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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVNOM ODBORU GARANCIJSKOG FONDA
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NOVI SAD
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja
Mišlјenje
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine
Vojvodine, Novi Sad (u daljem tekstu: „Fond“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.
decembra 2019. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na
kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene
uz finansijske izveštaje koje uklјučuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.
Po našem mišlјenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim
materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Fonda na dan 31. decembra 2019.
godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj
dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim
politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje.
Osnova za mišlјenje
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR).
Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detalјnije su opisane u odelјku našeg izveštaja
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Fond u
skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke
standarde za računovođe (“IESBA Kodeks”) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu
reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u
skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili
dovolјni i odgovarajući da nam pruže osnovu za izražavanje našeg mišlјenja.
Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravlјanje
za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavlјanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one interne kontrole
za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.
Pri sastavlјanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti Fonda
da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja
koja se odnose na nastavak poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao
računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namerava da likvidira Fond ili da obustavi
poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.
Lica ovlašćena za upravlјanje su odgovorna za nadzor nad procesom finansijskog izveštavanja
Fonda.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
UPRAVNOM ODBORU GARANCIJSKOG FONDA
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NOVI SAD (Nastavak)
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja (Nastavak)
Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja
Naš cilј je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini,
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i
izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišlјenje. Uveravanje u razumnoj meri označava
visok nivo uveravanja, ali ne predstavlјa garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa
Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz ako takav
iskaz postoji. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se
materijalno značajnim ako razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na
ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.
Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primenjujemo profesionalno
prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom obavlјanja revizije. Mi takođe:
•

Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišlјavamo i
obavlјamo revizijske postupke koji su prikladni za te rizike, i pribavlјamo dovoljno
adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišlјenje revizora. Rizik da neće biti
identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći
nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uklјuči
udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne
kontrole.

•

Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi
osmišlјavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilјu
izražavanja mišlјenja o efikasnosti internih kontrola Fonda.

•

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

•

Donosimo zaklјučak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od
strane rukovodstva i da li, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, postoji materijalna
neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u
pogledu sposobnosti Fonda da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako
zaklјučimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u našem izveštaju revizora
skrenemo pažnju na odgovarajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva
obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo naše mišlјenje. Naši zaklјučci se zasnivaju
na revizijskim dokazima pribavlјenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući
događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Fond prestane da posluje u skladu sa
načelom stalnosti.

•

Vršimo ocenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uklјučujući i
obelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne poslovne
promene i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravlјanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije
i značajne revizijske nalaze, uklјučujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje smo
identifikovali tokom naše revizije.
Beograd, 26. jun 2020. godine
Larisa Radmanović
Ovlašćeni revizor
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1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈСКОМ ФОНДУ

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2003.
године, у циљу пружања подршке подстицању оснивања, развоја и пословања малих и
средњих предузећа, предузетника и индивидуалних пољоприврених произвођача на
територији Аутономне Покрајине Војводине, обезбеђењу лакшег приступа финансијским
ресурсима, основала је Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, са седиштем
у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр.16.
Основна делатност Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, у даљем тексту
Фонда, је издавање гаранција на име обезбеђења кредита односно дела кредита, које
банке и друге финансијске организације одобравају микро, малим и средњим
предузећима, предузетницима, задругама и индивидуалним пољопривредним
произвођачима са седиштем, односно пребивалиштем, на територији Аутономне
Покрајине Војводине.
Фонд је уписан у регистар фондова по решењу број: 106‐02500006/2004/01 од 15. априла
2004. године и тим даном је стекао статус правног лица. Порески идентификациони број
Фонда је 103310399, шифра делатности: 6499 (остало финансијско посредовање),
матични број: 08811385, а уписан је и у Регистар обвезника ПДВ.
Средства Фонда су у јавној, покрајинској својини и обезбеђена су из буџета АП Војводине
и из сопствених прихода.
Органи Фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и Директор Фонда.
Управни одбор је образовао Комисију за издавање гаранција као стручно радно тело које
разматра поднете захтеве и предлаже доношење одговарајуће одлуке о издавању
гаранција.
Просечан број запослених у току 2019. године био је 18 (у 2018. години 20).
Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, је на основу законом
утврђених критеријума за разврставање, разврстан у мало правно лице и примењује
МСФИ за МСП, што значи да за 2019. годину саставља потпуни сет финансијских
извештаја.
У сету финансијских извештаја опште намене које Фонд доставља налазе се:


Биланс стања



Биланс успеха



Извештај о токовима готовине



Извештај о променама на капиталу



Извештај о осталом резултату



Напомене уз финансијске извештаје
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2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

Финансијски извештаји су састављени према концепту наставка пословања.
Правна лица и предузетници дужни су да вођење пословних књига, признавање и
вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање,
достављање и обелодањивање информација у финансијским извештајима врше у складу
са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/13, 30/2018 и 73/2019 – др.
закон - у даљем тексту: Закон) и Међународним стандардом финансијског извештавања
за мала и средња правна лица ("Сл. гласник РС", бр. 83/2018 - у даљем тексту: МСФИ за
МСП).
Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских
извештаја наведене су у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све
приказане године, осим ако није другачије назначено.
Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске
извештаје Фонда за 2019. годину. Фонд нема зависна друштва и не саставља
консолидоване финансијске извештаје.
Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време званична извештајна и
функционална валута у Републици Србији. Износи су исказани у РСД, заокружени на
најближу хиљаду осим ако није другачије назначено.
Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима
је прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за
привредна друштва задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).
Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и
предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном
оквиру).
С обзиром на напред изнето, приложени финансијски извештаји нису усаглашени са свим
захтевима МСФИ за МСП и не могу се сматрати финансијским извештајима састављеним
и приказаним у складу са МСФИ за МСП. Финансијски извештаји за 2019. годину усвојени
су од стране Управног одбора, Одлуком број 01-V/58- 4 од 25.06.2019. године.
2.2.

Коришћење процењивања

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Фонда коришћење
најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране
вредности средстава и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза
на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног
периода. Области које захтевају просуђивање већег степена или веће сложености,
односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за
финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1.

Приходи и расходи из пословања

Приходи проистичу из уобичајене активности Фонда, а чине их приходи од основне
делатности, накнаде за обраду конкурсне документације и провизије за издате
гаранције, приходи од камата по основу орочавања средстава код пословних банака,
камате на хартије од вредности, као и остали приходи. Приходи су приказани по
фактурној вредности.
Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности Фонда и губитке.
Трошкови који проистичу из уобичајених активности Фонда укључују: пословне расходе
(трошкови материјала, трошкове производних услуга, трошкове резервисања и
амортизације, нематеријални трошкови, порези и доприноси правног лица независни од
резултата, бруто зараде и остали лични расходи), независно од момента плаћања,
финансијске расходе (расходе по основу камата и курсних разлика и остале финансијске
расходе), као и остале расходе, који се евидентирају у билансу успеха периода на који се
односе, а у складу са начелом узрочности.
3.2.

Нематеријална улагања

Нематеријална улагања су иницијално призната по набавној вредности. Накнадно
вредновање нематеријалних улагања извршено је по набавној вредности умањеној за
исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке по основу обезвређења.
Амортизација нематеријалних улагања се обрачунава применом пропорционалне
методе како би се њихова набавна вредност распоредила током њиховог процењеног
века трајања.
Нематеријална улагања се у потпуности односе на улагања у софтвер.
3.3.

Опрема

Фонд, у складу са рачуноводственим политикама, исказује ставку на позицији опреме
уколико она испуњава критеријуме: да је корисни век трајања дужи од годину дана, да
ће будућа економска корист повезана са тим средствима притицати у Фонд и да се
појединачна набавна вредност у моменту набавке може поуздано утврдити уз услов да је
она већа од половине једне просечне бруто зараде по запосленом према последњем
објављеном податку републичког органа и да је корисни век употребе дужи од годину
дана.
У тренутку набавке, опрема се почетно вреднује по трошку набавке, односно по набавној
вредности или по цени коштања.
Након почетног признавања опрема се вреднује по свом трошку набавке, умањеном за
укупан износ обрачунате амортизације. У набавну вредност опреме укључује се нето
фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који су
настали приликом набавке, односно довођења у стање функционалне приправности.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (Наставак)

3.3.

Опрема (Наставак)

Основицу за амортизацију опреме чини набавна вредност умањена за остатак вредности.
Обрачун амортизације почиње када је средство расположиво за коришћење тј. од
момента његовог стављања у употребу, док се са обрачуном амортизације престаје када
је садашња вредност једнака нули, односно остатку вредности, када је средство
расходовано или продато, или кад се рекласификује у стално средство које се држи за
продају.
Амортизација опреме врши се за свако посебно средство применом методе
пропорционалног отписивања, с циљем да се средства у потпуности отпишу у току
њиховог корисног века трајања, применом следећих амортизационих стопа:

1. Намештај
2. Канцеларијска и рачунарска опрема, софтвери,
телекомуникациона опрема, путничка возила, улагања на
туђим некретнинама
3. Остала непоменута средства (расхладна и остала опрема)
4. Остала нематеријална улагања

Стопа
амортизације
(%)
20
25
10
20

Добитак који настане приликом продаје основних средстава књижи се у корист осталих
прихода (Напомена 17), а губитак настао приликом отуђивања основних средстава
књижи се на терет осталих расхода.
3.4.

Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности

Хартије од вредности које се које се вреднују по амортизованој вредности су средства
која подразумевају фиксна или одредива плаћања и фиксни рок доспећа, које Фонд има
намеру и могућности да држи до рока доспећа и која нису исказана као финансијска
средства по фер вредности кроз биланс успеха.
Ова средства почетно се вреднују по фер вредности, а накнадно се вреднују по
амортизованој вредности користећи метод ефективне каматне стопе, умањеној за
исправке вредности, односно губитак по основу обезвређења. Амортизована вредност
обрачунава се узимајући у обзир све дисконте или премије при куповини у току периода
доспећа. Износ губитка услед обезвређења финансијских средстава која се држе до
доспећа обрачунава се као разлика између књиговодствене вредности улагања и
садашње вредности очекиваних токова готовине дисконтованих по оригиналној каматној
стопи улагања.
Фонд на дан 31. децембра 2019. године поседује државне обвезнице Републике Србије.
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3.5.

Потраживања

Потраживања по основу продаје обухватају потраживања за извршене услуге (накнаде за
издате гаранције, трошкови конкурса) и коришћење имовине Фонда (орочени депозити и
камате по ороченим депозитима, као и камате по основу купљених ХОВ). Потраживања
по основу продаје се евидентирају по фактурној вредности.
Такође, у оквиру потраживања су евидентирана и потраживања од клијената Фонда по
основу активираних гаранција, односно по основу плаћања која је Фонд извршио уместо
клијената пословним банкама, корисницима гаранција.
Исправка вредности потраживања од купаца по основу продаје услуга извршена је на
основу рачуноводствене политике Фонда и предлога стручних лица, а одлуку о
индиректном отпису потраживања доноси Управни одбор Фонда. (Напомена 24.1).
Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате
потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања
доноси Управни одбор Фонда.
Такође, Фонд је извршио исправку вредности потраживања од клијената Фонда по
основу активираних гаранција на основу рачуноводствене политике Фонда.
Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од клијената по основу
активираних гаранција и обавеза које проистичу из њих, врши се на терет расхода
периода преко рачуна исправке вредности, код потраживања од дужника код којих је од
рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. Исправка вредности за потраживања
по фактурисаним, а ненаплаћеним накнадама за издате гаранције врши се по почетном
стању за извештајну годину. Исправка вредности за ненаплаћена потраживања по
активираним гаранцијама као и остала потраживања настала на основу наплате
протестованих гаранција (као што су судски трошкови, трошкови извршитеља,
проценитеља, трошкови уписа у катастар непокретности или регистрима које води
Агенција за привредне регистре…) се врши за сва ненаплаћена потраживања која су
старија од 60 дана.
Сектор за управљање ризицима и ризичним пласманима даје предлог за индиректни
отпис Комисији за попис готовине и хартија од вредности, краткорочних потраживања и
обавеза. Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од
дужника преко рачуна исправке вредности, на предлог Комисије за попис готовине и
хартија од вредности, краткорочних потраживања и обавеза доноси Управни одбор
Фонда, у складу са Правилником о организацији и спровођењу пописа имовине и
обавеза (Напомена 24.2).
3.6.

Прерачунавање страних средстава плаћања
и рачуноводствени третман курсних разлика

Сва средства односно потраживања и обавезе у страним средствима плаћања
прерачунавају се у њихову динарску противвредност по средњем курсу на дан биланса.
Трансакције у страној валути су исказане у динарима по средњем курсу важећем на дан
трансакције.
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3.6.

Прерачунавање страних средстава плаћања
и рачуноводствени третман курсних разлика (Наставак)

Позитивне и негативне курсне разлике настале по извршеним девизним трансакцијама у
току године исказују се у билансу успеха као финансијски приходи (Напомена 14) и
расходи (Напомена 15).
Курсеви примењени на дан билансирања су следећи:

ЕУР

3.7.

1

31. децембар
2019.
117,5928

31. децембар
2018.
118,1946

Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле

Обрачунати ефекти валутне клаузуле, исказују се као финансијски приходи (Напомена 14)
и расходи (Напомена 15) у билансу успеха.
3.8.

Дугорочна резервисања

3.8.1. Резервисања за гаранције
Дугорочна резервисања се признају када Фонд има обавезу која је настала као резултат
прошлог догађаја, кад је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи
бити потребан за измирење обавеза и кад износ обавезе може поуздано да се процени.
Фонд обавезно једном годишње врши обрачун резервисања по ванбилансној активи за
гаранције издате на име обезбеђења кредита одобрених од стране пословних банака
клијентима Фонда. Дугорочна резервисања за трошкове одобрених гаранција врше се на
основу издатих гаранција на име обезбеђења кредита. Рочност извршених резервисања у
складу је са рочности издатих гаранција. Дугорочна резервисања врше се полазећи од
процењеног ризика на појединачној основи у зависности од класификације за сваког
клијента (А, Б, В, Г и Д) и вредности курса на дан 31. децембар 2019. године.
Овако утврђена резервисања представљају најбољу процену вероватног губитка по
основу ванбилансних ставки на појединачној основи, односно процену надокнадивости
будућих новчаних одлива за сваку преузету ванбилансну обавезу и обрачун резервисања
за губитке по ванбилансним ставкама. Износ резервисања за губитке по ризичним
ванбилансним ставкама се процењује са становишта надокнадивости и процене
могућности настанка плаћања по преузетој обавези од стране Фонда.
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3.8.

Дугорочна резервисања (Наставак)

3.8.1. Резервисања за гаранције (Наставак)
Код обрачуна резервисања полази се од класификовања сваког појединачног клијента у
категорије А, Б, В, Г и Д, при чему су критеријуми за разврставање следећи:
-

-

-

-

-

А категорија – портфолио ниског ризика, одобрене гаранције клијенту код кога се
на основу процене финансијског стања и кредитне способности не очекују
проблеми у пословању и који своје обавезе измирује благовремено;
Б категорија – портфолио прихватљивог ризика, одобрене гаранције клијенту
код кога се на основу финансисјког стања и кредитне способности не очекују
проблеми у пословању али с обзиром на преостали рок кредитне обавезе за коју
је Фонд издао гаранцију то се не може са сигурношћу утврдити и који своје
обавезе измирују благовремено;
В категорија – портфолио прихватљиво повећаног ризика, одобрене гаранције
клијенту код кога на основу финансијског стања и кредитне способности постоји
могућност да ће доћи до проблема у пословању, који су имали кашњења у
измирењу обавеза, а тренутно су уредни;
Г категорија – портфолио повећаног ризика, одобрене гаранције клијенту код
кога на основу финансијског стања и кредитне способности постоји могућност да
ће доћи до проблема у пословању и који имају кашњења у измирењу обавеза;
Д категорија – портфолио високог ризика, одобрене гаранције клијенту који је
кредитно неспособан, који има доцњу у измирењу обавеза, који је у стечају или у
ликвидацији.

Дугорочна резервисања за 2019. и процењене губитке обрачунавају се применом
следећих процената на основицу за обрачун резерви и то као збир:
‐
‐
‐
‐
‐

0 % за ванбилансна потраживања класификована у категорију А
5 % за ванбилансна потраживања класификована у категорију Б
30 % за ванбилансна потраживања класификована у категорију В
65 % за ванбилансна потраживања класификована у категорију Г
100 % за ванбилансна потраживања класификована у категорију Д

Резервисања за потенцијалне трошкове и ризике прате се по врстама. Укидање
резервисања за потенцијалне трошкове врши се у корист прихода (Напомена 17).
3.8.2. Резервисања за запослене
Отпремнине и јубиларне награде које се исплаћују, у складу са законом, запосленима
приликом одласка у пензију или приликом стицања права на јубиларну награду,
представљају давања која не би требало да терете трошкове периода у којем долази до
исплате, већ кумулирани износ током трајања запослења, тачније, од датума заснивања
радног односа до датума стицања права на исплату. При обрачуну ових резерви
коришћени су следећи подаци: бруто износ отпремнине, тј. јубиларне награде по
запосленом, радни стаж запослених, године старости запослених, сви потребни фактори
који утичу на вредност резервисања (дисконтни фактор и стопа раста зараде) и број
година до стицања права за одлазак у пензију, тј. до остваривања права на јубиларну
награду.
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3.9.

Ванбилансна евиденција

У оквиру ванбилансне евиденције су приказане издате гаранције пословним банкама,
крајњим корисницима гаранција, а у име клијената Фонда. Фонд врши послове издавања
краткорочних и дугорочних гаранција у складу са Одлуком о оснивању Фонда, и у складу
са критеријумима утврђеним Статутом, Правилима пословања, Пословном политиком и
Годишњим програмом рада Фонда.
Гаранције се издају уз уговарање заштите од ризика везивањем за курс динара у односу
на страну валуту (најчешће ЕУР) или у динарима и о издатим гаранцијама води се
посебна аналитика у оквиру ванбилансне евиденције.
Издате краткорочне и дугорочне гаранције представљају условне обавезе, а условне из
разлога што се активирају само у случају да дужник не измири своје обавезе.
3.10. Порез на добит
Опорезивање се врши у складу са Законом о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник
РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 ‐ др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011,
119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 ‐ др. закон, 142/2014, 91/2015 ‐ аутентично
тумачење и 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019), на основу ког је обвезник пореза на
добит привредно друштво и недобитна организација, односно, правно лице које
остварује приходе на тржишту. Како Фонд није основан са циљем остваривања добити, а
остварену добит распоређује у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне Покрајине Војводине, сматра се да је недобитна организација те стога
саставља обрасце ПДН и ПБН1. Фонд самостално утврђује порез на добит за текућу
годину. Стопа пореза на добитак за 2019. годину је 15% и плаћа се на опорезиви добитак
исказан у пореском билансу. Основица пореза на добитак за недобитне организације је
вишак прихода над расходима исказан у пореском билансу. Највећи део прихода које je
Фонд остварио у 2019. години су финансијки приходи од камата на пласирана слободна
новчана средстава у депозите код пословних банака, као и ХОВ које је емитовала
Република Србија.
У складу са чланом 25. Закона о пoрезу на добит правних лица, приход који порески
обвезник оствари од камата по основу дужничких хартија од вредности, чији је
издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна
банка Србије, не улази у пореску основицу, те остварени приходи од камата од
Републичких хартија од вредности у износу од 50.876 хиљада динара (Напомена 13), које
је Фонд остварио у 2019. години, нису ушли у пореску основицу.
По формирању финансијског резултата пословања за 2019. годину је установљена
пореска обавеза у износу од 606.189,02 динара, која ће бити измирена у законском року.
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3.11. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Фонд је у обавези да плаћа
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује
социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене
на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама утврђеним законским
прописима. Фонд је такође обавезан да од бруто плате запослених обустави доприносе и
да их у име запослених уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца и
порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се
односе.
3.12. Накнадно установљене грешке
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака се врши
ретроспективним преправљањем у првом сету финансијских извештаја одобреним за
објављивање након откривања тих грешака на начин утврђен Одељком 10
Рачуноводствене политике, процене и грешке
Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет
расхода, односно у корист прихода периода у коме су идентификоване.

4.

КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА

Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за
које се верује да ће у датим околностима бити разумна.
Фонд прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће
рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним
резултатима. О проценама и претпоставкама које садрже ризик да ће проузроковати
материјално значајне корекције књиговодствених вредности средстава и обавеза у току
наредне финансијске године биће речи у даљем тексту.
(а)

Процене и претпоставке

Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
Нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема се амортизују током њиховог
корисног века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у
коме ће средство генерисати приходе. Процену периодично врши Руководство Фонда и
врши одговарајуће измене, уколико се за тим јави потреба. Промене у проценама могу
да доведу до значајних промена у садашњој вредности и износима који су евидентирани
у билансу успеха у одређеним периодима.
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4.

КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА (Наставак)

(а)

Процене и претпоставке (Наставак)

Обезвређење нефинансијске имовине
На дан извештавања, руководство Фонда анализира вредности по којима су приказана
нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема Фонда. Уколико постоји
индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује
како би се утврдио износ обезвређења.
Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно просуђивање у погледу
токова готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове
готовине, а које су предмет разматрања.
Обезвређење потраживања и резервисање за гаранције
Фонд на сваки извештајни датум процењује квалитет потраживања и ванбилансне активе
ради процене кредитних губитака, у складу са својом Методологијом.
Методологија и претпоставке које се користе за процену износа и времена будућих
новчаних токова су предмет редовног прегледа с циљем да се смање разлике између
процењених и остварених губитака.
Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда
Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након испуњених
законских услова и јубиларних награда утврђују се применом процене. Процена укључује
процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и будућих
повећања накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе ових планова, значајне
неизвесности утичу на исход процене. Претпоставке обрачуна су обелодањене у
Напомени 29.2. уз финансијске извештаје.

5.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
а) Приходи од продаје на домаћем тржишту:
- приходи по основу накнаде
- приходи од покрића трошкова конкурса
б) Други пословни приходи
- претплате на пореским рачунима
- обрачунати приходи настали приликом наплате
потраживања по активираним гаранцијама
УКУПНО:

3.492
1.375
4.867

3.322
1.828
5.150

160

‐

1.139
1.299
6.166

2.775
2.775
7.925
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6.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Трошкови ситног инвентара
Трошкови ситног инвентара – ауто гуме
Трошкови потрошног материјала за ауто
Трошкови осталог потрошног материјала
Трошкови материјала за чишћење
Трошкови канцеларијског материјала
Остали штампани материјал
Остали трошкови материјала
УКУПНО:

7.

12
112
237
5
81
516
‐
70
1.033

72
10
82
‐
88
319
225
188
984

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Трошкови електричне енергије
Трошкови бензина
УКУПНО:

8.

576
594
1.170

471
483
954

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима о делу и привременим и
повременим пословима
Трошкови накнада члановима Управног одбора,
Надзорног одбора и Комисије за издавање гаранција
Остали лични расходи и накнаде:
- накнада трошкова запосленима на службеном путу
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада
- солидарна помоћ, пакетићи за децу, погребне услуге
- остали лични расходи (умањење основице)
УКУПНО:

36.770

37.618

6.302

6.713

183

‐

2.732

2.260

2.389
731
660
1.579
51.346

1.902
787
293
3.435
53.008

У остале личне расходе убрајају се и трошкови настали применом Закона о привременом
умањењу основице.
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9.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Трошкови ПТТ и интернет услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупа
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови услуга заштите на раду
Трошкови обезбеђења имовине и објеката
Трошкови накнада за коришћење лиценци
Трошкови комуналних услуга
Трошкови накнада за коришћење аутопута и паркинга
УКУПНО:

1.319
604
6.725
453
5.985
180
206
220
374
141
16.207

887
539
4.752
1.480
4.574
180
220
158
409
‐
13.199

Програмом рада, предвиђене су активности везане за побољшање „видљивости“ Фонда,
од стране потенцијалних клијената, а све у циљу повећања броја издатих гаранција, као и
додатни напори у наплати потраживања. Већа активност на промоцији самог Фонда, као
и актуелних конкурса Фонда и активности у наплати потраживања су довели до повећања
трошкова рекламе и пропагаде, као и закупа (рекламе и огласи у часописима,
продукција спотова и време за њихово емитовање, штампа банера и рекламно
пропагандног материјала, закуп билборда, лед екрана, складишног простора непходног
за потребе наплате потраживања… ).

10.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације односе се на умањење вредности опреме и софтвера услед
коришћења:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања (Напомене 20)
Трошкови амортизације некретнина, постројења и опрема
(Напомена 21)
УКУПНО:

4.113

2.299

1.355
5.468

1.057
3.356
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11.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

Трошкови резервисања односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Резервисања за издате гаранције (Напомена 30)
Резервисања за запослене – отпремнине за одлазак у пензију
(Напомена 30)
Резервисања за запослене –јубиларне награде (Напомена 30)
УКУПНО:

12.

44.083

48.204

2.246
525
46.854

‐
127
48.331

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Трошкови накнада за услуге кредитног бироа
Трошкови здравствених услуга
Трошкови чишћења и одржавања пословног простора
Набавка литературе
Трошкови котизација за семинаре
Организација јубилеја Фонда
Брокерске провизије
Трошкови адвокатских услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови дизајнирања и припреме за штампу
Трошкови одрж. рачунарске инфраструктуре и софтвера
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови регистрације
Остале непроизводне услуге
УКУПНО:

241
239
1.057
209
447
‐
4.553
1.966
2.145
504
745
755
363
807
105
3.471
17.607

450
198
1.057
438
249
5.340
3.153
1.572
1.712
366
70
465
304
665
74
7.472
23.585
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13.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Остали расходи
Остали расходи‐пенали
УКУПНО:

53
‐
53

‐
37
37

У групу „остали непоменути расходи“ су укључени расходи, на позицији 579, везани за
здравствене, спортске, образовне и друге намене. Ови трошкови су настали у циљу
побољшања здравља запослених, за рекреацију запослених, а све у складу са
Правилником о раду.

14.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Приходи по основу камата
‐ по основу орочених депозита
‐ по основу ависта депозита
‐ по основу затезне камате
‐ по основу камате нa XOB

Приходи по основу ефекта валутне клаузуле
Позитивне курсне разлике
УКУПНО:

15.

5.850
342
958
50.876
58.026

9.035
260
1.819
51.486
62.600

951
4
955
58.981

1.206
4
1.210
63.810

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Расходи по основу ефекта валутне клаузуле
Негативне курсне разлике и расходи камата
УКУПНО:

‐
12
12

‐
12
12
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16.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

Приходи од усклађења вредности односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Усклађење вредности ‐ укидање исправки (Напомена 18.б)
Усклађење вредности ‐ наплаћено исправљено потраживање за
накнаде (Напомена 18.б)
Усклађење вредности ‐ наплаћено исправљено потраживање за
активиране гаранције (Напомена 18.б)
УКУПНО:

17.

‐

30

1.091

970

26.764
27.855

23.373
24.373

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Приходи од укидања резервисања за гаранције (Напомена 30.1)
Приходи од укидања резервисања за отпремнине
(Напомена 30.2)
Приход од продаје половног возила
Приход од продаје ХОВ
Остали непоменути приходи
УКУПНО:

80.125

80.791

‐
963
499
43
81.630

586
‐
‐
8
81.385

У току 2019. године у складу са Финансијским планом за 2019. годину и Планом јавних
набавки за 2019. годину извршена је набавка новог возила по принципу „старо за ново“,
те је приликом продаје старог возила остварен приход у износу од 963.000,00 динара.
У септембру 2019. године донета је одлука о продаји 4.600 комада од укупно 10.000
комада државних хартија од вредности: ИСИН број РСМФРСД89592, које су купљене у
августу 2019. године. Приликом продаје остварени су приходи од продаје ХОВ у износу
од 499.192,00 динара.

18.

РАСХОДИ ОД УКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

а)

Остали расходи односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.

Исправак вредности потраживања за накнаде за издавање
гаранција (Напомена 18.б)
Исправaк вредности потраживања за активиране гаранције
(Напомена 18.б)
Обезвређење краткорочних финансијских пласмана и ХОВ
УКУПНО:

747

873

31.782

25.744

‐
32.529

989
27.606
16

18.

РАСХОДИ ОД УКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ (Наставак)

б)

Табела промена на рачунима исправке вредности:
У хиљадама РСД

Стање 01.01.2018. године
Наплаћено у 2018. године (Напомена 16)
Нове исправке у 2018. године (Напомена 18.а)
Стање 31.12.2018. године

Исправке за
накнаде
(Напомена 24.1)
2.778
(970)
843
2.651

Исправке за
активиране
гаранције
(Напомена 24.2)
135.307
(23.373)
25.744
137.678

Стање 01.01.2019. године
Наплаћено у 2019. године (Напомена 16)
Нове исправке у 2019. године (Напомена 18.а)
Стање 31.12.2019. године

2.651
(1.091)
747
2.307

137.678
(26.764)
31.782
142.696

19.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

Усаглашавање рачуноводственог добитка пре опорезивања и текућег пореза према
пореском билансу је следеће:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Приходи остварени на тржишту
Расходи настали у вези са приходима оствареним на тржишту
Пореска основица
Обрачунати порез по пореској стопи од 15%

12.981
(8.939)
4.041
606

16.263
(14.991)
1.272
191

У пореској пријави ПДН и ПБН‐1 које попуњавамо као недобитна организација која
примењује контни оквир за предузећа, задруге, друга правна лица и предузетнике,
утврђен је порез на добит за 2019. годину у висини од 606.189,02 динара.
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20.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Промене у току године на рачунарским програмима биле су следеће:
У хиљадама РСД
Софтвери
Софтвери у припреми

Укупно

Набавна вредност
Стање 1. јануара 2018.
Нове набавке
Стање 31. децембра 2018.

1.640
15.551
17.191

7.800
(7.800)
‐

9.440
7.751
17.191

Стање 1. јануара 2019.
Нове набавке
Стање 31. децембра 2019.

17.191
115
17.306

‐
‐
‐

17.191
115
17.306

Исправка вредности
Стање 1. јануара 2018.
Амортизација за 2018. годину (Напомена 10)
Стање 31. децембра 2018.

937
2.299
3.236

‐
‐
‐

937
2.299
3.236

Стање 1. јануара 2019.
Амортизација за 2019. годину (Напомена 10)
Стање 31. децембра 2019.

3.235
4.114
7.349

‐
‐
‐

3.235
4.114
7.349

13.955
9.957

‐
‐

13.955
9.957

Садашња вредност на дан:
31. децембра 2018.
31. децембра 2019.
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21.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Промене у току године на опреми биле су следеће:
У хиљадама РСД
Опрема

Дела
Улагања на
ликовне
туђим
некретнинама уметности
1.200
‐
‐
‐
‐
‐
1.200
‐

Укупно

Набавна вредност
Стање 31. децембра 2017.
Нове набавке
Отпис
Стање 31. децембра 2018.

13.094
479
(118)
13.455

Стање 1. јануара 2019.
Нове набавке
Отуђење
Стање 31. децембра 2019.

13.455
4.195
(3.947)
13.703

1.200
‐
‐
1.200

‐
341
‐
341

14.655
4.536
(3.947)
15.244

10.957

961

11.918

901

156

‐
‐

(118)
11.740

‐
1.117

‐
‐

(118)
12.857

11.740

1.117

‐

12.857

1.293

61

‐

1.354

(3.945)
9.088

‐
1.178

‐
‐

(3.945)
10.266

1.715
4.615

83
22

‐
341

1.798
4.978

Исправка вредности
Стање 1. јануара 2018.
Амортизација за 2018. годину
(Напомена 10)
Отпис
Стање 31. децембра 2018.
Стање 1. јануара 2019.
Амортизација за 2019. годину
(Напомена 10)
Отуђење
Стање 31. децембра 2019.
Садашња вредност на дан:
31. децембра 2018.
31. децембра 2019.

14.294
479
(118)
14.655

1.057

Фонд нема опрему под залогом успостављеним ради обезбеђења уредног измирења
својих финансијских обавеза.
Руководство Фонда сматра да некретнине и опрема на дан 31. децембра 2019. године
нису обезвређени.

22.

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА

Хартије од вредности које се држе до доспећа на дан 31. децембра 2019. године иносе
902.205 хиљада динара (31. децембар 2018. године: 698.998 хиљада динара) и у
потпуности се односе на динарске државне обвезнице Републике Србије.
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22.

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА (Наставак)

Промене у току године на дугорочним пласманима биле су следеће:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Државне обвезница Републике Србије
Стање на дан 1. јануара
Куповина ХОВ у току године
Продаја ХОВ у току године
Прелаз на краткорочне ХОВ у току године
Приход од камате
Наплата камате
Стање 31. децембра

698.998
623.574
(49.788)
(383.246)
25.553
(12.886)
902.205

808.884
307.326
‐
(427.055)
27.465
(17.622)
698.998

Услед константног тренда пада референтне каматне стопе, дошло је до знатног пада
каматних стопа које су банке нудилe за орочење слободних новчаних средства Фонда.
Неповољне банкарске понуде су навеле Фонд да размисли о другој врсти инвестирања,
те су донете одлуке у току новембра и децембра 2015. године да се приступи куповини
обвезница које имају дужи рок доспећа, али фиксну каматну стопу која је у моментима
куповине обвезница била већа од камата на депозите које су нудиле пословне банке.
Фонд је наставио са установљеном праксом куповине првокласних државних обвезница
и у 2019. години oд фебруара до августа је купио, у више наврата, динарске државне
обвезнице Републике Србије.
На дан 31. децембра 2019. године хартије од вредности, а чији је рок доспећа више од
једне године су:
У хиљадама РСД

Врста ХОВ

Петогодишње државне обвезница Републике
Србије, пета аукција 171. емисије
Петогодишње државне обвезница Републике
Србије, 171. емисије државних обвезница
Републике Србије
Трогодишње државне обвезница Републике
Србије, 182. емисије државних обвезница
Републике Србије
Трогодишње државне обвезница Републике
Србије, 182. емисије државних обвезница
Републике Србије
Седмогодишње државне обвезница Републике
Србије, 102. емисије државних обвезница
Републике Србије‐ преко Београдске берзе
Седмогодишње државне обвезница Републике
Србије, 181. емисије државних обвезница
Републике Србије
СВЕГА

Стање
пласмана са
усклађењем
на дан
31.12.2019.

Датум
куповине
хартија од
вредности

Датум
доспећа

27.03.2018.

29.01.2023.

202.365

26.06.2018.

25.01.2023.

112.274

20.02.2019.

17.01.2022.

91.431

19.03.2019.

17.01.2022.

12.06.2019.

05.02.2022.

233.894

06.08.2019.

11.01.2026.

59.250

202.991

902.205
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23.

ЗАЛИХЕ

Залихе се односе на:
У хиљадама РСД

Дати аванси:
‐ добављачима у земљи
УКУПНО:

2019.

2018.

12
12

19
19

У питању је аванс уплаћен ЈП Поште Србије.

24.

ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања се односе на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
24.1.
Потраживања по основу продаје:
‐ потраживања по основу накнаде
‐ исправка вредности потраживања (Напомена 17)
УКУПНО:
24.2.
Друга потраживања:
‐ потраживања за камату
‐ потраживања од запослених
‐ потраживања од Аутономне Покрајине Војводине
‐ потраживања за преплаћене порезе
‐ потраживања за активиране гаранције
‐ исправка вредности активираних гаранција (Напомена 17)
УКУПНО:

3.274
(2.307)
967

3.984
(2.651)
1.333

1.859
20
13.394
221
162.548
(142.696)
35.346

3.320
12
6.813
61
143.085
(137.678)
15.613

Код потраживања за издате гаранције и обрачунате накнаде по издатим гаранцијама
(Напомена 5) послато је 63 ИОС‐а (7 за накнаде, 56 за потраживања по активираним
гаранцијама) од којих је, до закључења извештаја, 32 враћено неотворено, а два су
враћена оверена. Напомињемо да се ради о предузетницима који су престали са
обављањем делатности, а већина је и брисана из АПР‐а. Поступак наплате активираних
гаранција води Сектор за управљање ризицима и ризичним пласманима.
У току 2019. године Гаранцијски фонд АПВ је део својих потраживања наплатио
преузимањем имовине која је била средство обезбеђења за издате гаранције. Како Фонд
не може да има у свом власништву имовину, у складу са Законом о јавној својини, сва
преузета имовина је постала власништво Аутономне Покрајине Војводине, а Фонд је
формирао потраживање од АПВ за предату имовину.
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24.

ПОТРАЖИВАЊА (Наставак)

У питању су следећи предмети:
Предмет број 14/012: породична стамбена зграда са помоћним објектима и
окућницом, њиве 2. класе; КО Словачки Арадац
Предмет број 15/057: породичне стамбене зграде са окућницом, њива 1.кл.;
КО Бегејци
Предмет број 15/065: породична стамбена зграда са помоћним објектом ; КО
Бечеј
Предмет број 15/089: породична стамбена зграда; КО Ковин
Предмет број 15/037: гаражно место, 2 стана; КО Оџаци
Предмет број 25/143: њива 4. класе и њива 5.класе; КО Банатски Карловац
Предмет број 15/003: породична стамбена зграда; КО Гај1
Предмет број 25/147: шума 3. класе и воћњак 3. класе; КО Ириг
Предмет број 18/135: њиве; КО Ватин
Предмет број 18/135: њиве; КО Ватин
УКУПНО:

25.

1.740.420,25
178.500,00
551.674,20
1.803.862,50
2.539.010,70
2.662.880,50
708.894,60
679.764,25
2.426.738,94
101.761,06
13.393.507,00

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочни финансијски пласмани односе се на:
У хиљадама РСД
2019.

2018.

Краткорочно орочена средства код банака

111.000

190.000

Краткорочне хартије од вредности
УКУПНО:

384.733
495.733

556.373
746.373

Промене у току године на краткорочним ХОВ биле су следеће:
У хиљадама РСД

Стање на дан 1. јануара
Куповина ХОВ у току године
Наплата доспелих ХОВ
Прелаз на краткорочне ХОВ у току године
Приход од камате током године
Наплата камате
Свега краткорочне хартије од вредности

2019.

2018.

556.373

201.870

‐
(556.373)
383.246
25.322
(23.835)
384.733

248.025
(323.928)
427.055
24.022
(20.671)
556.373

Послато је 14 ИОС‐а за усаглашавање стања са банкама по депозитима, ависта каматама
и каматама по ороченим депозитима. До закључења извештаја враћено је свих 14 ИОС‐а
и стања су усаглашена.
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25.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (Наставак)

Државне ХОВ купљене 6. јула 2017. и 02. августа 2017. године, на дан 31. децембра 2019.
представљају краткорочни пласман јер доспевају у току 2020. године, те се стога налазе
на конту 235.
У хиљадама РСД
Врста ХОВ

Датум куповине
хартија од
вредности

Датум
доспећа

Пласман на
дан
31.12.2019.

06.07.2017

05.04.2020.

171.528

02.08.2017

05.04.2020.

213.205

Трогодишње државне обвезница
Републике Србије, четврта аукција
153. емисије
Трогодишње државне обвезница
Републике Србије, пета аукција 153.
емисије
СВЕГА:

26.

384.733

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Стање на текућим рачунима
УКУПНО:

27.

5.367
5.367

10.976
10.976

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама РСД
2019.
2018.

Унапред плаћени трошкови за претплату на стручну литературу за
2020. годину, смештај за семинар у јануару и активности
промоције Фонда планиране за прву половину 2020.године
УКУПНО:

1.209

629

1.209

629
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28.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал Фонда, обухвата јавни капитал ‐ покрајински који се сваке године
увећава за добит остварену претходне године.
Промене основног капитала у току године биле су:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Стање на почетку године
Пренос нераспоређеног добитка на капитал
УКУПНО:

1.248.450
6.230
1.254.680

1.233.130
15.320
1.248.450

Јавни капитал представља капитал Фонда кога је основала Аутономна Покрајина
Војводине. Капитал се обезбеђује из јавних прихода и о његовом располагању одлучује
Управни одбор Фонда уз сагласност оснивача. Одлуку о распоређивању нераспоређене
добити за пословну 2018. годину донео је Управни одбор Фонда Одлуком број 01‐V/ 61‐
6 од 23.08.2019. године, уз сагласност Покрајинске владе Решење број 025‐13/2019 од
25.09.2019. године.

29.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Промене на нераспоређеном добитку биле су следеће:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Стање на почетку године
Нето добитак периода
Расподела нераспоређеног добитка на капитал
УКУПНО:

30.

6.230
1.747
(6.230)

15.322
6.230
(15.322)

1.747

6.230

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама РСД

‐резервисања за гаранције
‐резервисања за запослене
УКУПАН ИЗНОС РЕЗЕРВИСАЊА :

2019.

2018.

192.849
3.953
196.802

228.890
1.396
230.286
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30.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (Наставак)

Дугорочна резервисања за ванбиланс приказана су у табели која следи по конкурсима
и наменама за које су гаранције одобраване:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
14. конкурс ‐ Жене Start up
15. конкурс ‐ Жене до 3 године
17. конкурс ‐ земља
23. конкурс ‐ земља
24. конкурс ‐ механизација
25. конкурс ‐ механизација
27. конкурс ‐ земља
28. конкурс ‐ земља
31. конкурс ‐ EE правна лица
32. конкурс ‐ опрема
33. конкурс ‐ опрема
34. конкурс ‐ репро материјал
35. конкурс ‐ објекти
УКУПНО:

2.770
10.633
590
0
0
62.710
15.437
9.818
5.143
18.645
43.148
16.784
7.171
192.849

3.636
9.162
1.120
‐
823
95.501
20.128
21.175
292
11.726
19.994
27.714
7.619
228.890

Преглед резервисања по категоријама ризика приказан је у наредној табели:
У хиљадама РСД
КАТЕГОРИЈЕ РИЗИКА
А
Б
В
Г
Д

2019.
‐
6.688
70.088
67.550
48.523
192.849

2018.
‐
22.033
57.019
109.155
40.683
228.890

30.1. Промене на осталим дугорочним резервисањима која се односе на резервисања за
гаранције биле су следеће:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Стање на почетку године
Додатна резервисања извршена у току периода (Напомена 11)
Укинути неискоришћени износи (Напомена 17)
УКУПНО:

228.890
44.083
(80.124)
192.849

261.477
48.204
(80.791)
228.890
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30.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (Наставак)

30.2. Промене на дугорочним резервисањима за запослене биле су следеће:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Резервисања за отпремнине
Стање на почетку године
Укидање резервисања у корист прихода (Напомена 17)
Резервисања у току године (Напомена 11)
Исплата отпремнина

Резервисања за јубиларне награде
Стање на почетку године
Резервисања у току године (Напомена 11)
Исплате јубиларних награда
УКУПНО:

967
‐
2.246
‐
3.213

2.232
(586)
‐
(679)
967

429
525
(214)
740
3.953

560
127
(258)
429
1.396

Отпремнине и јубиларне награде које се исплаћују, у складу са законом, Правилником о
раду, запосленима приликом одласка у пензију или приликом стицања права на
јубиларну награду. Приликом обрачуна резерви за запослене пошло се од примене
следећих фактора: бруто износ отпремнине, тј. јубиларне награде по запосленом, радни
стаж запослених и број година рада у Фонду, године старости запослених, сви потребни
фактори који утичу на вредност резервисања (дисконтни фактор и стопа раста зараде) и
број година до стицања права за одлазак у пензију, тј. до остваривања права на
јубиларну награду.

Дисконтна стопа
Процењена стопа раста зараде

31.

2019.

2018.

0,0325
0,0186

0,040
‐0,0363

KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Краткорочне обавезе из пословања односе се на:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
Обавезе према добављачима
Остале краткорочне обавезе
Обавезе за порез на добит и остале дажбине
Пасивна временска разграничења
УКУПНО:

1.763
79
606
97
2.545

4.444
2
191
91
4.728
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32.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
У хиљадама РСД

‐ Издате гаранције на име обезбеђења кредита

2019.

2018.

634.853
634.853

632.529
632.529

Преглед гаранција дат је у табели која следи по конкурсима и наменама за које су
гаранције одобраване:
У хиљадама РСД
2019.
2018.
14. конкурс ‐ Start up
15. конкурс – Предузетници и млади који послују до 3 године
17. конкурс ‐ земља
23. конкурс ‐ земља
24. конкурс ‐ механизација
25. конкурс ‐ механизација
27. конкурс ‐ земља
28. конкурс ‐ земља
31. конкурс ‐ EE правна лица
32. конкурс ‐ опрема
33. конкурс ‐ опрема
34. конкурс ‐ репро материјал
35. конкурс ‐ објекти
УКУПНО:

9.268
31.129
10.859
0
0
209.989
65.537
52.933
39.200
43.534
108.689
39.813
23.902
634.853

9.481
36.155
15.733
301
2.425
265.971
73.742
83.419
1.763
37.043
40.147
47.302
19.047
632.529

Ванбилансна евиденција обухвата условне обавезе, те се стога у Фонду, на ванбилансној
евиденцији воде издате гаранције.
Усклађење укупног задужења по основу издатих гаранција, урађено је на основу планова
отплате кредита банака кредитора уз примену уговореног курса за ЕУР на дан 31.12.2019.
године. За гаранције издате уз валутну клаузулу обрачуната је курсна разлика по
уговореном курсу за ЕУР на дан 31.12.2019. године и приписана укупном стању издатих
гаранција. По ванбилансној активи послато је банкама 9 ИОС‐а од којих је 7 враћено
потврђено. За један ИОС је стигао одговор у писменој форми, али не у форми ИОС‐а, а
један није враћен оверен, али преко спискова који су достављени утврђено је да је
стање усаглашено. Већина банака гаранције књиже по номиналној вредности и не
брише умањење за отплаћени део кредита. Исто тако банке нису у обавези да књиже
камату и накнаду будућег периода тако да није могуће усагласити стања по ИОС‐има већ
само партије по којима су издате гаранције. Напомињемо да Фонд гаранције воде по
стварном стању остатка дуга по кредитима који укључује главницу и камату.
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33.

СУДСКИ СПОРОВИ И ПОСТУПЦИ НАПЛАТЕ СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА

33.1. ПРЕГЛЕД СУДСКИХ СПОРОВА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
КОЈЕ ВОДИ ФОНД
Фонд води 44 судска спора, од тога 41 судски извршни поступак, 1 парнични поступак и 2
стечајна поступака.
Рб

Уговор о издавању
гаранције

Вредност
спора

1.

01‐II/40‐2‐12/053 од
11.10.2007. год

4.102.811,46 дин

2.

01‐II/39‐7‐13/012 од
19.09.2007. год

14.703.512,88 дин

3.

01‐II/40‐3‐13/017 од
16.10.2007. год

10.260.663,88 дин

4.

01‐III/35‐8‐23/038 од
24.02.2012.год

864.975,39 дин

5.

01‐III/36‐4‐23/040 од
24.02.2012. год

2.295.527,89 дин

Фаза спора
Основни суд Зрењанин,
посл.бр.И‐202/2014. Наплата
пленидбом дела зараде.
Привредни суд Нови Сад, посл.бр.
Ст‐27/2017 Потраживање
пријављено у стечајном поступку
јемца 06.09.2017.
Потраживање признато у целости.
Такође, потраживање пријављено
и признато у ликвидационом
поступку дужника.
Привредни суд Сомбор, посл.бр.
Ст‐203/2011 Пријава потраживања
поднета 23.03.2012. године у
стечајном поступку. Потраживање
признато у целости и сврстано у III
исплатни ред.
Основни суд Шид, посл.бр. Ii‐
149/2017 У току утврђивање
вредности земље која је предмет
продаје да би се могала заказати
јавна продаја непокретности
Основни суд Нови Сад, посл.бр. Ii‐
318/2017
Очекује се заказивање прве јавне
продаје.
Основни суд Вршац, посл.бр И‐
163/16,

6.

01‐III/25‐2‐24/001 од
13.06.2011. год

Прва јавна продаја заложених
54.355,62 Еур покретних ствари, заказана за дан
13.06.2019. године, није одржана
због непостојања процесних
услова, па се очекује заказивање
друге јавне продаје.
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Рб

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Уговор о издавању
гаранције

Вредност
спора

Фаза спора

01‐III/28‐1‐24/010 од
17.08.2011. год

Основни суд Вршац посл.бр.I‐
21/2017 Предметно потраживање
у овом поступку не може се
намирити продајом предметног
трактора, основано је очекивати
обуставу поступка и да ће износ од
9.364.275,12 дин
180.000,00 динара бити једини
наплаћени и износ у оквиру овог
поступка. По окончању поступка
комасације наплата ће бити
покренута из хипотековане
некретнине.

01‐III/28‐1‐24/010 од
17.08.2011. год

Основни суд Вршац посл.бр.I.
164/19 Очекује се обустава
поступка обезбеђења као
9.364.275,12 дин неспроведеног. По окончању
поступка комасације наплата ће
бити покренута из хипотековане
некретнине.

01‐III/35‐7‐24/028

01‐III/39‐2‐25/002 од
25.05.2012. год

Основни суд Стара Пазова СЈ
Инђија посл.бр.I‐253/2018, попис
18.123,70 Eур имовине није успео, очекује се
заказивање новог пописа уз
асистенцију полиције. .
Основни суд Вршац, посл.бр. Ii‐
125/2017 У извршном поступку
3.221.431,23 дин продат трактор. Наставак наплате
потраживања путем пленидбе са
рачуна дужника.
Основни суд Стара Пазова,судска
јединица Инђија, посл.бр. Ii‐
251/18

01‐III/43‐2‐25/033 од
17.05.2018. год

27.367,48 Еур

01‐III/47‐3‐25/048 од
07.11.2012. год

Основни суд Вршац, посл.бр. I‐
130/2017 . Предложено
извршитељу да настави са
спровођењем извршења, након
51.029,84 Еур неуспелих преговора са дужником
ради добровољног намирења
предметног потраживања. Очекује
се заказивање нове јавне продаје
предметних заложених ствари.

Попис машина још није извршен.
Очекује се заказивање новог
пописа уз асистенцију полиције.
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Рб

13.

14.

15.

16.

17.

Уговор о издавању
гаранције

Вредност
спора

Фаза спора

01‐III/54‐2‐25/079 од
07.11.2012. год

Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
1032/17 Након започињања
поступка спровођења извшења од
стране јавног извршитеља,
налогодавац је са Фондом
13.183.26 Еур
постигоа споразум о намирењу
предметног потраживања у
ратама, услед чега је спровођење
извршења одложено до дана
31.12. 2019. године

01‐III/54‐2‐25/079

Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
300/19 Након започињања
поступка спровођења извшења од
стране јавног извршитеља,
налогодавац је са Фондом
13.885.86 Еур
постигоа споразум о намирењу
предметног потраживања у
ратама, услед чега је спровођење
извршења одложено до дана
31.12. 2019. године

01‐III/57‐2‐25/102 од
30.04.2013. год

Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
172/2019 Предложено је да се ово
извршење спроведе продајом
непокретности у својини извршног
дужника на којима Фонд нема
1.473.800,62 уписано заложно право. У току је
процена тржишне вредности
непокретности, које представљају
предмет и средство извршења,
након чега се очекује заказивање
прве јавне продаје истих.

01‐III/57‐2‐25/105 од
30.04.2013. год

Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
614/2017 Пошто је покретна ствар
10.075,05 Еур која је била предмет извршења
пропала, извршење настављено
пленидбом на пензији дужника.

01‐IV/05‐2‐25/132
од 26.08.2013. год

Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
56/2017 Предмет извршења је
пољопривредни трактор. Који је
45.947,41 Еур тренутно недоступан за попис,
процену и јавну продају.
Предложено је расписивање
потраге за предметним трактором.
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Рб

18.

Уговор о издавању
гаранције

01‐IV/09‐2‐25/143 од
21.11.2013. год

Вредност
спора

Фаза спора

Основни суд Панчево, посл.бр. II‐
862/2017 Фонд делимично
42.798,68 Еур намирен, очекује закључење
поступка и доношење закључка о
намирењу.

19.

01‐IV/47‐2‐25/256 од
26.08.2013. год

22.766,92 Еур

20.

01‐IV/66‐4‐25/278 од
07.10.2016.год

10.626,30 Еур

21.

01‐IV/66‐4‐25/278 од
07.10.2016.год

2.835.324,77 дин

22.

01‐IV/32‐3‐27/073 од
1.12.2014. год

4.112.553,28 дин

23.

01‐II/32‐3‐09/005 од
09.05.2007. год

1.978.826,34 дин

24.

01‐II/32‐3‐09/009 од
09.05.2007. год

4.153.845,24 дин

Основни суд Стара Пазова, судска
јединица Инђија, посл.бр. Ii‐
472/18. Предложено заказивање
новог пописа имовине пописа уз
асистенцију полиције.
Основни суд Нови Сад, посл.бр. Ii
4497/2017 . Наплата потраживања
врши се продајом комбајна.
Предложен наставак извршног
поступка и заказивање прве јавне
продаје.
Основни суд Нови Сад, посл.бр.
IIv‐1461/2018. Предмет
обезбеђења гаранције у
извршном поступку представља
предмет и средство извршења, а
то је: лична меница извршног
дужника.
Имајући у виду да је покренут
извршни поступак ради наплате
потраживања доспелог након оног
описаног под редним бројем 20. у
табели, предложено је
приступање овог поступка,
поступку у коме се врши продаја
непокретности извршног дужника.
Основни суд Панчево, , посл.бр. Ii‐
343/18.
Поднет је поднесак извршног
повериоца дана 26.12.2019.
године ради наставка поступка
спровођења и заказивања прве
јавне продаје хипотекованих
непокретности.
Основни суд Панчево, посл.бр И‐
368/2013 Наплата пленидбом
дела зараде.
Основни суд Панчево, посл.бр.Ii‐
41/2017. Очекује се заказивања
јавне продаје хипотекованог стана.
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Рб

Уговор о издавању
гаранције

Вредност
спора

25.

01‐II/32‐3‐09/012 oд
09.05.2007. год

738.997,56 дин

26.

01‐II/37‐3‐09/013 од
03.08.2007. год

847.825,95 дин

27.

01‐II/38‐6‐09/027 од
20.08.2007. год

2.626.466,12 дин

28.

01‐II/40‐5‐15/003 од
18.10.2007.год

5.240.653,48 дин

29.

01‐II/46‐6‐15/016 од
20.02.2008. год

4.233.453,29 дин

30.

01‐II/46‐7‐15/017 од
26.03.2008. год

3.034.986,03 дин

31.

01‐II/45‐6‐15/019 од
22.02.2008. год

1.457.802,33 дин

Фаза спора
Основни суд Смедерево – СЈ
Ковин, посл.бр. Iiv‐179/2017
Наплата је предложена продајом
покретних ствари које су под
залогом Фонда. Како попис није
спроведен, предложено извршење
пленидбом зараде или пензије.
Основни суд Панчево, посл.бр Ии‐
775/16. Наплата продајом куће.
Очекује се заказивање прве јавне
продаје.
Основни суд Панчево, посл.бр.Ii‐
149/2017 .Очекује се заказивање
јавне продаје заложених ствари
након процене од стране стручног
лица. У овом предмету се
напомиње да извршитељ фактички
спроводи извршење, иако нема
формалних услова за то, с
обзиром да дужник никада није
запримио решење о извршењу
које захтева обавезну личну
доставу.
Основни суд Смедерево, посл.бр.
Ii‐204/2017 Наплата продајом
куће. Фонд преузео кућу на јавној
продаји.
Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
7/2017 Наплата пленидбом дела
зараде.
Основни суд Панчево, посл.бр.Ii‐
8/2017
Извршни дужник се обратио
Фонду са молбом за репрограм
предметног дуговања. Фонд је
молбу дужника прихватио, из ког
разлога је одређено одлагање
извршења до истека валуте по
споразуму , односно до
30.06.2020. године
Основни суд Панчево, посл.бр. I‐
756/2016. Наплата продајом
земљишта. Дужнику није
поштовао динамику измирења
дуга у ратама, па се проступило
процени тржишне вредности
некретнине и очекује се
заказивање прве јавне продаје
некретнине.
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Рб

Уговор о издавању
гаранције

Вредност
спора

32.
01‐II/46‐7‐15/022 од
25.03.2008. год

4.186.421,40 дин

01‐II/64‐3‐15/044 од
26.12.2008. год

4.867.297,30 дин

01‐II/69‐5‐15/055 од
30.03.2009. год

3.064.498,45 дин

01‐II/70‐3‐15/057 oд
12.05.2009. год

3.623.526,07 дин

33.

34.

35.

Фаза спора
Основни суд Вршац, посл.бр.I.i.‐
8/2017 Наплата продајом куће.
Чека се поновно заказивање јавне
продаје, пошто прва није одржана,
јер нису били испуњени процесни
услови.
Основни суд Кикинда СЈ Нови
Кнежевац, посл.бр. I. Iv.‐282/19.
Поднет је је предлог за извршење.
Предмет обезбеђења гаранције у
овом
извршном
поступку
представља акцептирана меница
дужника.
Због непознатног имовинског
статуса
извршног
дужника
предложено
је
спровођење
извршења пленидбом евентуалне
зараде дужника или пописом
покретних ствари. Након исхода
провере статуса дужника у систему
обавезног социјалног осигурања,
приступиће
се
евентуалним
проверема
друге
имовине
дужника из које би се предметно
потраживање могло наплатити.
Основни суд Нови Сад, посл.бр. Ii‐
36/2017. Треће лице се обратило
Фонду и преузело обавезу
намирења
потраживања.
С
обзиром да треће лице поступа по
договору са Фондом и дуг плаћа у
ратама , спровођење извршења је
одложено до дана 05.07.2020.
године.
Основни суд Зрењанин, посл.бр.
се за сада не зна. Поднет предлог
за извшење. Предмет обезбеђења
гаранције у овом извршном
поступку представља акцептирана
меница дужника.
До дана 31. 12.2019. није
запримљено решење којим се
дозвољава
предложено
извршење.
Предложено је да се извршење
спроведе пописом, проценом и
продајом
покретних
ствари
извршног дужника, а алтернативно
и пленидбом евентуалне зараде
дужника.

33

Рб

Уговор о издавању
гаранције

Вредност
спора

36.

01‐II/71‐4‐15/058 oд
04.06.2009. год

1.960.131,61 дин

01‐III/02‐3‐15/061 oд
12.08.2009. год

3.771.923,67 дин

01‐III/03‐4‐15/065 oд
23.10.2009. год

362.546,11 дин

37.

38.

39.
01‐III/25‐4‐15/105

1.182.057,92дин

01‐III/51‐1‐15/118 од
21.02.2013. год

1.212.819,00 дин

40.

41.

Фаза спора
Основни суд Сомбор посл.бр. Ii‐
324/2017 Извршни дужник се
обратио Фонду са молбом за
репрограм предметног дуговања.
Фонд је молбу дужника прихватио,
из ког разлога је одређено
одлагање извршења до истека
валуте по споразуму , односно до
15.08.2021. године
Основни
суд
Стара
Пазова,посл.бр.
Ii‐74/2017
Наплата продајом куће. Очекује се
заказивање и одржавање прве
јавне продаје непокретности.
Основни суд Бечеј, посл.бр. I.iв‐
167/19 Предложено да се
извршење спроведе пленидбом
зараде извршног дужника и
алтернативно пописом, проценом
и продајом њихових покретних
ствари.
Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
1018/2017 Наплата продајом
пословног објекта. Дужнику дат
додатни рок да измири дуг.
Основни суд Сомбор, посл.бр. Ii‐
44/2017. Наплата продајом
пословног објекта. Извршни
дужник се обратио Фонду са
молбом за репрограм предметног
дуговања. Фонд је молбу дужника
прихватио, из ког разлога је
одређено одлагање извршења до
истека валуте по споразуму ,
односно до 15.04.2022. године
Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
514/19. Донето решење о
извршењу, следи утврђивање
тржишне вредности
хипотекованих непокретности и
заказивање прве јавне продаје.

01‐IV/52‐3‐25/263

490.509,73 дин

01‐IV/61‐3‐25/271

Основни суд Панчево, посл.бр. Ii‐
581/19. Донето решење о
извршењу, следи утврђивање
734.220,52 дин
тржишне вредности
хипотекованих непокретности и
заказивање прве јавне продаје.

42.
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Рб

Уговор о издавању
гаранције

43.

0I‐ V/47‐2‐35/004

44.

0I‐ II/42‐3‐12/102

Вредност
спора

Фаза спора

Основни суд Нови Сас, ст. 99/19 и
Рио6/19. Дана 06.11.2019. године
поднете су примедбе на Унапред
припремљени план
реорганизације. Поступак
реорганизације Рео. 6/19 окончан
је одбацивањем плана.
60.460,62 дин
У току је поступак испитивања
постојања стечајних разлога, након
чега се очекује отварање стечајног
поступка, пријваљивање
потраживања у стечајну масу и
намирење истог у окриву стечајног
поступка.
Основни суд Панчево,СЈ Ковачица
– још увек непознат број посл.бр.
Ii‐581/19. Поднет је предлог за
извршење.
Предмет обезбеђења гаранције у
извршном поступку представља
предмет и средство извршења, а
то су: некретнине.
791.352,84 дин До дана 31.12 2019. године није
запримљено решење којим се
дозвољава предложено
извршење.
Предложено је да се извршење
спроведе јавном продајом
непокретности извршних дужника
на којима Фонд има хипотеку
првог реда.

Исход судских спорова зависи од великог броја непредвидљивих фактора, што је
наведено у извештајима правних заступника. Фонд је формирао исправку вредности за
укупан износ палих гаранција старијих од 60 дана.
33.2. ПРЕГЛЕД СУДСКИХ СПОРОВА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ КОЈИ СЕ ВОДЕ ПРОТИВ
ФОНДА
На дан 31.12.2019. године, против Фонда се води један судски спор, Привредни суд Нови
Сад Пк. 265/18, за привредни преступ из чл. 46. ст. 1, тачка 7, 11, 12, у вези са ст. 2. Закона
о рачуноводству. Изречена је јединствена новчана казна, испод законског минимума у
износу од 150.000,00 динара. Изјављена је жалба против првостепене пресуде и правни
заступник очекује успех у жалбеном поступку.
У складу са одељком 21. МСФИ за МСП, пошто се по процени правног заступника очекује
успех у жалбеном поступку, те неће доћи до одлива средстава, а првостепеном
пресудом на коју је изјављена жалба, изречена је јединствена новчана казна чији износ
није од материјалног значаја, Фонд није извршио резервисања за трошкове судских
спорова.
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34.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима
готовине и готовинских еквивалената током обрачунског периода. У складу са чл. 2. тачка
7) и чл. 25. Закона о рачуноводству, сва правна лица која примењују МСФИ за МСП, су
дужна да у оквиру сета финансијских извештаја за 2019. годину поднесу и Извештај о
токовима готовине.
Извештај о токовима готовине је израђен складу са смерницама за његово попуњавање и
уз поштовање основних принципа и начела попуњавања Финансијсих извештаја, да
коначни показатељ стања на рачуну мора бити у складу са аналогном позицијом Биланса
стања.

35.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Извештај о променама на капиталу приказује облике капитала и његово кретање, крајње
стање у односу на почетно. Промене капитала између почетка и краја извештајног
периода одражавају повећање или смањење нето имовине током датог периода.
Једине промене на капиталу које Фонд има представљају повећање основног капитала
преносом остварене добити ранијих година. У Извештају о променама на капиталу за
2019. годину се види да је било увећања основног капитала и то за добит остварену 2018.
године.

36.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

Извештај о осталом резултату обухвата приходе и расходе који нису признати у Билансу
успеха, већ се признају у Билансу стања у оквиру позиције капитала.
Извештај о осталом резултату Гаранцијског фонда АП Војводине садржи само један
податак, а то је износ нето добити.

37.

ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Главни изазов за међународну заједницу је недавно избијање епидемије корона вируса
(Covid‐19), за чију експанзију широм света се очекује да ће имати негативан пролазни
утицај глобалну економију. Ефекти епидемије Covid‐19 на привредну активност у великој
мери ће зависити од обима његовог могућег ширења по свету и времена његовог
сузбијања. Земље широм света, међу њима и Србија, већ су предузеле мере за сузбијање
ширења вируса (нпр. ограничења путовања, мере карантина), као и за ублажавање
негативног утицаја на привреду у погледу понуде и потражње путем разних фискалних
мера.
У Републици Србији је 15. марта 2020. године донета Одлука о проглашењу вандредног
стања због епидемије вируса Covid‐19. Влада Републике Србије усвојила је и сет пореских
мера ради ублажавања економских последица насталих услед корона вируса.
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