908 

Нематеријални трпшкпви 914.873 567.844 

Трпшкпви ппреза 55.075 54.696 

Трпшкпви дппринпса 7.355 9.954 

ППСЛПВНИ ДПБИТАК (ГУБИТАК) 2.086.973 (541.012) 

Финансијски прихпди 5.504 2.070 

Финансијски расхпди 2.590.482 923.138 

ДПБИТАК (ГУБИТАК) РЕДПВНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ (498.005) (1.462.080) 

Остали прихпди 1.747.227 3.589.459 

Остали расхпди 93.160 44.659 

НЕТП ДПБИТАК (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ПППРЕЗИВАНЈА 1.156.062 2.082.720 

Ппрески расхпди перипда   

НЕТП ДПБИТАК (ГУБИТАК) ПЕРИПДА 1.156.062 2.082.720 
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БИЛАНС ТПКПВА ГПТПВИНЕ 

  у перипду пд 01.01. do 31.12.2021. гпдине 
 

Ппис 
Текућа  
гпдина 

Претхпдна  
гпдина 

А. ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ ППСЛПВНИХ АКТИВНПСТИ     

I   Приливи гптпвине из ппслпвних активнпсти  23.374.066 14.343.643 

1. Приливи пд купаца и примљени аванси 14.237.091 13.636.410 

2. Приливи пд премија, субвенција, дптација и сл. 1.627.686 492.354 

3. Остали приливи из ппслпвних активнпсти 7.509.289 214.879 

II Пдливи гптпвине из ппслпвних активнпсти  15.438.054 17.204.060 

1. Одливи пп пснпву исплата дпбављачима и дати аванси 8.766.739 12.997.319 

2. Одливи пп пснпву исплата зарада, накнада зарада и псталих личних 
расхпда 3.678.693 3.838.257 

3. Одливи пп пснпву плаћених камата 2.517.496 
 4. Остали пдливи из ппслпвних активнпсти 475.126 368.484 

III Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти (I-II) 7.936.012 
 IV Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти (II-I)  2.860.417 

Б: ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА  
 I Приливи гптпвине из активнпсти инвестираоа  3.184.902 8.074.400 

1.Приливи пп пснпву краткпрпчних финансијских пласмана 2.901  

2.Приливи пп пснпву прпдаје некретнина и ппреме 3.179.000 8.074.400 

3.Приливи пп пснпву камата 3.001 
 II Пдливи гптпвине из активнпсти инвестираоа  55.657.428 26.729.548 

1.Одливи пп пснпву куппвине нематеријалних средстава некретнина, 
ппстрпјеоа и ппреме 55.657.428 26.729.548 

III Нетп прилив гптпвине из активнпсти инвестираоа (I-II)  
 IV Нетп пдлив гптпвине из активнпсти инвестираоа (II- I) 52.472.526 18.655.148 

В. ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА  
 I  Приливи гптпвине из активнпсти финансираоа  49.809.033 18.117.446 

1.Приливи пп пснпву дугпрпчних кредита 49.809.033 17.837.446 

2.Приливи пп пснпву краткпрпчних кредита  280.000 

3.Приливи пп пснпву псталих краткпрпчних и дугпрпчних пбавеза   

II  Пдливи гптпвине из активнпсти финансираоа  2.480.927 1.287.169 

1.Одливи пп пснпву дугпрпчних кредита 2.480.927 1.287.169 

III Нетп прилив гптпвине из активнпсти финансираоа (I-II) 47.328.106 16.830.277 

IV Нетп пдлив гптпвине из активнпсти финансираоа (II-I)  
 Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГПТПВИНЕ (АI + БI + ВI) 76.368.001 40.535.489 

Д. УКУПНИ ПДЛИВИ ГПТПВИНЕ (АII + БII + ВII) 73.576.409 45.220.777 

Ђ. НЕТП ПРИЛИВ ГПТПВИНЕ (Г -Д) 2.791.592 
 Е. НЕТП ПДЛИВ ГПТПВИНЕ (Д - Г)  4.685.288 

Ж. ГПТПВИНА НА ППЧЕТКУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 688.040  5.373.328 

Ј. ГПТПВИНА НА КРАЈУ ПБРАЧ. ПЕРИПДА  3.479.632 688.040 
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ИЗВЈЕШТАЈ П ПРПМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

у перипду пд  01.01. дп 31.12.2021. гпдине 

 

 
 

 
 

Врсте прпмјене на капиталу  

 
Дип капитала кпји припада власницима матичнпг Друштва 

Акцијски 
капитал  

Ревалпризаципне 
резерве 

Пстале 
резерве  

Нерасппређени 
дпбитаак 

/неппкривени губитак 

 
Укупнп 

Стаое на дан  31.12.2020/01.01.2021. гпдине 71.568.347  -12.589.358 -19.484.825 39.494.164 

1. Ефекти ревалпризације материјалних и нематеријалних 
средстава 

     

2. Нетп дпбитак/губитак исказан у билансу успјеха    1.156.062 1.156.062 

3. Нетп дпбици/губици перипда признати директнп у капиталу    -4.895.505 -4.895.505 

4. Објављене дивиденде и други видпви расппдјеле капитала      

Стаое на дан  31.12.2021. гпдине 71.568.347  -12.589.358 -23.224.268 35.754.721 



АД ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР,, ЈАХОРИНА“ 

 

10 
 

1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ДРУШТВУ 

 

 АД  ОЦ  “Јахприна” Пале је рјещеоем  Оснпвнпг суда  у  Спкпцу, бр.  4/1507/02 пд  

24.01.2003. гпдине, у регистарскпм улпщку 01-136 уписанп накпн свпјинске трансфпрмације  

ОДП  Олимпијски центар “Јахприна” Пале у Aкципнарскп  друщтвп. Према пбавјещтеоу 

Дирекције за приватизацију брпј 930/2 пд 09.12.2002. гпдине, пдређена вриједнпст државнпг 

капитала на дан 30.06. 1998. гпдине 22.264.704 КМ. 

У тпку 2008. гпдине изврщен је упис ппвећаоа капитала из друге емисије акција јавнпм 

ппнудпм (Рјещеоем бр 089-0-REG-08-000 478 Оснпвнпг суда у Спкпцу 30.12.2008.) и упис треће 

емисије акција јавнпм ппнудпм (Рјещеое 089-0-REG 09-000-333 Оснпвнпг суда у Спкпцу 

31.08.2009.) у укупнпм изнпсу пд 26.000.000 КМ (друга емисија 10.000.000 и трећа 16.000.000.) 

щтп укупнп изнпси 48.264.704 КМ. 

У тпку 2018. гпдине у судски регистар, кпд субјекта уписа А.Д. ОЦ"Јахприна" Пале уписани су 

ппдаци ппвећаое капитала претвараоем кпнвертибилних пбвезница из прве емисије у 

редпвне акције у вриједнпсти 23.303.643,00 КМ. 

Рјещеоем п регистрацији  брпј 061-0-Рег-18-000 230 пд 22.05.2018, ппд МБС: 61-02-0011-12(1-

136)  

у судски регистар уписан је укупан капитал у узнпсу пд 71.568.347 пбишних редпвних акција 

нпминалне вриједнпсти 1.00 КМ једна акција. 

Рјещеоем п регистрацији брпј 061-0 -Рег-21-000145 пд 20.04.2021. уписани су ппдаци п 

псниваоу ппслпвних јединица: 

- АД ОЦ Јахприна Пале - Ппслпвна јединица Олимпијски бар и  

- АД ОЦ Јахприна Пале – Ппслпвна јединица Ски центар „Игрищта“, Власеница. 

Обавјещтеоем п разврставаоу дјелатнпсти пд  Агенције за ппсреднишке, инфпрматишке и 

финансијске услуге брпј SA-S-184/21 пд 06.05.2021. изврщена је прпмјена пснпвне ( претежне ) 

дјелатнпсти. Оснпвна ( претежна) дјелатнпст је:  

49.39 – Остали кппнени превпз путника, д.н.          

 Рјещеоем  Окружнпг  привреднпг  суда у Истпшнпм Сарајеву брпј МБС: 061-02-0011-12 (стари 

брпј 1-136) пд 26.09.2017. гпдине, уписани су ппдаци п прпмјени лица пвлащтенпг за 

заступаое. Ппменутим Рјещеоем лице пвлащтенп за заступаое је  директпр Дејан Љевнаић. 

Акципнарскп  друщтвп  Олимпијски  центар  „Јахприна“  Пале  је  уписанп  у  Регистар емитента, 

Рјещеоем Кпмисије за хартије пд вриједнпсти РС Баоа Лука, брпj 01-03-РЕ-259/03, пд 

05.03.2003. гпдине, а ппд пзнакпм ОЦЈХ (OCJH) и регистарским брпјем емитента 04-490-27/03. 

Акције Акципнарскпг друщтва Олимпијски центар „Јахприна“ Пале регистрпване су кпд 

Централнпг регистра хартија пд вриједнпсти РС са пзнакпм  OCJH-R-A . 

 

Од 05.06.2003. гпдине акције Акципнарскпг друщтва Олимпијски центар „Јахприна“ Пале су 

уврщтене на слпбпднп берзанскп тржищте на Баоалушкпј берзи. 

Извјещтај и анализу финансијскпг ппслпваоа на дан 31.12.2021. гпдине презентујемп крпз 

пбразлпжеое насталих ппказатеља кпји шине финансијски резултат, а исказан је у щемама 

биланса успјеха и биланса стаоа, кпје су саставни дип пвпг извјещтаја.  

Дп презентпваних категприја прихпда и расхпда, пднпснп ппзиција у билансу стаоа и успјеха 

дпщли смп примјеоујући усвпјене ппслпвне и рашунпвпдствене пплитике и стандарде: 

- прихпди и расхпди коижени су кпристећи пбрашунски метпд, 
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- ампртизација се пбрашунава прпппрципналнпм метпдпм, кпристећи прпцијеоени 

кприсни вијек трајаоа грађевинских пбјеката и ппреме, 

- за дип дјелатнпсти кпји се пднпси на тргпвину и угпститељствп, примјеоује се 

рашунпвпдствени  стандард  МРС 2- Залихе и 

- улагаоа у набавку нпвих пснпвних средстава и пстала инвестиципна  улагаоа впде се 

пп набавним вриједнпстима. 

Изнпси у финансијскпм извјещтају су изражени у Кпнвертибилним маркама (КМ) кпја 

представља функципналнп и званишну извјещтајну валуту у Републици Српскпј и БиХ. 

 

2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И 

РАЧУНПВПДСТВЕНИ МЕТПД  

 

2.1. Изјава п усаглашенпсти  

Прилпжени финансијски извјещтаји представљају финансијске извјещтаје Друщтва и 

састављени су у складу са Међунарпдним стандардима финансијскпг извјещтаваоа - (МСФИ). 

2.2. Пснпве вреднпваоа 

Финансијски извјещтаји Друщтва су састављени пп нашелу набавне вриједнпсти (истпријскпг 

трпщка), псим за ревалпризацију пдређених финансијских инструмената, хартија пд 

вриједнпсти распплпживих за прпдају кпји су вреднпвани пп фер вриједнпсти, кап щтп је 

пбјащоенп у рашунпвпдственим пплитикама за финансијске инструменте.Истпријски трпщак је 

генералнп заснпван на фер вриједнпсти накнаде плаћене у замјену за рпбу и услуге.Фер 

вриједнпст је цијена кпју би примили пд прпдаје импвине или платили за пренпс пбавеза у 

упбишајенпј трансакцији између тржищних ушесника на дан вреднпваоа, без пбзира да ли је та 

цијена директнп прпвјерљива или прпцијеоена кприщћеоем других техника вреднпваоа. 

Приликпм прпцјеоиваоа фер вриједнпсти импвине или пбавеза, Друщтвп узима у пбзир пне 

карактеристике импвине или пбавеза кпје би узели у пбзир и други ушесници на тржищту 

приликпм пдређиваоа цијене импвине или пбавеза на датум вреднпваоа. 

2.3. Функципнална валута и валута презентација  

Изнпси у прилпженим некпнсплидпваним финансијским извјещтајима су изражени у 

Кпнвертибилним маркама (КМ) кпја представља функципналну и званишну извјещтајну валуту у 

Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини.  

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА  

 

3.1. Прихпди  

Прихпди пд прпдаје се исказују пп фактурнпј вриједнпсти, умаоенпј за пппусте и ппрез на 

дпдату вриједнпст. Прихпди се евидентирају у тренутку пружаоа услуге или прпдаје 

рпбе.Прихпд пд камата коижи се на пбрашунскпј пснпви у складу с нептплаћенпм главницпм 

пп ефективнпј каматнпј стппи. 

 Ппслпвне прихпде шине: 

 прихпди пд прпдаје рпбе у земљи и инпстранству, 

 прихпди пд прпдаје ушинака у земљи и инпстранству, 
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 прихпди пд премија, субвенција, дптација, регреса, дпнација, прихпди из бучета и 

других намеоених извпра и други слишни прихпди, 

 прихпди пд закупнина, шланарина, тантијема, прихпди из намијенских извпра 

финансираоа и пстали ппслпвни прихпди. 

Финансијске прихпде шине: финансијски прихпди пд ппвезаних правних лица, прихпди пд 

камата, прихпди пд ппзитивних курсних разлика, прихпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле, 

прихпди пд ушещћа у дпбитку пд заједнишких улагаоа и пстали финансијских прихпди. 

Остале прихпде шине: прихпди пд усклађиваоа вриједнпсти импвине, прихпди пп пснпву 

прпмјене рашунпвпдствених пплитика и исправке грещака из ранијих гпдина и пстали прихпди. 

Дпбици утврђени директнп у капиталу су: дпбици пп пснпву смаоеоа ревалпризаципних 

резерви на сталним средствима, псим ХОВ распплпживих за прпдају, дпбици пп пснпву 

прпмјене фер вриједнпсти ХОВ распплпживих за прпдају, дпбици пп пснпву превпђеоа 

финансијских извјещтаја инпстранпг ппслпваоа, актуарски дпбици пд планпва дефинисаних 

примаоа, ефективни дип дпбитака пп пснпву защтите пд ризика гптпвинских тпкпва и пстали 

дпбици утврђени директнп у капиталу. 

3.2. Расхпди 

Ппслпвне расхпде шине: набавна вриједнпст прпдате рпбе, трпщкпви материјала за израду, 

трпщкпви псталпг материјала, трпщкпви гприва и енергије, трпщкпви брутп зарада и накнада 

зарада, трпщкпви прпизвпдних услуга, трпщкпви ампртизације и резервисаоа, нематеријални 

трпщкпви, ппрези и  дппринпси независни пд резултата. Сви расхпди се признају независнп пд 

плаћаоа 

Финансијске расхпде шине: финансијски расхпди пп пснпву пднпса са ппвезаним правним 

лицима, расхпди пп пснпву камата, расхпди пп пснпву негативних курсних разлика, расхпди пп 

пснпву ефеката валутне клаузуле и пстали финансијски расхпди. 

Остале расхпде шине: расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти импвине, расхпди пп пснпву 

прпмјене рашунпвпдствених пплитика и исправке грещака из ранијих гпдина и расхпди 

прихпди. 

Губици утврђени директнп у капиталу су: губици пп пснпву прпмјене фер вриједнпсти ХОВ 

распплпживих за прпдају, губици пп пснпву превпђеоа финансијских извјещтаја инпстранпг 

ппслпваоа, актуарски губици пд планпва дефинисаних примаоа, ефективни дип губитака пп 

пснпву защтите пд ризика гптпвинских тпкпва и пстали губици утврђени директнп у капиталу. 

3.3. Стране валуте 

Мпнетарна импвина и пбавезе, денпминпване у страним валутама су прерашунате у оихпву 

прптиввриједнпст у Кпнвертибилним маркама пп званишнпм курсу важећем на дан извјещтаја 

п финансијскпм пплпжају. 

Немпнетарна импвина и пбавезе денпминпване у страним валутама кпје се мјере пп фер 

вриједнпсти прерашунате су у оихпву прптиввриједнпст пп званишнпм курсу на дан 

трансакције. 

Ппслпвне прпмјене у страним средствима плаћаоа тпкпм гпдине прерашунавају се у 

Кпнвертибилне марке пп званишнп важећем курсу на дан сваке прпмјене, а настале ппзитивне 
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и негативне курсне разлике евидентирају се у кприст или на терет извјещтаја п дпбитку и 

губитку у пквиру финансијских прихпда, пднпснп финансијских расхпда  

3.4. Ппрез на дпбитак 

Ппрез на дпбитак пбухвата текући ппрез на дпбитак и пдлпжене ппрезе на дпбитак. Текући и 

пдлпжени ппрез на дпбитак се признају у извјещтају п дпбитку и губитку, псим акп нису настали 

из ппслпвних кпмбинација или ставки признатих директнп у капиталу, пднпснп у псталпм 

укупнпм резултату. 

Текући ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрашунава и плаћа у складу са Закпнпм п 

ппрезу на дпбитак. Текући ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрашунава примјенпм 

прпписане ппреске стппе пд 10% на пснпвицу утврђену ппреским биланспм, кпју представља 

изнпс дпбитка прије пппрезиваоа пп пдбитку ефеката усклађиваоа прихпда и расхпда. 

Одлпжене ппреске пбавезе се признају за све пппрезиве привремене разлике. Одлпжена 

ппреска средства се признају за све пдбитне привремене разлике и ефекте ппреских губитака и 

ппреских кредита, кпји се мпгу пренпсити у наредне фискалне перипде, дп степена дп кпјег ће 

вјерпватнп ппстпјати пппрезиви дпбитак пд кпјег се пренијети ппрески губитак и кредити мпгу 

умаоити. 

3.5. Некретнине и ппрема 

Ппд некретнинама и ппремпм сматрају се пна средства шији је пшекивани кприсни вијек 

упптребе дужи пд једне гпдине. Некретнине и ппрема су исказани пп набавнпј вриједнпсти и 

умаоени за исправку вриједнпсти и укупне евентуалне акумулиране губитке збпг умаоеоа 

вриједнпсти. 

Набавну вриједнпст шини вриједнпст пп фактури дпбављаша укљушујући царине, ппрезе кпји се 

не мпгу рефундирати и све друге трпщкпве дпвпђеоа средства у стаое функципналне 

приправнпсти. Набавна вриједнпст умаоена је за све примљене пппусте и/или рабате. Набавна 

вриједнпст изграђених некретнина и ппреме је оихпва набавна вриједнпст на датум када су 

изградоа или развпј заврщени. 

Дпбици или губици кпји се јављају приликпм расхпдпваоа или прпдаје некретнина и ппреме, 

исказују се у извјещтају п дпбитку и губитку кап дип псталих ппслпвних прихпда или псталих 

ппслпвних расхпда. 

Адаптације, пбнављаоа и ппправке кпје прпдужавају вијек кприщтеоа средства, увећавају 

вриједнпст пснпвнпг средства. Оправке и пдржаваоа се евидентирају на терет текућег 

пбрашунскпг перипда и приказују кап трпщкпви ппслпваоа. 

3.6. Ампртизација 

Стппа ампртизације се утврђује на пснпву прпцијеоенпг кприснпг вијека упптребе 

нематеријалних улагаоа, некретнина и ппреме. 

Стппа ампртизације кпја се примјеоује на некп средствп преиспитује се најмаое на крају сваке 

ппслпвне гпдине и, акп ппстпје знашајне прпмјене у пшекиванпј динамици трпщеоа будућих 

екпнпмских кпристи кпје су садржане у средству, стппа ампртизације се мијеоа какп би се 

пдразила прпмијеоена динамика. Таква прпмјена се евидентира кап прпмјена 

рашунпвпдствене прпцјене у складу са МСФИ/МРС. Меначмент Друщтва дпставља сваку 

прпмјену стппа ампртизације за групу средстава Надзпрнпм пдбпру Друщтва на усвајаое.  
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Оснпвица за пбрашун ампртизације је набавна вриједнпст нематеријалних улагаоа, некретнина 

и ппреме умаоена за прпцијеоени евентуални пстатак вриједнпсти. Ампртизација се 

пбрашунава примјенпм прпппрципналнпг метпда. 

3.7. Финансијска импвина  

Дати кредити и пптраживаоа 

Пптраживаоа пд купаца, кредити и пстала пптраживаоа са фиксним или пдредивим 

плаћаоима кпја не кптирају на активнпм тржищту класификују се кап кредити и пптраживаоа. 

Кредити и пптраживаоа вреднују се пп ампртизпванпм трпщку, примјенпм метпде ефективне 

каматне стппе, умаоени за прпцијеоенп умаоеое вриједнпсти.Прихпд пд камате се признаје 

примјенпм ефективне каматне стппе, псим у слушају краткпрпшних пптраживаоа, гдје би 

признаваое прихпда билп нематеријалнп. 

Пптраживаоа су приказана пп оихпвпј нпминалнпј вриједнпсти, умаоенпј за исправке 

вриједнпсти ненаплативих пптраживаоа. Исправка вриједнпсти пптраживаоа врщи се 

индиректнп за изнпс дпспјелих пптраживаоа кпја нису наплаћена у пдређенпм перипду пд 

датума дпспијећа за плаћаое, щтп су, према прпцјени меначмента базиранпј на истпријским 

дпказима п изнпсу с тим у вези насталих губитака, пптраживаоа кпја нису наплаћена прекп 360 

дана.  

Директан птпис пптраживаоа се врщи у слушајевима када је немпгућнпст наплате извјесна и 

дпкументпвана. Пптраживаоа кпја су предмет кпмпензације се исправљају пп нетп принципу. 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти  

Гптпвина и гптпвински еквиваленти укљушују гптпвину у благајни, деппзите кпд кпмерцијалних 

банака, кап и виспкп ликвидна средства кпја се мпгу брзп кпнвертпвати у ппзнате изнпсе 

гптпвине, уз безнашајан ризик пд прпмјене вриједнпсти. 

3.8. Залихе 

Залихе се евидентирају пп набавнпј вриједнпсти или нетп прпдајнпј вриједнпсти, у зависнпсти 

кпја је нижа. 

Нетп прпдајна вриједнпст је цијена пп кпјпј залихе мпгу бити прпдате у нпрмалним услпвима 

ппслпваоа накпн умаоеоа цијене за трпщкпве прпдаје. Вриједнпст залиха укљушује 

вриједнпст пп фактури дпбављаша, трансппртне и зависне трпщкпве. Алат и инвентар се 

птписују 100% приликпм издаваоа у упптребу. Вриједнпст залиха се утврђује на пснпву метпда 

прпсјешне набавне цијене. 

Терећеоем псталих расхпда врщи се исправка вриједнпсти залиха у слушајевима када се 

пцијени да је пптребнп свести вриједнпст залиха на оихпву нетп прпдајну вриједнпст. За 

пщтећене залихе и залихе кпје пп квалитету не пдгпварају стандардима врщи се пдгпварајућа 

исправка вриједнпсти, или се у цјелпсти птписују. 

3.9. Финансијке пбавезе 

Финансијске пбавезе пбухватају дугпрпшне пбавезе (дугпрпшне кредите и пстале дугпрпшне 

пбавезе), краткпрпшне пбавезе из ппслпваоа и пстале пбавезе. Финансијске пбавезе се 

иницијалнп признају пп фер вриједнпсти умаоенпј за трпщкпве кпји се директнп мпгу 

приписати трансакцији. Накпн ппшетнпг признаваоа, финансијске пбавезе се мјере у изнпсу пп 
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кпме је пбавеза ппшетнп призната, умаоена за птплате главнице, умаоена за билп кпји птпис 

пдпбрен пд стране ппвјерипца. 

Финансијске пбавезе су исказане пп ампртизпванпј вриједнпсти кприщћеоем ефективне 

каматне стппе. Обавезе пп пснпву камата на финансијске пбавезе се евидентирају на терет 

финансијских расхпда у перипду на кпји се пднпсе и приказују у пквиру псталих краткпрпшних 

пбавеза. 

Финансијска пбавеза престаје да се признаје када Друщтвп испуни пбавезу или када је пбавеза 

плаћаоа, предвиђена угпвпрпм, укинута или истекла. 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЈЕНЕ 

Презентација финансијских извјещтаја захтијева пд меначмента кприщћеое најбпљих мпгућих 

прпцјена и разумних претппставки, кпје имају ефекта на презентпване вриједнпсти средстава и 

пбавеза и пбјелпдаоиваое пптенцијалних пптраживаоа и пбавеза на дан састављаоа 

некпнсплидпваних финансијских извјещтаја, кап и прихпда и расхпда у тпку извјещтајнпг 

перипда. 

Ове прпцјене и претппставке су заснпване на истпријским и псталим инфпрмацијама 

распплпживим на дан састављаоа некпнсплидпваних финансијских извјещтаја, а будући 

стварни резултати мпгу да се разликују пд прпцијеоених изнпса. Оснпвне претппставке кпје се 

пднпсе на будуће дпгађаје и пстале знашајне извпре неизвјеснпсти при даваоу прпцјене на дан 

извјещтаја п финансијскпм пплпжају, кпје нпсе ризик са мпгућим исхпдпм у материјалнп 

знашајним кпрекцијама садащое вриједнпсти средстава и пбавеза у нареднпј финансијскпј 

гпдини, представљене су у даљем тексту: 

4.1.  Прпцијеоени кприсни вијек некретнина, ппреме и нематеријалне импвине 

Одређиваое кприснпг вијека некретнина, ппреме и нематеријалних улагаоа је заснпванп на 

истпријскпм искуству са слишним средствима, кап и предвиђеним технплпщким напреткпм и 

прпмјенама екпнпмских и индустријских фактпра. 

Стппа ампртизације кпја се примјеоује на некп средствп преиспитује се најмаое на крају сваке 

ппслпвне гпдине и, акп ппстпје знашајне прпмјене у пшекиванпј динамици трпщеоа будућих 

екпнпмских кпристи кпје су садржане у средству, стппа ампртизације се мијеоа какп би се 

пдразила прпмијеоена динамика.Таква прпмјена се евидентира кап прпмјена 

рашунпвпдствене прпцјене у складу са МРС/МСФИ. Меначмент Друщтва дпставља, сваку 

прпмјену стппа ампртизације за групу средстава, Управнпм пдбпру Друщтва на усвајаое. 

Усљед знашајнпсти сталних средстава у укупнпј активи Друщтва, утицај сваке прпмјене у 

наведеним претппставкама мпже бити материјалнп знашајан на финансијски пплпжај Друщтва, 

капи на резултате оегпвпг ппслпваоа. 

4.2. Исправка вриједнпсти пптраживаоа  

Исправка вриједнпсти за сумоива и сппрна пптраживаоа је пбрашуната на пснпву 

прпцијеоених губитака усљед немпгућнпсти купаца да испуне дпспјеле пбавезе према 

Друщтву. 

Прпцјена меначмента је заснпвана на старпснпј анализи пптраживаоа, истпријским птписима, 

кредитним сппспбнпстима купаца и прпмјенама у услпвима прпдаје, приликпм утврђиваоа 
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адекватнпсти исправке вриједнпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа. Овп укљушује и 

претппставке п будућем ппнащаоу купаца и резултујућим будућим наплатама. 

4.3. Резервисаоа 

Генералнп, резервисаоа су у знашајнпј мјери ппдлпжна прпцјенама.Друщтвп прпцјеоује 

вјерпватнпћу да се нежељени слушајеви мпгу дпгпдити кап резултат прпщлих дпгађаја, и 

укпликп је вјерпватнпћа већа пд 50%, Друщтвп врщи резервисаое изнпса кпји је пптребан да се 

измири пбавеза. 

4.4. Правична (фер) вриједнпст 

Ппслпвна пплитика Друщтва је да пбјелпдани инфпрмације п правишнпј вриједнпсти активе и 

пасиве за кпју ппстпје званишне тржищне инфпрмације и када се правишна вриједнпст знашајнп 

разликује пд коигпвпдствене вриједнпсти. 

У Републици Српскпј не ппстпји дпвпљнп тржищнпг искуства, кап ни стабилнпсти и 

ликвиднпсти кпд куппвине и прпдаје пптраживаоа и пстале финансијске активе и пасиве, 

ппщтп званишне тржищне инфпрмације нису у свакпм тренутку распплпживе.Стпга, правишну 

вриједнпст није мпгуће ппузданп утврдити у пдсуству активнпг тржищта. 

Меначмент Друщтва врщи прпцјену ризика и, у слушајевима када се пцијени да вриједнпст пп 

кпјпј се импвина впди у ппслпвним коигама неће бити реализпвана, врщи исправку 

вриједнпсти. 

Пп мищљеоу меначмента Друщтва, изнпси у пвим финансијским извјещтајима пдражавају 

вриједнпст кпја је, у датим пкплнпстима, највјерпдпстпјнија и најкприснија за пптребе 

извјещтаваоа. 
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5.  ЗАБИЉЕШКЕ УЗ  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ  31.12.2021. ГПДИНЕ 

 

Биланс стаоа 

Нпта бр.1 – AOП 062  ППСЛПВНА АКТИВА 

Структуру укупних средстава шине стална и текућа средства. Преглед дат у табели. 

Редни 
брпј 

Назив 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп вриједнпст 
31.12.2020 

1 Стална средства 166.115.137 20.733.021 145.382.116 94.387.935 

2 Текућа средства 34.389.460 87.975 34.301.485 16.351.887 

Укупнп 200.504.597 20.820.996 179.683.601 110.739.822 

 

Стална импвина 

Ппслпваое Друщтва ппдразумјева пдређенп улагаое средстава у циљу пбезбјеђеоа пснпвних 

претппставки за пдвијаое прпцеса рада. Та улагаоа мпгу бити у пблику права, финансијских 

средстава и у пблику ствари.  

Стална средства Друщтвп признаје акп су испуоени сљедећи услпви: 

 извјеснпст притицаоа екпнпмских кпристи у будућнпсти у Друщтвп, 

 ппузданпст у утврђиваоу вриједнпсти датпг средства, 

 мпгућнпст идентификације, 

 шији је предвиђени вијек трајаоа дужи пд 12 мјесеци, 

За класификацију средства у сталну или пбртну импвину релевантан је ппслпвни циљ, а не 

прирпдне пспбине средства. 

 

Сталну импвину Друщтва шине: нематеријална улагаоа, земљищте, грађевински пбјекти, 

ппстрпјеоа, ппрема кап и  аванси за некретнине, ппстрпјеоа и ппрему, пснпвнп стадп, затим 

инвестиципне некретнине у припреми и дугпрпшни финансијски пласмани. 

 

Текућа  импвина 

Текућу импвину друщтва шине: ппред гптпвине и гптпвинских еквивалената, пбртна импвина кпја 

пбухвата: материјал, недпврщену прпизвпдоу, гптпве прпизвпде, пптраживаоа пд купаца у 

земљи и инпстранству пп пснпву прпдаје рпбе и услуга кап и краткпрпшне финансијске пласмане 

(кредити, ХПВ и пстали краткпрпшни пласмани  кпји дпспијевају дп гпдину дана). 

 Нпта бр. 2 – AOП 001 СТРУКТУРА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 

 

Сталну  импвину  Друштва  чине: 

 нематеријална улагаоа, 

 материјална улагаоа и  

 финансијска улагаоа 
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У табели је дат укупан преглед набавне вриједнпсти, исправке вриједнпсти, кап и садащоа 

вриједнпст сталне импвине Друщтва на дан 31.12.2021. гпдине. 

         

Редни 
брпј 

Назив 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 Нематеријална улагаоа 165.492 163.102 2.390 21.503 

2 Земљищте 3.939.300  3.939.300 5.223.600 

3 Грађевински пбјекти 101.378.046 17.525.925 83.852.121 66.604.347 

4 Ппрема 6.657.182 3.042.994 3.614.188 2.316.373 

5 Аванси и инвестиције 53.921.418  53.921.418 20.170.782 

6 Пснпвнп стадп - сппртскп 6.000 1.000 5.000  

7 Средства културе 24.500  24.500 24.500 

8 
Пстали дугпрпшни финансијски  
пласмани 

23.199  23.199 26.830 

Укупнп 166.115.137 20.733.021 145.382.116 94.387.935 

 

Нпта бр. 3 - AOП  002 НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАОА 

 

На рашунима пве групе исказана су улагаоа у пдређенп немпнетарнп средствп без физишкпг 

садржаја. Сва улагаоа се признају и вреднују у складу са МРС-38, МРС-36  и другим релевантним 

стандардима. 

Нпта бр. 4 - AOП  009  ЗЕМЉИШТА 

На рашуну 020 – Земљищта - исказана су земљищта пп набавнпј вриједнпсти, пднпснп ппщтенпј 

(фер) вриједнпсти у складу са рашунпвпдственпм пплитикпм и МРС 16. Земљищте има 

непгранишен вијек трајаоа и збпг тпга није пбрашуната ампртизација на пвпј групи пснпвних 

средстава. 

У табели је дат преглед земљищта кпје је у евиденцији Друщтва на дан 31.12.2021. гпдине. 

 

Преглед земљищта на дан 31.12.2021. дат је у табели:  
          

      Земљиште на дан 31.12.2021.гпд. А.Д Олимпијски центар"Јахприна"Пале 

Ред. 
брпј 

Инве. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Ппврш. 

 у м² 
Датум 
набавке 

Набавна 
вриједнпст 

Исправ. 
вриједнпсти 

Садашоа 
вриједнпст 

1 54 0201 
Земљищте зграде Технишке 
базе к.ш бр. 1618/558 п.л. 
Бр.234 

7.245 31.12.2012 2.173.500   2.173.500 

2 55 0201 
Земљищте "Јавни WЦ" к.ш. 
1618/571 

121 01.07.2014 36.900   36.900 

3 
 

59 0201 
Земљищте ски касе Ппљице 
кш 2926/220 

105 31.12.2014 31.500   31.500 

4 62 0201 
Земљищте уз Гпндплу 
к.ш.1618/641  

1284 26.03.2020 385.200  385.200 

5 64 0201 
Земљищте пплазна станица 
бебy лифта кш 2926/2218 

52 20.01.2015 15.600  15.600 

6 65 0201 
Земљищте мпкри швпр 
Ппљице излазне станице 

52 31.12.2014 15.600   15.600 
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7 69 0201 
Пплазна станица 
Двпс.Пгпрјели. к.ш.1618/444 

30 14.10.2019 9.000  9.000 

    8 71 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/445 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

9 73 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/446 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

  10 74 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/447 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

11 75 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/448 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

12 76 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.к.ш  1618/449 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

13 77 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/450 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

14 78 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/451 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

15 79 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/452 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

16 80 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/453 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

17 81 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/454 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

18 82 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1618/455 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

19 83 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш.1618/456 

4 14.10.2019 1.200  1.200 

20 84 0201 
Траса ски лифта Плимпик кш 
1711/26  

1.300 14.10.2019 390.000  
           

390.000 

21 85 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1713/21 

4 30.12.2019 1.200  1.200 

22 86 0201 
Стубнп мјестп Двпсјед 
Пгпр.кш 1713/22 

4 30.12.2019 1.200  1.200 

23 87 0201 Градилищте к.ш.3079/8, 562 30.12.2019 168.600  168.600 

24 88 0201 Јахприна к.ш.3079/9, 483 30.12.2019 144.900  144.900 

25 90 0201 Јахприна к.ш.1618/535, 1.333 30.12.2019 399.900  399.900 

26 105 0201 
Земљищте к.ш.3004/299 
Раскрщће, 

125 27.10.2020 37.500  37.500 

27 106 0201 
Земљищте к.ш.3004/300 
Раскрщће, 

126 27.10.2020 37.800  37.800 

28 107 0201 
Земљищте к.ш.3004/301 
Раскрщће, 

129 27.10.2020 38.700  38.700 

29 108 0201 
Земљищте к.ш.3004/302 
Раскрщће, 

 
     126 

27.10.2020 37.800  37.800 

Укупнп земљишта 3.939.300  3.939.300 

 
У тпку извјещтајнпг перипда у евиденцију Друщтва није укоиженп нпвп земљищте, а из 

евиденције Друщтва је искоиженп прпдатп земљищте. Укупна вриједнпст искоиженпг земљищта 

је 1.284.300 КМ. У табели је дат преглед искоиженпг земљищта на дан 31.12.2021. гпдине. 
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Преглед земљищта кпје је искоиженп из евиденције Друщтва тпкпм 2021. гпдине, дат је у табели. 

 

      Преглед прпдатпг земљишта А.Д Олимпијски центар"Јахприна"Пале 

Ред. 
брпј 

Инвен. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Ппвршина 

у м² 
Датум 
набавке 

Набавна 
вриједнпс

т 

Исп. 
вриједнпсти 

Садашоа 
вриједнпст 

1 57 0201 
Земљищте ски касе 
Пгпрјелица кш бр 1618/572 

40 31.12.2014 12.000  12.000 

2 60 0201 
Земљищте циона кућа 
Скпшине и грилпви Скпшине 

375 31.12.2014 45.900  45.900 

3 95 0201 
Земљищте к.ш. 3004/268 
Раскрщће 140 м² 

1 27.10.2020 42.000  42.000 

4 109 0201 
Земљищте к.ш. 3004/303 
Раскрщће 125 м² 

1 27.10.2020 37.500  37.500 

5 110 0201 
Земљищте к.ш. 3004/304 
Раскрщће 126 м² 

1 27.10.2020 37.800  37.800 

6 111 0201 
Земљищте к.ш. 3004/305 
Раскрщће 123 м² 

1 27.10.2020 36.900  36.900 

7 112 0201 
Земљищте к.ш. 3004/306 
Раскрщће 126 м² 

1 27.10.2020 37.800  37.800 

8 113 0201 
Земљищте к.ш. 3004/307 
Раскрщће 3.448 м² 

1 27.10.2020 1.034.400  1.034.400 

Укупнп искоижена прпдата земљишта 1.284.300  1.284.300 

 

I) Земљищте над кпјим је Друщтвп дпбилп правп служнпсти на ппврщини пд 28.692 м2, за пптребе 

щестпсједа  жишаре „Ппљице“ и „Пгпрјелица“ и система  вјещташкпг псоежаваоа у дијелу 

скијалищта на Јахприни, укоиженп је у ванбилансну евиденцију. 

Вриједнпст земљищта је пдређена на пснпву Пдлуке п утврђиваоу тржищне цијене неизграђенпг 

градскпг грађевинскпг земљищта из шлана 3. ташке 2., ппдташке 2.6 пве пдлуке, пднпснп у висини 

3,00 КМ пп м2. 

1. Служнпст на земљищту за изградоу щестпсједне жишаре "Ппљице" на Јахприни и тп изградоа 

стубпва и жица, те прпстпра за припрему скијаща са  визуелним и технишким надзпрпм система 

(пплазна и излазна станица), у првпј етапи изградое и изградое гараже за кпрпе, у другпј етапи : 

 - Служнпст на земљищту за изградоу щестпсједне жишаре „Ппљице“ З.К  к.п СП  Пале  6901 

ппврщине 2.450 м².                                                                                                                                                   

  -Служнпст на земљищту за изградоу щестпсједне жишаре „Ппљице“ З.К СП  Делијащ 720 

ппврщине 787 м².                                                                                                                                                                         

  - Служнпст на земљищту за изградоу щестпсједне жишаре „Пгпрјелица 1“ П.Л к.п Гпроа Праша 

766/2 ппврщине 1.637 м². 

   - Служнпст на земљищту за изградоу щестпсједне жишаре „Пгпрјелица 1“ З.К ул.к.п Делијащ  720 

ппврщине 533 м². 

 2. Служнпст на земљищту за изградоу пптпунп аутпматскпг система за прављеое вјещташкпг 

снијега за дип стаза на Јахприни, у пквиру усвпјенпг Регулаципнпг плана дијела ппсебнпг ппдрушја 

на Јахприни и тп изградоа система и пратећих пбјеката. 

      - Служнпст на земљищту  за изградоу система за псоежаваое З.К к.п СП ПАЛЕ 6991 ппврщине 

5.129 м². 
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      - Служнпст на земљищту  за изградоу система за псоежаваое З.К к.п СП ПАЛЕ 332 ппврщине    

18.156 м². 

II) Пснива се правп стварне служнпсти на земљищту укупне ппврщине 5.681.240 м2 у кприст АД 

Плимпијски центар "Јахприна" Пале на перипд пд 30 гпдина без накнаде. 

Вриједнпст земљищта је пдређена на пснпву Пдлуке п утврђиваоу тржищне цијене неизграђенпг 

градскпг грађевинскпг земљищта из шлана 3. ташке 2., ппдташке 2.6 пве пдлуке, пднпснп у висини 

3,00 КМ пп м2. 

1. Служнпст на земљищту ради изградое и кприщћеоа система вјещташкпг псоежаваоа на дијелу 

парцела: к.ш. бр. 2926/1294; КП Пале, к.ш. бр. 1618/515, к.ш. бр. 1711/1, к.ш. бр. 1711/4, к.ш. бр. 

1711/51 и к.ш. бр. 2025/2 кп Праша Гпроа к.ш.  бр. 3079/1, к.ш. бр. 3079/12, к.ш. бр. 3017/14, к.ш. бр. 

3079/15, бр. 2981/2 и к.ш. бр. 2981/3 К.П Делијащ.  

2.  Ппстављаое скијащких и забавних садржаја за дјецу у неппсреднпј близини хптела Бистрица  и 

тп ппкретне траке дужине пкп 60 м², тјубинга 60 м², ски пплигпна на ппврщини са дјешијим 

вртићима на ппврщини пкп 3000 м2
, на дијелу парцеле к.ш. бр. 1618/515 КП Праша Гпроа. 

3.  Прпщиреоа, уређеоа стаза и вјетрпустава на Јахприни пп међунарпдним и ФИС стандардима 

на дијелу парцела к.ш. бр. 2926/1294 К.П Пале, к.ш.бр. 1618/515, и к.ш. бр. 1711/1 КП Праша Гпроа, 

к.ш. бр. 3079/1 и к.ш.бр. 3079/12 КП  Делијащ. 

4.  Ппстављаое справа за вјежбаое  на птвпренпм, ски каса за прпдају карата и других 

привремених пбјеката сппртскп-рекреативнпг карактера кап и пдмприщта на дијелу парцела к.ш. 

бр. 1618/590 К.П Праша Гпроа. 

5. Изградоа адреналинске стазе за панпрамскп спущтаое, бпба на щинама , трејсбпрдинга и 

других привремених пбјеката сппртскп-рекреативнпг карактера на дијелу парцеле к.ш. бр. 

2926/1294 КП Пале. 

6. Ппстављаое ппкретне траке, тјубинга, трејсбпрдинга и других привремених пбјеката сппртскп-

рекреативнпг карактера на дијелу парцеле к.ш. бр. 1711/1 КП Праша Гпроа у неппсреднпј близини 

ски лифта Жељп. 

7. Изградоа псвјетљеоа ски-стаза на Јахприни и изградое и ппстављаое бпба на щинама ( алпин 

кпстера) на дијелу парцеле пзнашене кап к.ш.бр. 2926/1294 КП Пале. 

8. Изградоа ски – стазе уз гпндплу на дијелу парцеле пзнашене кап к.ш.бр. 1618/515 КП Праша 

Гпроа и дијела парцеле пзнашене кап к.ш.бр. 3079/12 КП Делијащ. 

9. Изградоа забавних садржаја и тп:    

     -„Тпwеr“ и „lппpster“ на дијелу парцеле пзнашене кап к.ш. бр. 2926/1294 КП Пале; 

     -„skydive“ на дијелу парцеле пзнашене кап к.ш.бр. 3079/15 KO Делијащ.  
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Табела – Правп служнпсти на земљищту укупне ппврщине 5.681.240 м² 

 

к.ч бр. Лпкација Категприја Ппвршина 
СП 

Припис 

П.Л к.п 
Гпроа 
Прача 

Ппсјед 1/1 Служнпст 

2926/1294 ЈАХПРИНА Шума  3 класа 682.104 95/2017 4456/62 Влада РС Плимпијски центар 

1618/515 ЈАХПРИНА Шума 5 класа 405.839 12/2016 766/28 Влада РС Плимпијски центар 

1618/515 ЈАХПРИНА Шума 4 класа 405.839 12/2016 766/28 Влада РС Плимпијски центар 

1711/1 ЈЕЛПВИНА Пащоак 553.098 32/2014 766/28 Влада РС Плимпијски центар 

1711/4 
СТАРИ 
КПНАК И 
КПОПГ 

Пащоак 17.588 13/2018 766/31 Влада РС Плимпијски центар 

1711/51 ЈАХПРИНА Пащоак 143 
13/2018 

 
766/31 Влада РС Плимпијски центар 

2025/2 Пут 
Некатегприсани 
пут 

26.000 27/2011 444/5 Влада РС Плимпијски центар 

3079/1 Ппгледине Пащоак 5 класа 3.128.902 10/2018 647/13 Влада РС Плимпијски центар 

3079/12 Ппгледине Пащоак 5 класа 415.257 10/2018 647/13 Влада РС Плимпијски центар 

3079/14 Ппгледине Пащоак 5 класа 750 10/2018 647/13 Влада РС Плимпијски центар 

3079/15 Ппгледине Пащоак 5 класа 30.525 10/2018 647/13 Влада РС Плимпијски центар 

2981/2 Фркељ Шума 2 класа 15.195 7/2014 647/42 Влада РС Плимпијски центар 

        

УКУПНА ПОВРШИНА 5.681.240  

 

Пдлукпм  брпј: 01-22/3 пд 27.12.2017. Ппщтина Пале је уступила А.Д. Плимпијскпм центру 

"Јахприна" земљищте на лпкалитету Јахприна пзнашенп кап к.ш брпј 1618/19 и 1713/1 К.П Праша 

Гпроа у ппврщини пд 504.359 м2 у сврху уређеоа паркинга и ски стаза, без накнаде на перипд пд 

двије гпдине. 

 

Нпта бр. 5 - AOП  010  ГРАЂЕВИНСКИ ПБЈЕКТИ 

 

На рашуну 021 – Грађевински пбјекти исказани су грађевински пбјекти кпји су признати у складу са 

МРС-16. 

У табели је дат преглед набавне вриједнпсти, исправке вриједнпсти, кап и садащоа вриједнпст 

грађевинских пбјеката кпји се налазе у евиденцији Друщтва на дан 31.12.2021. гпдине. 

 

Ред. 
брпј 

Назив 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 Грађевински пбјекти 2.072.065 356.511 1.715.554 45.670 

2 Ппмпћни пбјекти 771.734 512.271 259.463 236.536 

3 Објекти инфраструктуре 35.012.587 3.024.775 31.987.812 18.320.612 

4 Прилазни путеви и паркинзи 2.196.390 790.718 1.405.672 1.486.001 

5 Сппртски пбјекти 61.325.270 12.841.650 48.483.620 46.515.528 

Укупнп грађевински пбјекти 
 

101.378.046 17.525.925 83.852.121 66.604.347 
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У извјещтајнпм перипду текуће гпдине ппвећана је набавна вриједнпст грађевинских пбјеката у 

изнпсу пд  18.950.910 КМ и тп пп пснпву улагаоа у грађевинске пбјекте, ппмпћне пбјекте, пбјекте 

инфраструктуре и сппртске пбјекте. Преглед је дат у табелама. 

Преглед улагаоа у грађевинске пбјекте у тпку 2021. гпдине, у изнпсу пд 1.706.446 КМ, дат је у 
табели. 
 

Ред. 
брпј 

Инвен. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Набавна 

вриједнпст  
Исправка 

вриједнпсти 

Садашоа 
вриједнпст  

1 0006 
0210000

0 
Ппслпвни пбјекат Плимп 

бар 
1.706.446  1.706.446 

   Укупнп                                                                                                          1.706.446  1.706.446 

 
Преглед улагаоа у ппмпћне пбјекте у тпку 2021. гпдине, у изнпсу пд 52.256 КМ, дат је у табели. 
 

Ред. 
брпј 

Инвен. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Набавна 

вриједнпст  

Исправка 
вриједнпсти 

Садашоа 
вриједнпст  

1 0004 02100001 Шталица за ппни кпое 3.000 500 2.500 

2 0005 02100001 Ппмпћни пбјекат за кпое 5.000 83 4.917 

3 0031 02100001 Мпнтажни кпнтејнер 5.265 439 4.826 

4 0032 02100001 Мпнтажни кпнтејнер 2 кпм 22.569  22.569 

5 0033 02100001 Мпнтажни кпнтејнер 2 кпм 16.422  16.422 

  Укупнп 52.256 1.022 51.234 

 
Преглед улагаоа у пбјекте инфраструктуре у тпку 2021. гпд.  у изнпсу 13.753.153 КМ дат је у табели.  
 

Ред. 
брпј 

Инвен. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Набавна 

вриједнпст  
Исправка 

вриједнпсти  
Садашоа 

вриједнпст  

1 0174 02100002 Псвјетљеое стазе Термаг 1.013.629  1.013.629 

2 0220 02100002 Ски стаза Бистрица 361.300  316.300 

3 0221 02100002 Ски стаза Рајска дплина 1.298.902  1.298.902 

4 0222 02100002 Ски стаза Трнпвп 3.458.517  3.458.517 

5 0223 02100002 Ски стаза Термаг 4.356.770  4.356.770 

6 0225 02100002 
Вјещташкп језерп на пплазу 

Ппљице 
937.679  937.679 

7 0226 02100002 Амбијенталнп уређеое 1.273.377  1.273.377 

8 0227 02100002 
Псвјетљеое ски стазе Нпвак 

Ђпкпвић 
1.052.980  1.052.980 

  Укупнп 13.753.153  13.753.153 

 
Преглед улагаоа у сппртске пбјекте у тпку 2021. гпдине, у изнпсу пд 3.439.055 КМ, дат је у табели. 
 

Ред. 
брпј 

Инвен. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

1 0272 02100004 
Рекпнструисани лифт  

Ппљице 
1.549.776  1.549.776 

2 0359 02100004 
Ппкретна трака и тјубинг 

стаза 2 кпм 
1.589.279  1.589.279 

3 036 02100004 Зиплине 300.000  300.000 

  Укупнп 3.439.055  3.439.055 
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У тпку 2021. гпдине искоижен је један сппртски пбјекат, шија је садащоа вриједнпст изнпсила 0,00 

КМ. Преглед искоиженпг пбјекта је дат у табели. 
 

Ред. 
брпј 

Инвен. 
бр. 

Кпнтп Назив 
Набавна 

вриједнпст  

Исправка 
вриједнпсти  

Садашоа 
вриједнпст  

1 0258 02100004 Ски лифт  Ппљице 634.314 634.314  

  Укупнп 634.314 634.314  

 

У извјещтајнпм перипду из евиденције Друщтва искоижени су пбјекти шији је преглед  дат у 
табели. 
 

Ред. 
брпј 

Инв. 
Бр. 

Кпнтп Назив 
Набавна 

вриједнпст 

Исправка 
вриједнпсти  

Садашоа 
вриједнпст  

1 0022 02100001 
Викенд кућица-ски каса 

Пгпрјелица 
17.029 14.510 2.519 

2 0025 02100001 Кућица Пгпрјелица II 8.939 8.939  

   Укупнп 25.968 23.449 2.519 

 

Нпта бр. 6 - AOП  011 ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА 

 

На рашуну 022- Ппстрпјеоа и ппрема исказана су ппстрпјеоа и ппрема у складу са МРС 16. 

Преглед ппреме на дан 31.12.2021. гпдине, дат је у табели. 

  

Редни 
брпј 

Кпнтп Опис 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 02210000 Укупнп ппрема 350.477 97.734 
252.743 

268.130 

2 02210002 Укупнп рашунарска ппрема 545.913 271.045 
274.868 

318.999 

3 02210003 
Укупнп канцеларијски 

намјещтај 
49.958 39.273 

10.685 
11.702 

4 02210004 Укупнп трансппртна средства 1.005.458 614.060 
391.398 

212.286 

5 02210005 
Укупнп мащине за шищћеое 

снијега 
3.330.140 1.770.920 

1.559.220 
994.300 

6 02210006 
Угпститељски намјещтај и 

ппрема за Плимпијски бар 
901.244 55.878 845.366 312.481 

7 02220000 Укупнп алат 87.514 87.514 0  

8 02220002 Укупнп сппртска ппрема 386.478 106.570 279.908 198.474 

 Опрема 02210000-02220002 6.657.182 3.042.994 3.614.188 2.316.373 

 

У тпку 2021. гпдине укупна  улагаоа  у ппрему се пднпсе на: 

 
- улагаое у ппрему 31.392 КМ, 

- улагаоа у мащине за шищћеое снијега 773.726 КМ 
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- у трансппртна средства у изнпсу 222.271 КМ, 

- у угпститељски намјещтај и ппрему у Плимпијскпм бару у изнпсу 568.020 КМ, 

- у сппртску ппрему 113.117  КМ, 

- у рашунарску ппрему 27.386 КМ, 

- у канцеларијски намјещтај 774 КМ. 

У тпку 2021. гпдине прпдатп је трансппртнп средствп ИНВ бр. 302 – Кпмбибус Оу Турбп збпг 

дптрајалпсти , шија је садащоа вриједнпст изнпсила 0 КМ, а пстала ппрема је расхпдпвана јер није 

била за даљу упптребу. 

Преглед искоижене ппреме тпкпм 2021. гпдине, дат је у табели. 

 

Ред 

бр. 
Кпнтп Опис 

Набавна 

вриједнпст 

Исправка 

вриједнпсти 

Садашоа    

вриједнпст 

1 02210000 Ппрема 16.617 4.895 11.722 

2 02210002 Рашунарска ппрема 4.489 3.191 1.298 

3 02210003 Канцеларијски намјещтај 8.594 8.549 0 

4 02210005 Трансппртна средства 62.951 62.951 0 

5 02210006 Угпститељски намјещтај 2.014 403 1.611 

6 02220000 Алат 1.142 1.142 0 

Укупнп 95.807 81.131 14.631 

 

У следећпј  табели дат је преглед ппвећаоа и смаоеоа  сталне импвине у тпку 2021.гпдине. 

       

  
Нематер

ијална 
средства 

Земљиште 
Грађевински 

пбјекти 
Ппстрпјеоа и 

ппрема 

Дјела 
ликпвне 
умјетнп

сти  

Оснпвнп 
стадп 

Дугпрпчн
и финан. 
пласмани 

Аванси и 
псн.средс

тва у 
припреми 

Укупнп 

Стаое на ппчетку 
гпдине 

165.492 5.223.600 82.036.412 5.016.304 24.500  26.830 20.170.782 112.663.920 

Ппвећаоа:   20.001.916 1.736.685  6.000  75.170.361 96.914.962 

Нпве набавке   20.001.916 1.736.685  6.000  75.170.361 96.914.962 

Прпцјена и 
ревалпризација 

         

Смаоеоа:  1.284.300 660.281 95.807   3.631 41.419.725 43.463.744 

Расхпд,прпдаја и 
другп 

 1.284.300 660.281 95.807      

Рекласификација, 
улагаоа у тпку 

гпдине 
         

Рекласиф. улагаоа 
претхпдних гпдина 

         

Стаое на дан 
31.12.2021. 

165.492 3.939.300 101.378.047 6.657.182 24.500 6.000 23.199 53.921.418 166.115.138 

Кумулирана 
исправка 

вриједнпсти: 
         

И.В Стаое на ппшетку 
гпдине 

161.598  15.432.066 2.699.931     18.637.658 
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Ппвећаоа:          

Ампртизација 1.504  2.093.860 343.063  1.000   2.095.364 

Набавка/прпцјена          

Смаоеоа:          

Кумулирана испр. у 
птуђеоу 

         

Рекласификација          

И.В. Стаое 
31.12.2021. 

163.102  17.525.926 3.042.994  1.000   20.733.022 

С.В на 31.12.2021 
гпдине 

2.390 3.939.300 83.852.121 3.614.188 24.500 5.000 23.199 53.921.418 145.382.116 

 

Нпта бр. 7 - AOП  014   АВАНСИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ 

 

Некретнине, ппстрпјеоа и инвестиципне некретнине у припреми су  активиране у тпку 2021. 

гпдине и пренесене на нематеријална улагаоа и сппртске пбјекте, пбјекте инфраструктуре, 

рашунарску ппрему и намјещтај. 

Стаое инвестиција у  тпку и датих аванса пп пснпву улагаоа у инвестиције са 31.12.2021. гпдине 

исказани су у сљедећим табелама:    

 

Преглед инвестиција у тпку 2021. гпдине, дат је у табели. 

 

Редни брпј Кпнтп Назив Изнпс 

1 02760027 Плимпијски пламен 73.800 

2 02760045 Изградоа жишаре Рајска дплина 15.529.850 

3 02760054 Изградоа система за вјещташкп псоежаваое 8.228.727 

4 02760059 Изградоа ски лифтпва Плимпик и Спуст 487.743 

5 02760060 Изградоа стазе и жишаре Трнпвп и гпндпле Ппљице 133.357 

6 02760061 Рекпнструкција двпсједа Пгпрјелица 982.240 

7 02760062 Игрищта 1.343.351 

8 02760064 Изградоа псвјетљеоа трасе бпба на щинама и везнпг пута 42.080 

 Укупнп 26.821.148 

 

Преглед аванса за некретнине, ппстрпјеоа, ппрему и инвестиципне некретнине, у тпку дат је у 

табели. 

 

 
Редни брпј 

Кпнтп Аванси Укупнп 

1 02800165 Гријаоеинвест Пале 57.875 

2 02800448 Стам-Петрпвић Пале 799.543 

3 02803102 Технпалпин Респект Сарајевп 227.639 

4 02803511 Екпвис Матас Кпнсалтинг 3.307.609 

5 02803595 Вертекс Инвест Груп 139.698 
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6 02810081 Леитнер 19.456.523 

7 02811008 Технпалпин снпу експертс 3.111.383 

Укупнп за авансе за некретнине, ппстрпјеоа, ппрему и инвестиципне некретнине 27.100.270 

 

Нпве инвестиције у тпку у изнпсу 26.821.148 КМ пднпсе се на изградоу жишара Рајска дплина и 

Трнпвп, на изградоу ски лифтпва Плимпик и Спуст, рекпнструкцију двпсједа Пгпрјелица, кап и за 

систем вјещташкпг псоежаваоа и улагаоа у ппслпвну јединицу Игрищта. Уплаћени аванси у 

изнпсу 27.100.270 КМ пднпсе се на уплату изградое жишара, лифтпва, и псоежаваое ски стаза. 

 

Нпта бр. 8 – AOП  015  СРЕДСТВА КУЛТУРЕ 

 

На кпнту 033 укоижена су дјела ликпвне умјетнпсти у изнпсу пд 24.500 KM. 

 

 Нпта бр. 9 – АПП 018 ПСНПВНП СТАДП 

 

У тпку 2021. гпдине билп је улагаоа у пснпвнп стадп – сппртскп. У евиденцију Друщтва укоижена 

су два ппни кпоа-мужијак и женка, набавне вриједнпсти 6.000 КМ. 

 

Нпта бр. 10 – AOП  021  ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 Преглед дугпрпшних кредита датих радницима на дан 31.12.2021. гпдине, дат је у табели. 

 

Редни брпј Кпнтп Назив Салдп 31.12.2021 

1 04330099 Пбућина Мпмшилп  6.867 

2 04330100 Петкпвић Драган  12.344 

3 04330109 Спкплпвић Драгпмир  3.129 

4 04340099 Пбућина Мпмшилп 296 

5 04340100 Петкпвић Драган 450 

6 04340109 Спкплпвић Драгпмир 113 

Укупнп дугпрпчни кредити дати радницима 23.199 

Нпта бр. 11 - AOП 031  СТРУКТУРА ТЕКУЋЕ ИМПВИНЕ        

  

Редни 
брпј 

Кпнтп Текућа средства 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 100 дп 109 Залихе материјала 1.233.073  1.233.073 929.475 

2 130 дп 139 Залихе рпбе 213.068  213.068 107.863 

3 
201,202,203 

дип 209 
Пптраживаоа пд купаца у 
земљи  

217.879 26.539 191.340 131.878 

4 
204, дип 

209 
Пптраживаоа пд купаца из 
инпстранства 

13.024  13.024 85.721 
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5 220 дп 229 Друга пптраживаоа 112.616 61.436 51.180 39.846 

6 
233,234, 
дип 239 

Пптраживаоа дијела 
дугпрпшних кредита кпји 
дпспијева за 12 мјесеци 

7.229  7.229 6.499 

7 27 Пптраживаоа пд УИП 2.168.215  2.168.215 1.891.818 

8 
28 дп 289, 
псим 288 

АВР 26.915.744  26.915.744 12.457.413 

9 150 дп 159 Дати аванси 28.980  28.980 13.334 

10 241 дп 249 Гптпв. и гптпв. еквиваленти 3.479.632  3.479.632 688.040 

  Укупнп 34.389.460 87.975 34.301.485 16.351.887 

 

Нпта бр. 12 - AOП 031 СТРУКТУРА ЗАЛИХА 

         

Редни 
брпј Кпнтп Залихе 

Набавна 
вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 100 дп 109 Залихе материјала 1.233.073  1.233.073 929.475 

2 130 дп 139 Залихе рпбе 213.068  213.068 107.863 

3 150 дп 159 Дати аванси 28.980  28.980 13.334 

  
Укупнп 1.475.121  1.475.121 1.050.672 

 

Ппд ставкпм материјала  у материјалнпм и финансијскпм коигпвпдству впде се пп прпсјешним 

набавним цијенама залихе свих врста материјала, резервних дијелпва, гприва и мазива, и 

нептписани дип алата и инвентара, кпји је у претхпднпм перипду бип прпкоижен на класи 0.  

Залихе рпбе  у материјалнпм и финансијскпм коигпвпдству укоижене су пп прпдајним цијенама, 

са укалкулисанпм разликпм у цијени и ПДВ-пм. 

Залихе материјала и рпбе са 31.12.2021. гпдине укупнп изнпсе 1.446.141 КМ.                         

Пптраживаоа за дате авансе дпбављашима за набавку рпбе или услуга на дан 31.12.2021. укупнп 

изнпсе 28.980 КМ.                                            

Нпта бр. 13 - AOП 039 СТРУКТУРА ППТРАЖИВАОА 

Укупна пптраживаоа са 31.12.2021. гпдине изнпсе 32.826.364 КМ. Преглед је дат у табели. 

  

Редни 
брпј 

Кпнтп Текућа средства 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 
201,202,203 

дип 209 
Пптраживаоа пд купаца 
у земљи 

217.879 26.539 191.340 131.878 

2 204, дип 209 
Пптраживаоа пд купаца 
из инпстранства 

13.024  13.024 85.721 

3 220 дп 229 Друга пптраживаоа 112.616 61.436 51.180 39.846 
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4 
233,234, дип 

239 

Пптраживаоа дијела 
дугпрпшних кредита кпји 
дпспијева за 12 мјесеци 

7.229  7.229 6.499 

5 27 Пптраживаоа пд УИП 2.168.215  2.168.215 1.891.818 

6 
28 дп 289, 
псим 288 

АВР 26.915.744  26.915.744 12.457.413 

7 241 дп 249 
Гптпв. и гптпв. 
еквиваленти 

3.479.632  3.479.632 688.040 

  
Укупнп 32.914.339 87.975 32.826.364 15.301.215 

 
Нпта бр. 14 - AOП 042 и 043 КУПЦИ 

 

Пптраживаоа пд купаца у земљи и инпстранству изнпсе 204.364 КМ. Преглед је дат у табели. 

Редни 
брпј 

Кпнтп Пптраживаоа 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 201,202,203 
Краткпрпшна 
пптраживаоа – купци 
201,202,203 

217.879 26.539 191.340 131.878 

2 204 
Пптраживаоа пд купаца 
из инпстранства 

13.024  13.024 85.721 

  Укупнп 230.903 26.539 204.364 217.599 

         

Пптраживаоа пд купаца у земљи и инпстранству исказана су на пснпву исппстављених рашуна за 

прпдате прпизвпде и услуге, са урашунатим ПДВ-пм, а кпја нису наплаћена дп 31.12.2021. гпдине.  

Исправка вриједнпсти пптраживаоа пд купаца врщи се на терет расхпда прекп рашуна исправке 

вриједнпсти за пптраживаоа пд купаца кпд кпјих је пд рпка за наплату прпщлп најмаое 12 

мјесеци. 

У тпку 2021. Гпдине изврщене су исправке вриједнпсти пптраживаоа пд купаца из РС  и тп  

индиректан птпис у изнпсу пд 26.540 КМ на терет расхпда  и укупан директан птпис збпг 

немпгућнпсти утужеоа и наплате у изнпсу пд 5.734 КМ . Директнп птписана пптраживаоа пп пвпм 

пснпву се пднпсе на  пптраживаоа у земљи  у изнпсу пд 5.734 КМ на терет директнпг птписа 

пптраживаоа, щтп је датп у сљедећем табеларнпм прегледу: 

 

Редни брпј Кпнтп 
 

Назив купца 
Салдп 

1 20910867 Шкпла фудбала „Пикси“ Пале 2.625 

2 20912041 Савп Савић Пале 845 

3 20913162 Међунарпдни ФК „Кпрпман“ Пале 22.445 

4 20913347 „БАТ“ дпп хптел Пале 2.454 

 
 

Индиректан птпис 26.540 

1 20913347 БАТ дпп хптел Пале 2.454 

2 20921978 Удружеое малпнпгпметни клуб „Центар“ Сарајевп 3.280 

  Укупнп директан птпис 5.734 
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Нпта бр. 15 - AOП 046 СТРУКТУРА ДРУГИХ ППТРАЖИВАОА 

Редни 
брпј 

Кпнтп Пптраживаоа 
Набавна 

вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 222 Пптраживаоа пд радника 24.866  24.866 11.945 

2 224 
Пптраживаоа за ппрез на 
дпбит 

8.474  8.474 8.474 

3 2242 
Пптраживаоа за ппрез пп 
пдбитку  

3.473  3.473 3.681 

4 2238 
Пптраживаоа пд агенције 
за банкарствп 

61.436 61.436  61.436 

5 226 
Пптраживаоа пд фпндпва 
здравства, заппщљаваоа 
и дјешије защтите 

14.367  14.367 15.746 

  
Укупнп 112.616 61.436 51.180 39.846 

 

Дана 10.12.2015 Агенција за банкарствп је резервисала средства кпја су се налазила на жирп 

башунима Банке Српске у изнпсу 61.436 КМ. Друщтвп се пријавилп на ликвидаципну масу, а у 2019. 

гпдини је изврщен је индиректан птпис на терет исправке  вриједнпсти пвпг пптраживаоа . 

 

Нпта бр.16 - АПП 051 ДИП ДУГПРПЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА КПЈИ ДПСПИЈЕВА ЗА НАПЛАТУ У 

ПЕРИПДУ ДП ГПДИНУ ДАНА 

Кпнтп  2330 Пстали краткпрпшни финансијски пласмани пднпсе се на пптраживаоа за дип 

главнице и камате пп пснпву дугпрпшних кредита датих радницима кпји дпспијевају на наплату  у 

рпку пд 12 мјесеци у изнпсу пд 7.229 КМ.  

Нпта бр. 17 - AOП 056 ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Гптпвину и гптпвинске еквиваленте шине гптпвина на жирп рашунима кпд  ппслпвних банака и  

благајни и изнпси укупнп 3.479.632 КМ. Преглед на дан 31.12.2021. гпдине дат је у табели. 

Редни 

брпј 
Кпнтп Опис кпнта Брпј дпкумента 

Салдп на дан 

31.12.2021 

1 24100000 Жирп рашун Адикп банка Извпд -003 ПД 01.12.2021 398 

2 24100001 Жирп рашун Развпјна банка Извпд – 243 ПД 31.12.2021  69.499 

3 24100002 Жирп рашун Раифеисен банка Извпд – 120 ПД 31.12.2021 138.065 

4 24100003 Жирп рашун Уникредит банка  Извпд – 124 ПД 31.12.2021 27.206 

5 24100006 Жирп рашун Нпва банка Извпд – 094 ПД 31.12.2021 44.023 

6 24100007 Жирп рашун Кпмерцијална банка Извпд – 149 ПД 31.12.2021 264.135 

7 24100010 Жирп рашун Сбер банка Извпд – 071 ПД 31.12.2021 215.338 

8 24100014 Жирп рашун НЛБ банка интернет картица  Извпд – 012 ПД 31.12.2021 5.925 

9 
24100015 

Жирп рашун Павлпвић Интернатипнал 

банка 
Извпд – 004 ПД 24.05.2019 40 

10 24100020 Интернет картица Грубпр Анђела Извпд – 001 ПД 31.12.2021 1.997 

11 24100018 Уникредит банка Мпстар Извпд – 011 ПД 31.12.2021 1.932 

12 24100016 Спаркассе банка Извпд – 021 ПД 31.12.2021 1.539 

13 24100019 Намјенски рашун Уникредит банка Извпд – 007 ПД 30.11.2021 617 
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14 24200006 Девизни рашун –Развпјна банка  Извпд – 164 ПД 31.12.2021 346.248 

15 24200009 Девизни рашун –Кпмерцијална банка Извпд – 012 ПД 21.12.2021 311.977 

16 24200010 Девизни рашун – Сбер банка  Извпд – 063 ПД 30.12.2021 1.175.977 

17 24200011 Девизни рашун 2 Развпјна банка Извпд – 013 ПД 31.12.2021 424 

18 24600000 Главна благајна КМ  
Днев. бл. 00344 ПД 

31.12.2021 
92.315 

19 24610000 Главна благајна КМ 2 
Днев. бл. 00391 ПД 

31.12.2021 
104.023 

20 24620012 Ппмпћна благајна КЕЈ карте  
Ппм. бл. КЕЈ карта 00050-

.31.12.2021 
19.380 

21 24700000 Девизна благајна  ЕУР 
Днев.бл. 00162 ПД 

31.12.2021 
66.342 

22 
24710000 Девизна благајна ЕУР 2 

Днев.бл. 00152 ПД 

31.12.2021 
82.233 

23 24900002 Реифеисен банка - деппзит Извпд 029 ПД 13.06.2019 10.000 

24 24300000 Кредитна средства Спаркасе банка  500.000 

Укупнп стаое гптпвине и гптпвинских еквивалената 3.479.633 

 
Нпта бр. 18 - AOП 059 ППРЕЗ НА ДПДАТУ ВРИЈЕДНПСТ 

          
Редни 
брпј Кпнтп 

Ппрез на дпдату 
вриједнпст 

Набавна 
вриједнпст 
31.12.2021 

Исправка 
вриједнпсти 

31.12.2021 

Садашоа 
вриједнпст 
31.12.2021 

Нетп 
вриједнпст 
31.12.2020 

1 27000000 
Акпнтирани ПДВ кпји се 
пднпси на децембар мјесец 
2021 

31.005  31.005 2.927 

2 27300000 
ПДВ пбрашунат на услуге инп 
дпбављаша 

234  234 2.301 

3 27900000 
Акпнтирани ПДВ за кпји је 
ппднесена пријава за ппврат 
ПДВ-а 

2.136.976  2.136.976 1.870.449 

4 27910000 
Акпнтирани ПДВ кпји се 
пднпси на ппрески кредит 

   16.140 

Укупнп 2.168.215  2.168.215 1.891.818 

 
Акпнтативни ПДВ - садржан у примљеним фактурама, а пднпси се на мјесец  децембар и изнпси 

31.005 КМ. Пптраживаоа пп пснпву вище плаћенпг  ПДВ-а са 31.12.2021.гпдине изнпсе  2.136.976 

КМ. 

 

Нпта бр. 19 - АПП  060 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕОА 

 

На рашунима пве групе према МРС 18 евидентирани су разгранишени трпщкпви и прихпди кпји су 

настали у вези са ппслпваоем  Друщтва, разгранишени трпщкпви пп пснпву пбавеза шине камате 

пп пснпву емисије пбвезница и будућих исппрука садржаних у авансним фактурама. Преглед 

разгранишених трпщкпва  у укупнпм изнпсу пд 26.915.744 КМ дат је у табеларнпм прегледу:  
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Редни 
брпј 

Кпнтп Опис кпнта 
Салдп 

31.12.2021 
Салдп 

31.12.2020 

1 28090000 Пстали унапријед плаћени трпщкпви-аванси 23.360.432 6.192.184 

2 28210000 Разгранишени трпщкпви за ппзајмицу  9.800 

3 28210002 Разгранишени трпщкпви пп кредиту НЛБ-КПМ 254.328 276.857 

4 28210004 Камата на II емисију дугпрпшних ХПВ 327.724 364.240 

5 28210007 
Камата за емисију дугпрпшних ХПВ пп Сппразуму - затезна 
камата 

 4.895.505 

6 28210008 Разгранишени трпщкпви III емисије пбвезница - камате 280.000 280.000 

7 28210010 Разгранишени трпщкпви пп кредиту СБЕР БАНК 936.000 423.836 

8 28210011 Разгранишени трпщкпви камате Шпаркасе банке 395.000  

9 28210012 Разгранишени трпщкпви камате Нпве банке 329.930  

10 28210013 Разгранишени трпщкпви камате Нпва банка 336.736  

11 28210014 Разгранишени трпщкпви камате Шпаркасе банке 168.000  

12 28210015 Разгранишени трпщкпви камате Уникредит банке Мпстар 384.047  

13 28210016 Разгранишени трпщкпви камате Уникредит банке Баоа Лука 91.640  

14 28910000 
Вриједнпс будућих исппрука са ПДВ-пм на авансним 
фактурама 

14.108 9.100 

15 28930000 Вриједнпст будућих исппрука за авансе купцима 37.799 5.891 

Укупнп 26.915.744 12.457.413 

   

Нпта бр.20 - AOП  101 КАПИТАЛ  
 

Укупни капитал Акципнарскпг друщтва Плимпијски центар „Јахприна“ Пале, на дан 31.12.2021. 
гпдине је сљедеће структуре, щтп је приказанп у табели.      
       

Редни 
брпј 

Опис 
Салдп на дан 

31.12.2021 
Салдп на дан 

31.12.2020 

 КАПИТАЛ 35.754.721 39.494.164 

1 Акцијски капитал 71.568.347 71.568.347 

2 Емисипни губитак 12.589.358 12.589.358 

3 Ревалпризаципне резерве   

4 Нерасппређени дпбитак ранијих  гпдина 2.082.720 78.941 

5 Нерасппређени дпбитак текуће гпдине 1.156.062 2.082.720 

6 Губитак дп висине капит. из ранијих гпд. 26.463.050 21.646.486 

 

У тпку 2018.гпдине у судски регистар, кпд субјекта уписа АД ПЦ "Јахприна" Пале уписани су 

ппдаци ппвећаое капитала претвараоем кпнвертибилних пбвезница из прве емисије у редпвне 

акције у вриједнпсти 23.303.643 КМ. 
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У тпку 2019. гпдине искоижене су ревалпризаципне резерве у изнпсу пд 3.236.205 КМ накпн 

прпдаје земљищта хптела „Јахприна“. 

Пдлукпм Скупщтине акципнара брпј СА 138/19 пд 19.11.2019. гпдине п расппдјели дпбити у 2017. 

гпдини, да се исказана дпбит у 2017. гпдини у изнпсу пд 544.798 КМ расппреди за ппкриће 

губитака из ранијих гпдина. 

Истп такп, Пдлукпм Скупщтине акципнара брпј СА 144/19 пд 19.11.2019. гпдине п расппдјели 

дпбити у 2018. гпдини, да се исказана дпбит у 2018. гпдини у изнпсу пд  41.101 КМ расппреди за 

ппкриће губитака из ранијих гпдина. 

Пдлукпм Надзпрнпг пдбпра бр 1129-ПЦ/21 пд 07.02.2022. гпдине , а пп преппруци ревизпрске 

куће изврщенп  коижеое пбрашунатих затезних камата пп Анексу сппразума п нашину и рпкпвима 

измиреоа дпспјелих  ануитета из прве емисије пбвезница у изнпсу пд 4.895.504,67 КМ на губитак 

предхпдних гпдина. Првпм емисијпм пбвезница из 2011. гпдине емитент Плимпијски центар 

„Јахприна“ није изврщип плаћаое щест гпдищоих ануитета у перипду пд 2012-2017. гпдине.  

Сппразумпм са ИРБ пд 22.11.2017. гпдине дпгпвпренп је плаћаое главнице и редпвне камате, а 

Анекспм Сппразума  пд 05.01.2021. гпдине утрђене су  затезне камате за неизмитрене пбавезе 

кпје су имале дпспијеће у перипду 2012-2017 гпдина. 

ПЦ „Јахприна“ је у тпку 2021.гпдине  пстварила дпбитак у изнпсу пд  1.156.062 КМ. 

 Власнишка структура  је  видљива  из сљедеће табеле: 

Редни брпј Назив Брпј акција Прпценат 

1 Акцијски фпнд Републике Српске А.Д. 31.371.992 43,83501 

2 Фпнд за развпј истпшнпг дијела Републике Српске 22.303.643 32,561382 

3 Фпнд за реституцију Републике Српске А.Д. 10.213.256 14,270633 

4 ПРЕФ  А.Д.       2.226.470 3,11097 

5 Пстали акципнари     1.977.403 6,222005 

                                                                                                                             71.568.347                    100  % 

 

На дан 31.12.2021. гпдине Акципнарскп друщтвп Плимпијски центар Јахприна“ Пале  има укупнп  

686 акципнара са правпм гласа. 

 

Укупан брпј гласпва на скупщтини акципнара Акципнарскпг друщтва Плимпијски центар 

„Јахприна“ Пале је 71.568.347 KM. Емитент не ппсједује сппствене акције. 

 

Ппдаци п ппвезаним лицима са емитентпм и списак лица кпја директнп или индиректнп имају 

значајан утицај на ппслпваое емитента 

Емитент нема ппвезаних лица у складу са закпнпм. 

Лица кпја директнп и индиректнп имају знашајан утицај на ппслпваое емитента, преглед дат у 

табели: 

Име и презиме/ Назив Адреса/ Сједиште 
Функција у прганима 

емитента 
Прпценат 

гласпва 

Акцијски фпнд  и Фпнд за реституцију 
Републике Српске А.Д. 

Младена Стпјанпвића 7, 
Баоа Лука 

Четири представника у 
Надзпрнпм пдбпру 

86.16 % 

Ситни акципнари  
Један представник у 
Надзпрнпм пдбпру 

  9.23 % 
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Нпта бр. 21 - АПП 135 ПБАВЕЗЕ 

Пбавезе се састпје из дугпрпшних и краткпрпшних пбавеза. Оихпв преглед је дат у сљедећпј табели:  

Редни 
брпј 

Кпнтп Опис кпнта Салдп на дан 31.12.2021 Салдп на дан  31.12.2020 

1 41 псим 418 Дугпрпшне пбавезе 102.869.160 55.698.180 

2 42 дп 49 Краткпрпшне пбавезе 41.059.720 15.547.478 

Укупнп 143.928.880 71.245.658 

 
Нпта бр. 22 - АПП 136  ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

 
Дугпрпшне пбавезе кпје ће дпспијети у рпку пд гпдину дана пренесене су на краткпрпшне пбавезе. 

Преглед стаоа дугпрпшних кредита и псталих дугпрпшних пбавеза у 2021. гпдини дат је у табели: 

Редни 
брпј 

Кпнтп брпј Опис кпнта 
Салдп на дан 

31.12.2021 

Салдп на дан 
31.12.2020 

1 41200000 Пбавезе пп пснпву  II Емисије пбвезница  8.333.880 8.902.699 

2 41200001 
Пбавеза за пбвезнице пп Сппразуму - 
главница  

7.068.963 
7.718.963 

3 41200002 Пбавеза за камату пп Сппразуму са ИРБ 4.895.505 4.895.505 

4 41200003 Пбавезе пп III Емисији пбвезница 7.000.000 7.000.000 

5 41300001 Дугпрпшни кредит  НЛБ и  Кпмерцијалне банке 7.650.436 8.667.814 

6 41300002 Дугпрпшни кредит  Нпва банка - Прпинтер 168.938 675.754 

7 41300003 Дугпрпшни кредит – Сбер банка 23.400.000 17.837.446 

8 41300004 Дугпрпшни кредит – Шпаркасе банка 10.000.000  

9 41300005 Дугпрпшни намјенски кредит  Нпва банка 8.248.241  

10 41300006 Дугпрпшни кредит  Нпва банка 8.418.403  

11 41300007 Дугпрпшни кредит  Шпаркасе банка  5.000.000  

12 41300008 Дугпрпшни кредит Уникредит Мпстар 9.800.000  

13 41300009 Дугпрпшни кредит Уникредит Б.Лука 2.779.835  

14 41510001 Шпаркасе лизинг ГАЗ 8+1 26.143  

15 41510002 Шпаркасе лизинг МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 78.815  

Укупнп за дугпрпчне пбавезе 102.869.160 55.698.180 

 

На кпнтима групе 41 евидентирају се дугпрпшне пбавезе пп пснпву II и III емисије пбвезница,  

kредита пд НЛБ и Кпмерцијалне банке, кредита пд Сбер банке Србија, Нпве банке, Шпаркасе 

банке, Уникредит банке Мпстар и Уникредит банке Б.Лука и пбавезе пп угпвприма п Шпаркасе 

лизингу за набавку ГАЗ кпмбија и минибус Мерцедеса.  

Пбавезе пп пснпву Сппразума са Инвестиципнпм  развпјнпм банкпм РС , кпја наступа у име и за 

рашун Фпнда за развпј Истпшнпг дијела Републике Српске, на пснпву прве емисије пбвезница 

изнпсе  8.333.880 КМ.  Друщтвп ће пбавезе измирити у рпку пд 12 гпдина, гпдищои ануитети ће се 

плаћати најкасније дп краја фебруара. Пбавезе пп сппразуму на дан биланса изнпсе 7.068.963 КМ. 

Пбавезе пп пснпву друге емисије пбвезницa нпминалне вриједнпсти 10.375.000 КМ, са каматнпм 

стпппм 4 %  и рпкпм птплате 12 гпдина. 
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Емитент је емитпвап трећу емисију пбвезница у 2019. гпдини нпминалне вриједнпсти 7.000.000 

КМ, каматна стппа 4%, дпспијеће 15 гпдина, грејс перипд 3 гпдине и гпдищоа исплата камата, 

ппшев пд 22.10.2019. гпдине. 

Дугпрпшни кредит у изнпсу пд 9.000.000 КМ  и тп 50% пд НЛБ Банке Баоа Лука и 50 % пд 

Кпмерцијалне Банка Баоа Лука реализпван је у 30.08.2019. гпдине, пп камати 3,1 %, дпспијеће 10 

гпдина , грејс перипд  2 гпдине. Трпщкпви кредита изнпсе 1.749.691 КМ. Уплата камата ппшела 

30.09.2019. Трећа емисија пбвезница и кредит ће служити за финансираое изградое гпндпле        

" Емир Кустурица".  

Дугпрпшна пбавеза према Нпвпј банци настала је пп пснпву Угпвпра п уступаоу пптраживаоа 

,,Прпинтер“ д.п.п Баоа Лука за набавку рпбе за ски дату, пп камати 0,4 % на мјесешнпм нивпу са 

рпкпм птплате 20.10.2022. гпдине. На пснпву Анекса угпвпра п пдпбренпм мпратпријуму на 

птплату пласмана у трајаоу пд 20.04.2020. дп 20.10.2020. уз прпдужеое крајоег рпка птплате 

кредита за 6 мјесеци тј. дп 20.04.2023. гпдине. 

Пп пснпву кредита Нпва банка –Прпинтер на пснпву Анекса угпвпра п пдпбренпм мпратпријуму на 

птплату пласмана у трајаоу пд 20.04.2020. дп 20.10.2020. уз прпдужеое крајоег рпка птплате 

кредита за 6 мјесеци тј. дп 20.04.2023. гпдине, изврщен је дискпнтни пбрашун Пснпвнпг угпвпра и 

пбрашуната је разлика камата у изнипсу пд 28.588 КМ.                     

Дугпрпшни кредит у изнпсу пд 23.400.000 КМ пд СБЕР банке Србије је  релизпван  дана 20.12.2021. 

гпдине, пп камати 4%, дпспијеће 10 гпдина, грејс перипд 3 гпдине. Трпщкпви пбраде кредита 

изнпсили су 72.000 КМ.  Кредит служи за финансираое псоежаваоа ски стаза, изградоу двије 

ппкретне траке ,,Трнпвп“ и ,,Тврдимићи“ и сигнализацију ски стазе ,,Трнпвп“ и ,,Рајска дплина“.  

Дугпрпшни кредит у изнпсу пд 10.000.000 КМ пд Шпаркасе банке је реализпван, пп камати 3,95%, 

дпспијеће 10 гпдина, грејс перипд 3 гпдине. Трпщкпви пбраде кредита изнпсили су 25.000 КМ. 

Сврха пвпг кредитнпг задужеоа је прва фаза изградое щестпсједне жишаре Рајска дплина. 

Дугпрпшни кредит у изнпсу 8.248.241 КМ пд Нпве банке, пп камати 4%, дпспијеће 10 гпдина, грејс 

перипд 3 гпдине. Трпщкпви пбраде кредита изнпсили су 48.000 КМ. Сврха пвпг кредитнпг 

задужеоа је друга фаза изградое щестпсједне жишаре Рајска дплина, ппреме и радпви на 

изградои линије жишаре, сједищта и електрпрадпви у изнпсу 7.000.000 КМ и 3.000.000 

прпјектпваое гпндпле Равна планина-Јахприна и прва фаза изградое гпндпле. Укупнп је 

планиранп кредитнп задужеое пд 10.000.000 КМ. 

Дугпрпшни кредит у изнпсу 8.418.403 КМ пд Нпве банке, пп камати 4%, дпспијеће 10 гпдина, грејс 

перипд 3 гпдине. Трпщкпви пбраде кредита изнпсили су 68.000 КМ. Сврха кредитнпг задужеоа је 

прпјектпваое и изградоа жишаре Трнпвп, затрављиваое 200.000 м² ски стаза на Јахприни, 

псоежаваое главне стазе у ски центру Игрищта, кап и изградоа нпвих стаза на Игрищтима. Укупнп 

је планиранп задужеое пд 20.000.000 КМ. 

Дугпрпшни кредит у изнпсу 5.000.000 КМ пд Шпаркасе банке , пп камати 3,36%, на перипд 10 

гпдина, са грејс перипдпм 3 гпдине. Плаћена је једнпкратна накнада за пбраду кредита пд 10.000 

КМ. Сврха пвпг задужеоа је прпјектпваое и изградоа пплазне, излазне станице, гараже гпндпле 
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Ппљице и изградоа гараже гпндпле Партизан у изнпсу 10.000.000 КМ. Укупнп је планиранп 

задужеое у изнпсу пд 10.000.000 КМ. 

Дугпрпшни кредит у изнпсу 9.800.000 КМ пд Уникредит банке Мпстар, пп камати 3,99%, на перипд 

пд 10 гпдина, 3 гпдине грејс перипда. Намјена пвпг кредита је финансираое прпјекта, тј. 

прпјектпваое и изградоа гпндпле Ппљице. Укупан изнпс кредитнпг задужеоа кпд пве банке је 

19.600.000 КМ. 

Дугпрпшни кредит у изнпсу 2.779.835 КМ пд Уникредит банке Б. Луке, пп камати 3,3%, на перипд 

пд 10 гпдина, 3 гпдине грејс перипда. Није билп накнаде за пбраду кредита. Сврха пвпг кредитнпг 

задужеоа је финансираое изградое дјешијег пплигпна са тракпм и тјубинг стазпм и љетним 

садржајима, куппвина табаша и псоежаваое друге стазе у Ски центру Игрищта и изградоа великпг 

акумулаципнпг језера. Планиранп кредитнп задужеое је 6.000.000 КМ. 

Пд 16.11.2020.гпдине пп пснпву Анекса Сппразума п нашину и рпкпвима дпспјелих ануитета I 

емисије пбвезница емитпваних јавнпм ппнудпм,  пдређенп је да ће се закпнска затезна камата  

пбрашуната према утврђенпј дпцои из ануитетнпг плана дп дана закљушеоа Сппразума у изнпсу 

пд 4.895.505 КМ наплатити накпн измиреоа главнице у 60 једнаких мјесешних рата пп 81.592 КМ 

ппшев пд 20.03.2029. гпдине, закљушнп са 20.02.2034. гпдине. 

Нпта бр. 23 - АПП  144 КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

Краткпрпшне пбавезе пбухватају пбавезе пп кредитима, зајмпвима, хартијама пд вриједнпсти и 

псталим краткпрпшним пбавезама кпје дпспијевају за плаћаое у рпку пд гпдину дана пд дана 

настанка, пднпснп пд  дана билансa.                                      

Ред.  
брпј 

Кпнтп Опис кпнта 
Салдп 

31.12.2021 
Салдп 

31.12.2020 

1 424 
Дип дугпрпшних финансијских пбавеза кпји за плаћаое 
дпспијева у перипду дп гпдину дана 

6.645.437 4.047.648 

2 429 Пстале краткпрпшне финансијске пбавезе 1.030.979 289.800 

3 43 Пбавезе из ппслпваоа 4.164.016 2.546.108 

4 450 дп 458 Пбавезе за зараде и накнаде зарада 515.005 330.660 

5 460 дп 469 Друге пбавезе 17.295 10.241 

6 470 дп 479 Ппрез на дпдату вриједнпст 3.188 2.674 

7 48 псим 481 Пбавезе за пстале ппрезе, дппринпсе и друге дажбине 16.797 9.966 

8 481 Пбавезе за ппрез на дпбитак   

9 49 Пасивна временска разгранишеоа 28.667.003 8.310.381 

Укупнп 41.059.720 15.547.478 
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Нпта бр. 24 - АПП 147 ДИП ДУГПРПЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПБАВЕЗА КПЈИ ЗА ПЛАЋАОЕ ДПСПИЈЕВА У 

ПЕРИПДУ ДП ЈЕДНЕ ГПДИНЕ 

Дип дугпрпшних финансијских пбавеза кпји за плаћаое дпспијевају у перипду дп једне гпдине 

изнпсе 7.676.416 КМ. На пвпм кпнту  исказане су пбавезе пп кредитима и зајмпвима, хартијама пд 

вриједнпсти, краткпрпшне пбавезе пп фер вриједнпсти крпз биланс успјеха и пстале краткпрпшне 

пбавезе кпје дпспијевају у рпку дп гпдину дана пд дана настанка  дп  дана биланса. 

Краткпрпшне финансијске пбавезе, преглед на дан 31.12.2021. гпдине је дат у табели. 

Редни 
брпј 

 
Кпнтп Опис кпнта 

Салдп на дан 
31.12.2021 

Салдп на дан 
31.12.2020 

1 42400001 
Пбавеза пп пснпву Сппразума-дпспијева за наплату у рпку 12 
мјесеци  

650.000 450.000 

2 42400002 Пбавезе за камате II Емисије пбвезница  327.725 517.733 

3 42400003 
Дип дугпрпшнпг кредита НЛБ и Кпмерцијалне банке кпји 
дпспијева у рпку 12 мјесеци 

254.328 276.857 

4 42400007 Пбавезе за камате III Емисије пбвезница 280.000 280.000 

5 42400008  Кредит  Нпва банка за Прпинтер   506.815 506.815 

6 42400009 Пбавезе за камате пп кредиту  Сбер банке  936.000 423.836 

7 42400010 Камате пп дугпрпшнпм кредиту Нпве банке 329.930  

8 42400011 Камате пп дугпрпшнпм кредиту Спаркасе банке 395.000  

9 42400013 Камате пп дугпрпшнпм кредиту Нпве банке  336.736  

10 42400014 Камате пп дугпрпшнпм кредиту Спаркасе банке 168.000  

11 42400015 Камате пп дугпрпшнпм кредиту Уникредит банке Мпстар 384.047  

12 42400016 Камате пп дугпрпшнпм кредиту Уникредит Б.Лука 91.640  

13 42410000  Пбавезе за главницу II Емисије пбвезница 932.777 1.260.221 

14 42410008 Главница кредита  НЛБ и Кпмерцијалне банке  1.017.377 332.186 

15 42510001 Шпаркасе лизинг ГАЗ 8+1 краткпрпшни 14.939  

16 42510002 Шпаркасе лизинг  МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР краткпрпшни 20.123  

17 42930000 Пбавеза за ппзајмицу  289.800 

18 42990001 Инвестиципнп-развпјна банка - фактпринг 1.030.979  

Укупнп за краткпрпчне финансијске пбавезе 7.676.416 4.337.448 

 

Пстале краткпрпшне финансијске пбавезе - кпнтп  4299 у изнпсу пд 1.030.979 КМ се пднпсе на  

пбавезе пп пснпву Угпвпра п фактпрингу из средстава Фпнда за развпј и заппщљаваое РС ад Б. 

Лука, у шије име иступа Инвестиципнп-развпјна банка РС, кап фактпр, „Матрикс системс“ Пале кап 

уступалац, „Термаг“ дпп Рпгатица кап јемац, и ад ПЦ „Јахприна“ кап дужник пп фактпрингу. Угпвпр 

бр. 7227-ПЦ/21 пд 19.10.2021.гпдине. Перипд птплате фактпринга се угпвара дп дана дпспијећа 

фактуре 09.08.2022. гпдине. 

Нпта бр. 25 - АПП 150 ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА 

Пбавезе из ппслпваоа шине примљени аванси, деппзити и кауције и пбавезе према дпбављашима. 

Редни 
брпј 

Кпнтп Опис кпнта Салдп 31.12.2021 Салдп 31.12.2020 

1 4302 
Примљени аванси пд купаца у земљи и 
инпстранству 

14.108 9.100 

2 4303 Примљени аванси пд купаца у инпстранству 37.799 5.891 
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3 4305,4306 Примљени деппзити 28.000 126.000 

4 432 Дпбављаши у РС 1.360.435 1.599.850 

5 433 Дпбављаши у ФБиХ 1.246.373 31.285 

6 434 Дпбављаши из Дистрихта Бршкп 545 12.970 

5 435 Дпбављаши из инпстранства 1.476.756 761.012 

Укупнп 4.164.016 2.546.108 

 

Нпта бр. 26 - АПП 157 ПБАВЕЗЕ ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА 

Пбавезе за зараде и накнаде зарада шине пбавезе за нетп зараде, пбавезе за ппрез из брутп 

зарада, пбавезе за дппринпсе и пбавеза накнаде за тппли пбрпк. Преглед је дат у табели. 

Редни 
брпј 

Кпнтп Опис кпнта Салдп 31.12.2021 Салдп 31.12.2020 

1 4500 Пбавезе за нетп зараде 258.819 166.003 

2 4510 Пбавезе за ппрез из брутп зарада 14.439 12.632 

3 4520 Пбавезе за дппринпсе из брутп плата 170.227 109.738 

4 4560 Пбавеза за тппли пбрпк  71.520 42.287 

Укупнп 515.005 330.660 

 
Исказане пбавезе за зараде и накнаде зарада у табеларнпм прегледу, се пднпсе на укалкулисане 
пбавезе  за мјесец  децембар извјещтајне гпдине . 
 
Нпта бр. 27 - АПП 158 ДРУГЕ ПБАВЕЗЕ 

У друге пбавезе спадају пбавезе за накнаду щтете (Марија Млашић), пбавезе према заппсленим за 

трпщкпве превпза, пбавезе за накнаде шланпвима надзпрнпг пдбпра и пдбпра за ревизију у 

укупнпм изнпсу пд 17.295 КМ и пднпсе се на укалкулисане пбавезе из децембра мјесеца 

извјещтајне гпдине. 

Нпта бр. 28 - АПП 159  ПБАВЕЗЕ ЗА ППРЕЗ НА ДПДАТУ ВРИЈЕДНПСТ 

 

Пбавеза за ПДВ пп издатим фактурама купцима накпн ппднпщеоа ПДВ-пријаве у изнпсу пд 3.188 

КМ. 

 

Нпта бр. 29 - АПП 160 I 161 ПБАВЕЗЕ ЗА ПСТАЛЕ ППРЕЗЕ, ДППРИНПСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

Пбавезе за пстале ппрезе, дппринпсе и друге дажбине шине пбавезе за ппрез пп пдбитку,  накнаду 

за кприщћеое щума, прптивппжарну накнаду  и пстале дппринпсе  у укупнпм изнпсу пд 16.797 

КМ. 
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Нпта бр. 30 АПП 162 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕОА  

Пасивна временска разгранишеоа шине унапријед наплаћени прихпди без ПДВ-а, разгранишени 

трпщкпви набавке (авансни рашуни дпбављаша), разгранишени прихпди пп пснпву пптраживаоа.  

Преглед је дат у табели.   

Редни 
брпј 

Кпнтп Опис кпнта 
Салдп 

31.12.2021 
Салдп 

31.12.2020 

1 4910 Унапријед наплаћени прихпди без ПДВ-а 44.364 12.812 

2 492 Разгранишени трпщкпви набавке  27.033.148 6.495.442 

3 494 
Разгранишени прихпди пп пснпву пптраживаоа камате 
пп кредитима датих радницима 

1.671 3.674 

4 4939 Разгранишени прихпди пп пснпву дпнација 1.587.820 1.798.453 

Укупнп 28.667.003 8.310.381 

 

Разгранишени прихпди пп пснпву дпнација  у изнпсу пд  1.587.820 КМ, ппред  дпнација из ранијег 

перипда  у изнпсу пд садрже и уплату Ппщтине Пале у изнпсу пд 854.701 КМ за развпј 

инфраструктурних прпјеката, пднпснп заједнишких садржаја на Јахприни.  

Разгранишени трпщкпви набавке- авансни рашуни дпбављаша, преглед је дат у табели. 

Редни брпј 
Кпнтп Опис кпнта 

Салдп на дан 
31.12.2021 

Салдп на дан 
31.12.2020 

1 49210165 "Гријаоеинвест"дпп Пале 57.874 57.874 

2 49213102 Технпалпин СПА Респект дпп Сарајевп 227.639 132.743 

3 49213595 Вертекс Инвест Груп дпп Бршкп 69.849 1.115.674 

4 49221008 Технпалпин снпу експертс Италија 3.111.374 4.950.019 

5 49220081 Лајтнер Италија 19.456.523  

6 49213511 Екпвис Матас Кпнсалтинг Сарајевп 3.307.609  

7 49210448 Стам-Петрпвић Пале 799.543  

8 49210512 Телекпмуникације РС Б.Лука 2.737  

9 49221051 Адвертаут дпп Бепград  239.132 

 492 Разграничени трпшкпви набавке 27.033.148 6.495.442 

 

Биланс успјеха 

Нпта бр. 30 -  AOП 201  СТРУКТУРА ППСЛПВНИХ ПРИХПДА  

Прихпди су приливи екпнпмских кпристи кпји су настали из редпвних активнпсти Друщтва, а 

коиже се на пбрашунскпј пснпви, накпн исппруке рпбе и услуга и прихватаоа исппруке пд стране 

купца, умаоени за ппрез на дпдату вриједнпст и пдпбрене тргпвашке пппусте и пбухватају прихпде 

пд прпдаје и прихпде пд услуга. 

Дефиниција прихпда пбухвата (редпвне) прихпде и дпбитке. 

Редпвни прихпд је прилив кпји настаје у тпку редпвних активнпсти друщтва и има разлишите 

називе кап щтп су прихпд пд прпдаје, прпвизије, камате, дивиденде, тантијеме. 
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Ппслпвне прихпде у изнпсу 13.889.662 КМ шине сљедећи прихпди: 

         

ОПИС 31.12.2021 31.12.2020 

Прихпд пд прпдаје рпбе - пиће 415.554 261.680 

Прихпди пд прпдаје ушинака 12.145.833 8.341.229 

Пстали ппслпвни  прихпди 1.328.275 492.354 

УКУПНО 13.889.662 9.095.263 

 

Пстали ппслпвни прихпди у изнпсу пд  1.328.275 КМ пднпсе се на:                    

ОПИС 31.12.2021 31.12.2020 

Прихпди пд дпнација државних пргана и 
других лица 

228.732 234.445 

Прихпди пд премија, субвенција и дптација 1.099.313 257.909 

Пстали ппслпвни прихпди 230  

УКУПНО 1.328.275 492.354 

 
На пснпву Уредбе п дпдјели средстава за санираое ппсљедица пандемије вируса кпрпна за март 

2021. гпдине („службени гласник Републике Српске“, брпј 39/21), изврщена је дпдјела средстава у 

виду уплата дппринпса и ппреза из средстава Кпмпензаципнпг фпнда Републике Српске у укупнпм 

изнпсу пд 207.824 КМ. Угпвпрпм п субвенцији закљушенпг са Министарствпм тргпвине и туризма 

Републике Српске на пнпву шлана 76. Закпна п републишкпј управи („Службени гласник Републике 

Српске“, брпј: 115/18), а у вези Пдлуке Владе Републике Српске, брпј: 04/1-012-2-462/21 пд 

11.02.2021 гпдине, пдпбрена је реалпкација средстава бучетске резерве у изнпсу пд 854.700 КМ у 

циљу пружанја финансијске ппдрщке у реализацији активнпсти Друщтва. Прихпди пд ппстицаја за 

заппщљаваое у изнпсу пд 36.789 КМ шине рефундације средстава пд стране Завпда за 

заппщљаваое Републике Српске пп Угпвпру п финансираоу плате приправника са ВСС, брпј: 6041-

ПЦ/20 пд 13.10.2020. гпдине. Пп наведеним пснпвама пстварени су прихпди пд субвенција и 

дптација у укупнпм изнпсу пд 1.099.314 КМ. 

 
Нпта бр. 31 - AOП 216  СТРУКТУРА ППСЛПВНИХ РАСХПДА  

Пни дпвпде дп издатака и смаоеоа средстава кап щтп су гптпвина и гптпвински еквиваленти, 

залихе, некретнине, ппстрпјеоа и ппрема и сл.  

 

Ппслпвне расхпде друщтва  шине расхпди настали из пснпвне дјелатнпсти друщтва а тп су: набавна 

вриједнпст прпдате рпбе, трпщкпви материјала, трпщкпви зарада, накнада зарада и пстали лишни 

 расхпди, трпщкпви прпизвпдних услуга, трпщкпви ампртизације и резервисаоа кап и 

нематеријални трпщкпви.  

 Ппслпвни расхпди се пбухватају на групама рашуна пд 50 дп 55. 
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Структура ппслпвних расхпда приказана је у нареднпј табели:       

ОПИС 31.12.2021 31.12.2020 

НВ прпдате рпбе 167.828 92.555 

Трпщкпви материјала 1.552.232 1.470.421 

Трпщкпви брутп зарада 3.668.250 2.943.397 

Пстали лишни расхпди 154.948 81.319 

Трпщкпви прпизвпдних услуга 2.084.451 1.980.181 

Трпщкпви ампртизације и резервисаоа 3.197.677 2.435.908 

Нематеријални трпщкпви без ппреза и дппринпса 914.873 567.844 

Трпщкпви ппреза 55.075 54.696 

Трпщкпви дппринпса 7.355 9.954 

УКУПНО 11.802.689 9.636.275 

 

Нпта бр. 32 - AOП 218  ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА  

Редни 
брпј 

Опис 31.12.2021 31.12.2020 

1 Трпщкпви материјала за израду 29.395 21.931 

2 Утрпщени материјал у прпмету прпизвпда 70.167 73.640 

4 
Трпщак ситнпг алата, сппртске 
ппреме,инвентара хтз ппреме и аутп гума 

309.357 324.399 

5 Трпщкпви резервних дијелпва 198.248 298.331 

6 Трпщак канцеларијскпг материјала 14.479 19.361 

7 Трпщкпви гприва и мазива 382.999 273.445 

8 Трпщкпви електришне енергије 452.030 389.111 

9 Трпщкпви  впде 95.557 70.203 

УКУПНО 1.552.232 1.470.421 

 

Нпта бр. 33 - AOП 219   ТРПШКПВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

Ред. 
брпј 

Опис 31.12.2021 31.12.2020 

1 
Трпщкпви  брутп  зарада и брутп накнада 
зарада 

3.668.250 2.943.397 

2 Трпщкпви псталих лишних расхпда 154.948 81.319 

УКУПНО 3.823.198 3.024.716 
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Трпщкпви - пстали лишни расхпди 

Ред. 
брпј 

Опис 31.12.2021 31.12.2020 

1 Птпремнина за пдлазак у пензију 4.080  

2 Трпщкпви службенпг пута 31.054 18.399 

3 Трпщкпви  превпза радника 56.595 35.921 

4 
Ппмпћ у слушају смрти заппсленпг или смрти 
шлана ппрпдице и ппмпћ за набавку лијекпва 

38.585 26.999 

5 Пстале накнаде и ппмпћи заппсленим  24.634  

УКУПНО 154.948 81.319 

 

Нпта бр. 34 - AOП 222   ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА       

Ред. 
брпј 

Опис 31.12.2021 31.12.2020 

1 Трпщкпви  услуга кпји се сматрају ушинцима 565.597 601.019 

2 Трпщкпви  трансппртних услуга 208.884 203.965 

5 Трпщкпви  услуга пдржаваоа П.С 313.141 189.603 

6 Трпщкпви закупнина 376.444 229.934 

8 Трпщкпви рекламе и прппаганде 534.530 686.568 

9 Трпщкпви псталих услуга 85.855 69.091 

УКУПНО 2.084.451 1.980.181 

 

Нпта бр. 35 - AOП 224   ТРПШКПВИ АМПРТИЗАЦИЈЕ 

Трпщкпви ампртизације у 2021. гпдини изнпсе 3.197.677 КМ.    

Ампртизација пснпвних средстава пбрашунава се на пснпву линеарне метпде у тпку прпцијеоенпг 

вијека трајаоа средства.  

Нпта бр. 36 - AOП 226, 227 228  НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ, ТРПШКПВИ ППРЕЗА И ДППРИНПСА   

Ред. 
брпј 

Опис 31.12.2021 31.12.2020 

1 Трпщкпви  непрпизвпдних услуга  150.596 141.671 

2 Трпщкпви репрезентације 412.589 186.862 

3 Трпщкпви  псигураоа 41.022 22.845 

4 Трпщкпви платнпг прпмета 127.783 80.098 

5 Трпщкпви шланарина 6.969 10.000 

5 Пстали нематеријални трпщкпви 175.914 126.367 
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6 Трпщкпви ппреза  55.075 54.696 

7  Трпщкпви дппринпса 7.355 9.954 

УКУПНО 977.303 632.494 

 

Нпта бр. 37 - AOП 229  ППСЛПВНИ ДПБИТАК  

 

Ппслпвни дпбитак утврђен у главнпм пбрасцу биланса успјеха представаља разлику између 

ппслпвних прихпда и ппслпвних расхпда и изнпси 2.086.973 КМ. 

ПОЗИЦИЈА 31.12.2021 31.12.2020 

I Ппслпвни прихпди  13.889.662 9.095.263 

Прихпди пд прпдаје рпбе 415.554 261.680 

Прихпди пд прпдаје ушинака 12.145.833 8.341.229 

Пстали ппслпвни прихпди 1.328.275 492.354 

II Ппслпвни расхпди 11.802.689 9.636.275 

Набавна вриједнпст прпдате рпбе 167.828 92.555 

Трпщкпви материјала 1.552.232 1.407.421 

Трпщкпви зарада и накнада и лишних  расхпди. 3.823.198 3.024.716 

Трпщкпви прпизвпдних услуга 2.084.451 1.980.181 

Трпщкпви ампртизације и резервисаоа 3.197.677 2.435.908 

Нематеријални трпщкпви , трпщ.ппреза и дппринпса 977.303 632.494 

Ппслпвни дпбитак (I-II) 2.086.973  

Ппслпвни губитак (II-I)  541.012 

 

Нпта бр. 38 - АПП 245  ГУБИТАК РЕДПВНЕ АКТИВНПСТИ 

 

Губитак редпвне активнпсти у изнпсу пд 498.005 КМ је утврђен на сљедећи нашин: 

 

ПОЗИЦИЈА 31.12.2021 31.12.2020 

I Ппслпвни прихпди  13.889.662 9.095.263 

II Укупни финансијски прихпди (1+2) 5.504 2.070 

Прихпди пд камата 5.004 1.382 

Пстали финансијски прихпди 500 688 

а)Укупни ппслпвни и финансијски прихпди (I+II) 13.895.166 9.097.333 

I Ппслпвни расхпди 11.802.689 9.636.275 

II Укупни финансијски расхпди-камате 2.590.482 923.138 

б)Укупни ппслпвни и финансијски расхпди 14.393.171 10.559.413 

Губитак редпвне активнпсти (б-а) 498.005 1.462.080 

Дпбитак редпвне активнпсти   
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Ппслпвне прихпде шине прихпди пд прпдаје рпбе, прихпди пд прпдаје ушинака и пстали ппслпвни 

прихпди пд субвенција и дпнација, а ппслпвне расхпде шине набавна вриједнпст прпдате рпбе, 

трпщкпви материјала, трпщкпви зарада, накнада зарада и псталих лишних расхпда, трпщкпви 

прпизвпдних услуга, трпщкпви ампртизације и резервисаоа, нематеријални трпщкпви и трпщкпви 

ппреза и дппринпса. 

Финансијске прихпде шине прихпди пд камата на деппзите пп виђеоу, камате на дугпрпшне 

кредите дате радницима, а расхпде камата шине камате за дугпрпшне кредите и камате на 

дугпрпшне хартије пд вриједнпсти, затезне камате.   

Нпта бр. 39 - AOП 246  СТРУКТУРА ПСТАЛИХ ПРИХПДА  И РАСХПДА 

 

Пстали  прихпди изнпсе 1.747.227 КМ, а пстварени су пд прпдаје права на неппкретнпст и прпдаје 

некретнина.   

          

Редни 
брпј 

Опис 31.12.2021 31.12.2020 

1 Дпбици пд прпдаје некретнина и ппреме 1.746.737 3.560.708 

2 Наплаћена птписана пптраживаоа  1.631 

3 Прихпди пд смаоеоа пбавеза 490 27.120 

4 
Прихпди пд неискприщћених дугпрпшних 
резервисаоа и пстали неппменути прихпди 

  

 Укупнп пстали прихпди 1.747.227 3.589.459 

1 Нептписана вриједнпст расхпдпване импвине   

2 Расхпди пп пснпву ИВ и птписа пптраживаоа 625 5.079 

3 Маокпви изузимајући маокпве залиха ушинака 682  

4 Пстали неппменути расхпди 74.734 38.287 

5 Губици пп пснпву прпдаје некретнина и ппреме 17.119 1.293 

Укупнп пстали расхпди 93.160 44.659 

Губитак пп пснпву псталих прихпда и расхпда   

Дпбитак пп пснпву псталих прихпда и расхпда 1.654.067 3.544.800 

 

У 2021. гпдини је пстварен дпбитак пп пснпву псталих прихпда и расхпда у изнпсу 1.654.067 КМ. 

 

Нпта бр. 40 - AOП 294 ДПБИТАК 

 

ПОЗИЦИЈА 31.12.2021 31.12.2020 

I Ппслпвни прихпди (1+2+3) 13.889.662 9.095.263 

1.Прихпди пд прпдаје рпбе 415.554 261.680 

2.Прихпди пд прпдаје ушинака 12.145.833 8.341.229 

3.Пстали ппслпвни прихпди 1.328.275 492.354 

II Укупни финансијски прихпди (4+5) 5.504 2.070 

4.Прихпди пд камата 5.004 1.382 
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5.Ппзитивне курсне разлике   

6.Oстали финансијски прихпди 500 688 

а) Укупни ппслпвни и финансијски прихпди (I+II) 13.895.166 9.097.333 

III Остали прихпди 1.747.227 3.589.459 

IV Прихпди пд усклађиваоа вриједнпсти импвине   

б) УКУПНИ ПРИХПДИ (I+II+III+IV) 15.642.393 12.686.792 

V Ппслпвни расхпди 11.802.689 9.636.275 

VI Укупни финансијски расхпди 2.590.482 923.138 

в) Укупни ппслпвни и финансијски расхпди (V+VI) 14.393.171 10.559.413 

VII Остали расхпди 93.160 44.569 

VIII Расхпди пд усклађиваоа вриједнпсти импвине   

г) УКУПНИ РАСХПДИ (V+VI+VII+VIII) 14.486.331 10.604.072 

Ппслпвни дпбитак (I-V) 2.086.973  

Ппслпвни губитак (V-I)  541.012 

д) Дпбитак редпвне активнпсти (а-в)   

д) Губитак редпвне активнпсти (в-а) 498.005 1.462.080 

е) Дпбитак пстале активнпсти (III-VII) 1.654.067 3.544.800 

е) Губитак пстале активнпсти (VII-III)   

ф) Дпбитак пп пснпву усклађиваоа вриједнпсти импвине 
(IV-VIII) 

  

ДОБИТАК (б-г) 1.156.062 2.082.720 

 

Нетп ефекат између  губитка редпвне активнпсти у изнпсу пд 498.005 КМ и  дпбитка пп пснпву 

псталих прихпда и расхпда у изнпсу пд 1.654.067 КМ је пстварена дпбит. 

Нетп дпбитак текуће гпдине изнпси  1.156.062 КМ. 

 

Нпта бр. 41  AOП 308 И 309 ПРПСЈЕЧАН БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ 

 

Прпсјешан брпј заппслених пп пснпву шаспва рада изнпси 177, а прпсјешан брпј заппслених пп 

пснпву стаоа на крају мјесеца изнпси 178. 

Биланс тпкпва гптпвине 

Нпта бр. 42 -  AOП 501 ПРИЛИВИ ГПТПВИНЕ ИЗ ППСЛПВНИХ АКТИВНПСТИ 

 

Приливи гптпвине из ппслпвних активнпсти квалификпвани су на следећи нашин: 

Редни 
брпј 

Опис ппзиције 31.12.2021 31.12.2020 

  I 
Прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти 
(1+2+3) 

23.374.066 14.343.643 

1 Прилив пд купаца и примљени аванси 14.237.091 13.636.410 

2 Прилив пд премија, субвенција и дптација 1.627.686 492.354 

3 Прилив из псталих активнпсти 7.509.289 214.879 
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Нпта бр. 43 AOП 505 ПДЛИВИ ГПТПВИНЕ ИЗ ППСЛПВНИХ АКТИВНПСТИ 

 

Квалификација пдлива гптпвине пп пснпву набавке рпбе, материјала, других трпщкпва ппслпваоа, 

датих аванса дпбављашима у претхпднпм перипду  дата је у табели: 

Редни 
брпј 

Опис ппзиције 31.12.2021 31.12.2020 

I 
Одлив гптпвине из ппслпвних активнпсти 
(1+2+3+4+5) 

15.438.054 17.204.060 

1 Пдлив пп пснпву плаћаоа дпбављашима 8.766.739 12.997.319 

2 
Пдлив пп пснпву исплата зарада, накнада зарада и 
псталих лишних расхпда 

3.678.693 3.838.257 

3 Пдлив пп пснпву камата 2.517.496  

5 Пстали пдливи из ппслпвних активнпсти 475.126 368.484 

 

Нпта бр. 44 -  AOП 513 и  526  ПРИЛИВ И ПДЛИВ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА 

 

Приливе пп пснпву активнпсти инвестираоа шине прихпди  пстварени прпдајпм кприщтених 

некретнина и ппреме у изнпсу пд 3.184.902 КМ. 

Пдливи пп пснпву активнпсти инвестираоа шине улагаоа у набавку ппреме и инфраструктурних 

пбјеката, инвестиција у тпку и датих аванса за инвестиције у изнпсу пд 55.657.428 КМ. 

 

Нпта бр. 45 - AOП 527  ПРИЛИВ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА 

 

Прилива гптпвине из активнпсти финансираоа изнпсе 49.809.033 КМ, а пднпсе се на угпвпрене 

дугпрпшне кредите. 

 

Нпта бр. 46 -  AOП 532  ПДЛИВ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА 

 

Пдлив пп пснпву дугпрпшних пбаврза изнпси 2.480.927  КМ 

 

Нпта бр. 47 -  AOП 541 , 542 УКУПНИ ПРИЛИВ ГПТПВИНЕ 

 

Укупни прилив гптпвине изнпси 76.368.001 КМ. Укупни пдлив гптпвине изнпси  73.576.409 КМ.   

 

Нпта бр. 48 -  AOП 544 НЕТП ПДЛИВ ГПТПВИНЕ 

 

Нетп прилив гптпвине у 2021. гпдини изнпси  2.791.592 КМ. 


