GODIŠNJI IZVEŠTAJ
BDD „EURO FINEKS BROKER“ A.D., BEOGRAD
ZA 2017. GODINU

Beograd, 2018. godina

U skladu sa odredbama Zakona o Računovodstvu, BDD „EURO FINEKS BROKER“
A.D., Beograd, MB: 17319868 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
BDD „EURO FINEKS BROKER“ A.D., BEOGRAD
ZA 2017. GODINU

SADRŽAJ
1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje)
2. IZVEŠTAJ O REVIZIJI
3. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O
POSLOVANJU ZA 2017. GODINU
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA O RASPODELI DOBITI
6. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

БИЛАНС СТАЊА
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
на дан 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Група рачуна,

Износ

Напомена
ПОЗИЦИЈА

АОП

рачун
1

2

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0006+0009
+0010+0011+0012)

0001

44072

46720

00

I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0002

46

58

01

II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)

0003

2375

4795

0004

2375

4795

01 (осим 012 и део 019) 1. Материјална имовина
012 и 019 (део)

2. Инвестиционе некретнине

0005

III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)

0006

39913

39913

1. Учешћа у капиталу зависних и осталих
повезаних правних лица

0007

39913

39913

022 и 029 (део)

2. Учешћа у капиталу осталих правних лица
(учешћа у капиталу испод 25 %)

0008

03 (осим 034)

IV ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

0009

1738

1954

31

V ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВE ЗА
ПРОДАЈУ

0010

30

VI ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈE СЕ ДРЖЕ ДО
ДОСПЕЋА

0011

04

VII ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

0012

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014+0015+0016+0024)

0013

4

8732

14316

I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ

0014

4

II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

0015

III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(0017+0018+0019+0020+ 0021+0022+0023)

0016

4

8732

14226

20

1. Потраживања за накнаде и провизије по основу 0017
обављања инвестиционих услуга

4

799

1230

21

2. Потраживања за накнаде и провизије по основу 0018
обављања додатних услуга

22

3. Потраживања за камату, дивиденде и остала
улагања

0019

23

4. Остала потраживања

0020

4

5. Краткорочни финансијски пласмани

0021

4

02
020, 021 и 029 (део)

10, 12
11

24 (осим 246)

90

263
2821

1176

Група рачуна,
АОП

рачун
1

2

3

25

6. Готовински еквиваленти и готовина

0022

26

7. Порез на додату вредност

0023

IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
(0025+0026)

0024

32, 33

Износ

Напомена
ПОЗИЦИЈА

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6
5112

11557

0

0

245

166

53049

61202

33

1. Хартије од вредности које се држе до доспећа – 0025
део који доспева до једне године

32

2. Хартије од вредности по фер вредности кроз
биланс успеха

0026

278

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0027

Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0028

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
(0001+0013+0027+0028)

0029

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0030

16

6628

2539

(0402-0403+0404+0407 +0408+0409-0410+0411 0414-0417)≥0

0401

5

17817

17122

40

I ОСНОВНИ КАПИТАЛ

0402

5

16441

16441

41

II УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ

0403

42

III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ (0405+0406)

0404

5

4

4

420

1. Емисиона премија

0405

421

2. Остале капиталне резерве

0406

5

4

4

43

IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА

0407

440, 441

V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

0408

442, 444

VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

0409

443, 445

VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

0410

45

VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)

0411

5

1372

677

450

1. Нераспоређени добитак претходних година

0412

5

677

533

451

2. Нераспоређени добитак текуће године

0413

5

695

144

46

IX ГУБИТАК (0415+0416)

0414

0

0

460

1. Губитак претходних година

0415

461

2. Губитак текуће године

0416

X. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0417

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(0419+0420+0424)

0418

35232

44080

50

I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

0419

51

II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0421+0422+0423)

0420

22307

22307

27 осим 278

98

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ

034, 246

6

Група рачуна,
АОП

рачун
1
514, 515
511, 512, 513
510, 519
52
520 до 524
526
525 и 529

Износ

Напомена
ПОЗИЦИЈА

2
1. Дугорочни кредити

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

0421

2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности 0422
у периоду дужем од годину дана
3. Остале дугорочне финансијске обавезе

0423

III КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0425+0426+0427+0428+ 0429+0430+0431)
1. Краткорочни кредити

6

22307

22307

0424

12925

21773

0425

8820

4520

2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности 0426
у периоду од годину дана
3. Остале краткорочне финансијске обавезе

0427

4. Обавезе из пословања

0428

3375

5869

5. Обавезе за порез на додату вредност и остале
јавне приходе

0429

663

816

6. Обавезе за порез на добитак

0430

67

56 (осим 568)

8. Пасивна временска разграничења

0431

568

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0432

57

Г. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
0433
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

53
54 (осим 540) и 55
540

99

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
(0410+0414+0417-0402+0403 -0404-0407-04080409-0411) ≥ 0 = (0418+0432+0433-0029)≥0

0434

Ђ. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0418+
0432+0433-0434)

0435

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0436

10568

17

У ____________________________
дана ______________20_______године

53049

61202

6628

2539

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

БИЛАНС УСПЕХА
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Група рачуна,

Износ

Напомена
Позиција

АОП

рачун
1

2

3

број

текућа година

претходна година

4

5

6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

70, 71
72

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003)

1001

1. Приходи по основу обављања делатности

1002

2. Добици из остварене разлике у цени

1003

14742

16906

14742

16906

1004

14190

13392

449

552

8

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
(1005+1006+1007+1008+ 1009+1010)
60

1. Расходи по основу обављања делатности

1005

61

2. Губици на оствареној разлици у цени

1006

63

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи

1007

11

6669

5463

641

4. Трошкови амортизације

1008

11

1017

1378

642

5. Трошкови резервисања

1009
11

6055

5999

552

3514

0

74

64 (осим 641 и 642), 65 6. Остали пословни расходи

1010

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1004)

1011

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1004-1001)

1012

73

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1014+1015+1016+1017)

1013

730

1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица

1014

732

2. Приходи од камата

1015

733, 734, 735

731, 739

3. Позитивне курсне разлике, приходи по основу
ефеката валутне клаузуле, приходи од дивиденди 1016
и учешћа у добитку зависних правних лица и
заједничких улагања
4. Остали финансијски приходи

1017

62

VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1019+1020+1021+1022)

1018

620

1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима

1019

622

2. Расходи камата

1020

9

74

202

58

2

58

Група рачуна,
АОП

рачун
1

2

3

3. Негативне курсне разлике, расходи по основу
ефеката валутне клаузуле и расходи од учешћа у
губитку зависних правних лица и заједничких
улагања

1021

4. Остали финансијски расходи

1022

752

VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА
ПРОДАЈУ

1023

672

VIII РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА
ПРОДАЈУ

1024

74, 75 (осим 752)

IX ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1025

66, 67 (осим 672)

X ОСТАЛИ РАСХОДИ
XI ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

623, 624, 625

621 и 629

Износ

Напомена
Позиција

број

текућа година

претходна година

4

5

6

200

10

4101

4357

1026

3580

7561

1027

871

326

871

326

255

236

(1001-1004+1013-1018+1023 -1024+1025-1026)
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

1028

(1004-1001+1018-1013+1024 -1023+1026-1025)

76-68

XIII НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ
ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1029

68-76

XIV НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ
ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1030

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1031
(1027-1028+1029-1030)
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1032
(1028-1027+1030-1029)
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
821

1. Порески расходи периода

1033

822

2. Одложени порески расходи периода

1034

Група рачуна,
АОП

рачун
1

2

823

Износ

Напомена
Позиција

3

3. Одложени порески приходи периода

1035

Д. НЕТО ДОБИТАК (1031-1032-1033-1034+1035)

1036

Ђ. НЕТО ГУБИТАК (1032-1031+1033+1034-1035)

1037

Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1038

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

1039

број

текућа година

претходна година

4

5

6

14

79

54

695

144

З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1040

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1041

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Напомена: Позиције на АОП 1038 и АОП 1039 попуњавају само код консолидованих финансијских извештаја.
Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Позиција

1

АОП

2

текућа година

претходна година

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001

41762

29488

1. Приливи од накнада по основу пријема и извршења налога клијента

3002

17024

21925

2 Приливи од накнада по основу управљања портфолиом клијента

3003

3. Приливи од накнада по основу инвестиционог саветовања

3004

4 Приливи од накнада по основу услуга покровитеља

3005

5. Приливи од накнада по основу услуга агента емисије

3006

6. Приливи од накнада по основу управљања МТП

3007

7. Приливи од накнада за додатне услуге

3008

8 Приливи од хартија од вредности (дилерски послови)

3009

9. Остали приливи

3010

24738

7563

II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
(3012+3013+3014+ 3015)

3011

51327

39873

1. Одливи по основу расхода од обављања инвестиционих и додатних
услуга

3012

2. Одливи по основу продаје хартија од вредности (дилерски послови)

3013

3. Одливи по основу других трошкова пословања пословних расхода

3014

38124

29090

4. Остали одливи

3015

13203

10783

3017

9565

10385

I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
(3019+3020+3021+3022)

3018

550

0

1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања

3019

550

2. Приливи од продаје акција и удела

3020

(3002+3003+3004+3005+3006+ 3007+3008+3009+3010)

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3016
(3001-3011)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
(3011-3001)
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Износ
Позиција

1

АОП

2

3. Приливи од дивиденди, односно добити по основу улагања у акције и
уделе

3021

4. Остали приливи

3022

текућа година

претходна година

3

4

II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3023

79

1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања

3024

79

2. Одливи по основу куповине хартија од вредности (дилерски послови)

3025

3. Остали одливи

3026

(3024+3025+3026)

0

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3027
(3018- 3023)

471

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3028
(3023-3018)
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
(3030+3031+3032+3033+3034)

3029

1. Приливи од емисије акција

3030

2 Приливи од емисије дужничких хартија од вредности

3031

3. Приливи од дугорочних кредита

3032

216

4. Приливи од краткорочних кредита

3033

13584

5. Остали приливи

3034

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
(3036+3037+3038+3039+3040+3041)

3035

1. Одливи по основу откупа сопствених акција

3036

2. Одливи за отплате дугорочних кредита

3037

3. Одливи за отплате краткорочних кредита

3038

4. Одливи за дивиденде

3039

5. Одливи за камате

3040

6. Остали одливи

3041

13800

73236

73236
10951

62150

10949

2

57
62093

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3042
(3029-3035)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3043
(3035-3029)

2849

11086

Износ
Позиција

1

АОП

2

текућа година

претходна година

3

4

Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3016+3027+3042-3017-3028-3043)

3044

Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3017+3028+3043-3016-3027-3042)

3045

6245

Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3046

11557

Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3047

Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3048

200

3049

5112

701

10782
74

З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0022)
(3046+3044-3045+3047-3048)
У ____________________________
дана ______________20_______године

11557
Законски заступник

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Компоненте капитала
Ред.
број

1

41

ОПИС

034 и 246

40
АОП

2

42 и 43
АОП

Основни капитал

Уписани а
неуплаћени
капитал

3

4

45

46

АОП

АОП

АОП

Резерве

Губитак

Откупљене
сопствене
акције

5

6

7

АОП Нераспоређени
добитак
8

Почетно стање претходне
године на дан 01.01._____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

4019

4037

б) потражни салдо рачуна

4002

4020

4038

а) исправке на дуговној страни 4003
рачуна

4021

б) Исправке на потражној
страни рачуна

4004

а) кориговани дуговни салдо
рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4005

б) кориговани потражни салдо
рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4006

16441

4055

4073

4091

4056

4074

4092

4039

4057

4075

4093

4022

4040

4058

4076

4094

4023

4041

4059

4077

4095

4024

4042

4060

4078

4096

4

533

Исправка материјално
значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан
01.01. ____
3

16441

4

533

Промене у претходној
_____ години
4

а) промет на дуговној страни
рачуна

4007

4025

4043

4061

4079

4097

б) промет на потражној страни
рачуна

4008

4026

4044

4062

4080

4098

4009

4027

4045

4063

4081

4099

4028

4046

4064

4082

4100

144

Стање на крају претходне
године 31.12.____
5

а) дуговни салдо рачуна (3а +
4а - 4б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (3б - 4010
4а + 4б) ≥ 0

16441

4

677

Компоненте осталог резултата

Ред.
број

ОПИС

1

2

резерве по основи
прерачуна
АОП Ревалоризационе АОП
финансијских
резерве
извештаја у другој
функционалној
валути

442, 444

440

9

Губитак изнад
висине
капитала

Укупан капитал

441

АОП нереализовани
добици по
основу ХОВ

10

443,445
АОП нереализовани
губици по
основу ХОВ

11

АОП [∑(ред б кол 3 до АОП [∑(ред а кол 3
кол 12) - ∑(ред а
до кол 12) кол 3 до кол 12)]
∑(ред б кол 3
≥0
до кол 12)] ≥ 0

12

13

14

Почетно стање
претходне године на
дан 01.01._____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

4163

б) потражни салдо
рачуна

4110

4128

4146

4164

4111

4129

4147

4165

4181

16978

4190

Исправка материјално
значајних грешака и
промена
рачуноводствених
политика
2
а) исправке на дуговној
страни рачуна

4182
б) Исправке на потражној 4112
страни рачуна

4130

4148

4166

4131

4149

4167

4191

Кориговано почетно
стање претходне
године на дан 01.01.
____
3

а) кориговани дуговни
салдо рачуна (1а + 2а 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни
салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0

4113

4114

4132

4150

4168

а) промет на дуговној
страни рачуна

4115

4133

4151

4169

б) промет на потражној
страни рачуна

4116

4134

4152

4170

4117

4135

4153

4171

б) потражни салдо
4118
рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0

4136

4154

4172

4183

16978

4192

4184

144

4193

4185

17122

4194

Промене у претходној
_____ години
4

Стање на крају
претходне године
31.12.____
5

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

Компоненте капитала
Ред.
број

1

41

ОПИС

034 и 246

40
АОП

2

42 и 43
АОП

Основни капитал

Уписани а
неуплаћени
капитал

3

4

45

46

АОП

АОП

АОП

Резерве

Губитак

Откупљене
сопствене
акције

5

6

7

АОП Нераспоређени
добитак
8

Исправка материјално
значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика
6

а) исправке на дуговној страни 4011
рачуна

4029

4047

4065

4083

4101

б) исправке на потражној
страни рачуна

4012

4030

4048

4066

4084

4102

а) кориговани дуговни салдо
рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4013

4031

4049

4067

4085

4103

б) кориговани потражни салдо
рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4014

4032

4050

4068

4086

4104

Кориговано почетно стање
текуће година на дан 01.01.
_____
7

16441

4

677

Промене у текућој _____
години
8

а) промет на дуговној страни
рачуна

4015

4033

4051

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни
рачуна

4016

4034

4052

4070

4088

4106

4017

4035

4053

4071

4089

4107

4036

4054

4072

4090

4108

695

Стање на крају текуће
године 31.12. _____
9

а) дуговни салдо рачуна (7а +
8а - 8б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (7б - 4018
8а + 8б) ≥ 0

16441

4

1372

Компоненте осталог резултата
441
Ред.
број

ОПИС

1

2

резерве по основи
440
прерачуна
АОП Ревалоризационе АОП
финансијских
резерве
извештаја у другој
функционалној
валути
9

Губитак изнад
висине
капитала

Укупан капитал
442, 444
АОП нереализовани
добици по
основу ХОВ

10

443,445
АОП нереализовани
губици по
основу ХОВ

11

АОП [∑(ред б кол 3 до АОП
кол 12) - ∑(ред а
[∑(ред а кол 3
кол 3 до кол 12)]
до кол 12) ≥0
∑(ред б кол 3
до кол 12)] ≥ 0

12

13

14

Исправка материјално
значајних грешака и
промена
рачуноводствених
политика
6
а) исправке на дуговној
страни рачуна

4119

4137

4155

4173
4186

б) исправке на потражној 4120
страни рачуна

4138

4156

4174

4139

4157

4175

4195

Кориговано почетно
стање текуће година
на дан 01.01. _____

7

а) кориговани дуговни
салдо рачуна (5а + 6а 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни
салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0

4121

4122

4140

4158

4176

а) промет на дуговној
страни рачуна

4123

4141

4159

4177

б) промет на потражној
страни рачуна

4124

4142

4160

4178

4125

4143

4161

4179

б) потражни салдо
4126
рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0

4144

4162

4180

4187

17122

4196

4188

695

4197

4189

17817

4198

Промене у текућој
_____ години
8

Стање на крају текуће
године 31.12. _____
9

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

текућа година

претходна година

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1036)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1037)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације
440

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Нереализовани добици или губици по основу
улагања у власничке инструменте капитала
442,443

а) добици

2005

б) губици

2006

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима
1. Нереализовани губици и добици по основу
хартија од вредности расположивих за продају
444,445

а) добици

2007

б) губици

2008

2 Резерве по основу прерачуна финансијских
извештаја приказаних у другој функционалној
валути, односно валути приказивања
441
а) добици

2009

б) губици

2010

I. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 2011
НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
II. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 2012
НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
III. УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2003+2005+2007 +2009+2011)-(2004+2006+2008 2013
+2010+2012)≥0

14

695

144

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

текућа година

претходна година

5

6

IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2004+2006+2008 +2010+2012)-(2003+2005+2007 2014
+2009+2011)≥0
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА
I УКУПАН СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2001-2002+2013-2014) ≥ 0

2015

1. Приписан већинским власницима капитала

2016

2. Приписан власницима који немају контролу

2017

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2002-2001+2014-2013) ≥ 0

2018

1. Приписан већинским власницима капитала

2019

2. Приписан власницима који немају контролу

2020

14

695

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).
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ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
Просечан број запослених (цео број)

8

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском
периоду, подељен са бројем месеци пословања

4

•уписати ознаку 4- правно лице се, у складу са чланом 6. Закона о
рачуноводству, сматра великим

РАЗВРСТАВАЊЕ
Величина за наредну пословну годину

EURO FINEKS BROKER a.d.
Beograd, Imotska 1

NAPOMENE UZ REDOVAN GODIŠNJI
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA 2017. GODINU

Beograd, 27.04.2018.

1

EURO FINEKS BROKER A.D. Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2017.
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1. OPŠTE INFORMACIJE
Brokersko dilersko društvo EURO FINEKS BROKER AD /nejavno akcionarsko društvo/
Beograd,ulica Imotska 1, osnovano je Ugovorom о osnivanju 10.02.2001.godine i upisanje u
sudski registar kod Privrednog suda u Beogradu rešenjem broj FI-448/01 оd
02.04.2001.godine, а na osnovu rešenja Savezne komisije за hartije оd vrednosti i finansijsko
тržište о davanju dozvole za rad 4/1-462/2-01. Оd 12.11.2001.godine је član Beogradske
berze, а član је i u Poslovnom udruženju оd 1.02.2004. Od 23.01.2004 član је Centralnog
registra. Dana 05.05.2005. godine upisan је u Registar privrednih subjekata kod Аgencije za
privredne registre pod brojem BD 10333/2005
Registarski broj: BD 143723/2007
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100350574
Мatični broj: 17319868
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona о računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik
RS“ br. 46/2006) društvo je rezvrstano u veliko pravno lice
Prosečan broj zaposlenih u 2017.godini је 8.
Društvo je povezano sa pravnim licem Fineks doo, Beograd, PIB: 100350558, MB: 07510080.
Učešće u vlasništvu iznosi 100%.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti.
Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni
glasnik RS", br. 62/2013) i na njemu zasnovanim podzakonskim aktima.
Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu primenjuje:
Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene
standarde (dalje: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje:
MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih
standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja,
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je prevod
utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.
Finansijski izveštaji satavljeni su u formi propisanoj Pravilnikom o Kontnom okviru i
finansijskim izveštajima za brokersko- dilersaka društva ("Sl. glasnik RS", br.15/14, 137/14 i
143/14.
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Priloženi finansijski izveštaji su usaglašeni sa svim zahtevima MSFI.
Osnovne
računovodstvene
politike primenjene za sastavljanje finansijskih izveštaja
obelodanjene su u tekstu Napomene 3. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u
primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili
veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za
finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 5.
2.1. Uporedni podaci
Uporedne podatke u skladu sa MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja predstavljaju
finansijski izveštaji za 2016. godinu, koji su bili predmet revizije od strane nezavisnog revizora
koji je u svom izveštaju od 28.04.2017. godine izrazio pozitivno mišljenje.
2.2. Preračunavanje stranih valuta
Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja zvaničnu
izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva.
Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute utvrđenom
na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Monetarne pozicije
iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare prema srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan bilansa. Pozitivne i negativne
kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u
toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu
kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda.
Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu
valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani
su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika u
okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.
2.3. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u
doglednoj budućnosti.
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3.

3.1.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj
nabavnoj vrednosti odnosno, ceni koštanja.
Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu
refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna
vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone).
Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju samo
kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i
da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove
perioda u kome nastanu.
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina i opreme, priznaju
se, u okviru ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda, u bilansu uspeha.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za umanjenje
vrednosti.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se vrši primenom proporcionalne metode kojom se
vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom procenjenog veka upotrebe.
Stope amortizacije date su u sledećem pregledu:
Oprema:
-Kancelarijska oprema
-Računarska oprema
-Putnička vozila

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme
stavljanja sredstva u upotrebu.

%
20 %
20 %
10 %

počinje od narednog meseca od
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3.2. Finansijski instrumenti
Finansijski instrumenti su novčna sredstva, kratkoročna i dugoročna potraživanja i kratkoročne i
dugoročne obaveze i instrumenti kapitala, odnosno akcije i drugi instrumenti, kojima se može
trgovati, kao i obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.
Finansijski instrumenti se klasifikuju u četiri osnovne kategorije:
1) Finansijska sredstva ili finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha;
2) Investicije koje se drže do dospeća;
3) Krediti i potraživanja;
4) Finansijaka sredstva raspoloživa za prodaju.
Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva ili obaveze
računovodstvenog obuhvatanja na datum saldiranja transakcije.

se

evidentira

korišćenjem

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija
(izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz
bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili
finansijske obaveze.

Finansijska sredstva
Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, potraživanja od kupaca i
ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i pozajmice, kao i učešća u kapitalu .
Vrednovanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije.Klasifikacija zavisi od svrhe
za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih
sredstava u momentu inicijalnog priznavanja.
Klasifikacija
b) Zajmovi i potraživanja
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca i
druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima evidentiranim u
okviru kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u
okviru dugoročnih finansijskih plasmana .
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti
obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan
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dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih
uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti
likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (više od 365
dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena .
Finansijska sredstva se procenjuju na dan bilansa kako bi se utvrdilo da li postoje objektivni
dokazi obezvređenja. Ukoliko postoje dokazi o obezvređenju, utvrđuje se naplativ iznos
plasmana. Za procenjen iznos obezvređenja Društvo vrši ispravku vrednosti na teret rashoda
perioda u kome je došlo do obezvređenja.
Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i kada naplata celog
ili dela potraživanja više nije verovatna
Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu date
matičnim, zavisnim, povezanim i ostalim pravnim licima, kao i beskamatna i kamatonosna
potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi
zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi
Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi.
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita, obaveze
prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja .
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza,
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se
priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju
po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga
se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti
primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS 39
Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva Društva nemaju
materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.
Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite
razgraničavaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.
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Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se
klasifikuju kao dugoročne.
3.3. Zalihe
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža.
3.4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka,
druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće
i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu na dan sastavljanja
finansijskih izveštaja uključena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoročnih finansijskih
obaveza.
3.5. Depoziti
Depoziti se iskazuju u visini deponovanih iznosa koji mogu biti uvećani za obračunatu kamatu,
što zavisi od obligacionog odnosa izmedu deponenta i Društva.
Devizni depoziti se prikazuju u dinarima prema srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa.
3.6. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da
se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanje će biti priznato kada su
kumulativno ispunjena sledeća tri uslova:
1) društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog događaja;
2) verovatno je da će doći do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i
3) visina obaveze može da se pouzdano proceni.
Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire. Trošak
rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.
Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja
najbolje tekuće procene.
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
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Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi
verovatan.
3.7. Primanja zaposlenih
(a) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim po
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima.. Doprinosi na teret poslodavca i na teret
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
(b) Otpremnine i jubilarne nagrade
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Rezervisanja po
osnovu ovih naknada i sa njima povezani troškovi se priznaju u iznosu sadašnje vrednosti
očekivanih budućih gotovinskih tokova. Aktuarski dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih
usluga priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.
(c) Učešće u dobiti i bonusi
Društvo priznaje obavezu za bonuse i učešće u dobiti zaposlenih u periodu kada je doneta odluka
o njihovoj isplati. Učešće zaposlenih u dobiti kao i bonusi podležu obračunu svih pripadajućih
poreza i doprinosa na zarade.
3.8. Porezi i doprinosi
(a) Porez na dobit
Tekući porez
Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih
lica. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od
15% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom
bilansu kao dobit preoporezivanja iskazana u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i
rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog
poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih
podsticaja.
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Poreski propisi u Republici Srbiji, ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Gubici iz
tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Odloženi porez
Odloženi porezi se obračunavaju po osnovu privremenih razlika nastalih u obračunu
amortizacije osnovnih sredstava po poreskim i računovodstvenim propisima.
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska
sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i neiskorišćene iznose prenosivih poreskih
kredita i poreskih gubitaka, do mere do koje je izvesno da je nivo očekivane buduće oporezive
dobiti dovoljan da se sve odbitne privremene razlike, preneti neiskorišćeni poreski krediti i
neiskorišćeni poreski gubici mogu iskoristiti.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto dobit izveštajnog
perioda.
(b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge
poreze, razne naknade i doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim poreskim
propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u okviru ostalih poslovnih rashoda.
3.9. Dividende
Dividende vlasnicima evidentiraju se kao obaveza i umanjuju kapital u periodu u kojem je
doneta odluka o njihovoj isplati.
Dividende odobrene za period nakon datuma izveštavanja se obelodanjuju u događajima nakon
datuma izveštajnog perioda.
3.10. Priznavanje prihoda
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će
u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti
primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu pružanja usluga u toku normalnog poslovanja
Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
(a) Prihod od naknada i provizija za pružanje investicionih usluga i aktivnosti
U ove prihode spadaju prihodi od naknada za: otvaranje i prenos vlasničkih računa hartija od
vrenosti; uključivanja hartija od vrednosti emitenata na berzansko tržište; izradu ponuda za
preuzimanje akcija; izradu i inoviranje berzanskog informatora; korporativne agenture; usluga
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vezanih za Centralni registar hartija od vrenosti. Takođe ovde spadaju i prihodi od brokerske
provizije.
(b) Prihod od naknada i provizija od dodatnih usluga
U ove prihode spadaju prihodi od savetodavnih i konsultantskih usluga; istraživanja i finansijske
analize u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima, kao i ostalih dodatnih usluga
c) Dobici iz ostvarene razlike u ceni
Realizovani dobici na ostvarenoj razlici u ceni kod kupoprodaje hartija od vrednosti iz dilerskih
aktivnosti.
d) Finansijski prihodi
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, prihode od dividendi i ostale
finansijske prihode, ostvarene iz odnosa sa ostalim pravnim licima.
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji
se odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na
zatezne kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu
sa ugovornim odredbama.
(e) Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine
Odnose se na prihode po osnovu usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti koje se bilansiraju
po fer vrednosti kroz bilans uspeha, kao i na prihode od ukidanja revalorizacionih rezervi
prilikom prodaje hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju.
3.11. Rashodi
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.
(a) Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti
Ovi rashodi obuhvataju troškove drugih posrednika, transakcione troškove i ostale rashode..
b) Gubici na ostvarenoj razlici u ceni
Realizovani gubici na ostvarenoj razlici u ceni hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju i onih
kojima se trguje, koji se iskazuju po osnovu dilerskih aktivnosti, prilikom prodaje hartija iz
potrfolia Društva.
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c) Finansijski rashodi
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske
rashode, koji se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom
uzročnosti
d) Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine
Odnose se najvećim delom na rashode po osnovu svođenja na tržišnu vrednost hartija od
vrednosti koje se bilansiraju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i na rashode po osnovu ispravke
vrednosti potraživanja i plasmana, putem indirektnog otpisa, zbog procene o verovatnoj
nenaplativosti.

4. POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Na dan 31.12.2017. godine kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iskazani su u iznosu
od 8.732 hiljada dinara. U narednoj tabeli data je njihova struktura:

Potraživanja za naknade i provizije po osnovu obavljanja investicionih usluga
Ostala potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Stanje na dan 31. decembra

2017. 2016.
799 1.230
353
2.821 1.176
5.112 11.557
8.732 14.316

4.1. Potraživanja za naknade i provizije

Potraživanja za nak. i prov. investicion. usluga
Minus: Ispravka vrednosti
Stanje na dan 31. decembra

2017.

2016.

10.006
(9.207)

9.824
(8.047)

799

1.230

Usaglašavanje potraživanja je vršeno putem slanja IOS-a i usaglašenost je 100%.
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4.2. Kretanje na računu ispravke vrednosti potraživanja za naknade i provizije
2017.
Stanje na dan 01.01.2017. godine
Smanjenje u toku 2017. godine
Dodatne ispravke u 2017. godini

8.594
(927)
1.540

Stanje na dan 31. decembra

9.207

4.3. Ostala potraživanja
2017.

2016.

Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

-

240
23

Stanje na dan 31. decembra

-

263

4.4. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani, na dan 31.12.2017. godine iznose 7.740 hiljada dinara i
odnose se na:
-kratkoročni zajam zavisnom pravnom licu FINEKS d.o.o. Beograd u iznosu od 6.880 hiljada
dinara po Ugovoru o kratkoričnom zajmu. Plaćanje kamate nije ugovoreno.
-kratkoročni zajam indirektno povezanom pravnom licu MINEL ENIM doo Smederevo u neto
iznosu od 217 hiljada dinara po Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici. Plaćanje kamate nije
ugovoreno.
-kratkoročna pozajmica indirektno povezanom pravnom licu JUGOZAN PROMET d.o.o.
Beograd po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od dinara 643 hiljada dinara.
Potraživanje po pozajmicama u ranijim godina u iznosu od 4.919 hiljada dinara indirektno su
otpisana na teret rashoda.
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4.5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2017.
Tekući računi (dinarski)

2016.

373

163

-

6.455

Garantni fond CRHoV

4.739

4.939

Stanje na dan 31. decembra

5.112

11.557

Namenski račun po osnovu obaveza za klijente

Novčana sredstva uplaćena u Garantni fond Centralnog registra hartija od vrednosti u iznosu od
40.000 evra iskazana su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS koji je važio na dan
31.12.2017. godine. Efekti kursnih razlika iskazani su kroz bilans uspeha.
Stanje novčanih sredstava u poslovnim knjigama Društva je usaglašeno sa stanjem
kod poslovnih banaka i Centralog registra HoV, na dan bilansa.

5. KAPITAL
2017.

2016.

Osnovni kapital
Rezerve
Neraspoređeni dobitak

16.441
4
1.372

16.441
4
677

Stanje na dan 31. decembra

17.817

17.122

Osnovni kapital se odnosi na akcijski kapital čija vrednost predstavlja proizvod 802 obične
akcije i njihove nominalne vrednosti I ukupno iznosi 16.441 hiljad dinara.
Vlasnik akcijskog kapitala je jedno fizičko lice.

6. DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
2017.

2016.

Ostale dugoročne obaveze za lizing
Ostale dugoročne obaveze za zajmove

22.307

22.307

Stanje na dan 31. decembra

22.307

22.307
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Ostale dugoročne obaveze odnose se na obaveze po osnovu dugoročnih zajmova po ugovorima
iz ranijih godina sa povezanim pravnim licima: Fineks 19.158 hiljada dinara, Budućnost 1.832
hiljade dinara i Finodit 1.317 hiljadadinara. Navedene obaveze su usaglašene sa zajmodavcima.

7. OSTALE OBAVEZE
2017.

2016.

3.153

5.653

3.153

5.653

Obaveze za neto zarade
Obaveze za porez na zarade
Obaveze za doprinose na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na teret poslodavcxa

212
27
98
64

216
26
68
61
371

Ostale obaveze
Obaveze za PDV

501

662

Obaveze prema dobavljačima

Stanje na dan 31. decembra
902

1.404

8. POSLOVNI PRIHODI
8.1 Prihodi od naknada i provizija za pružanje investicionih usluga
2017.
Prihod od naknada za otvaranje vlasničkih računa kod
CRHoV
Prihodi od brokerske provizije
Prihodi od izrade berzanskog informatora
Prihodi od korporativne agenture
Prihodi od naknada vezanih za CRHoV
Prihodi od ostalih naknada
Ukupno

763
3.355
1.750
6.902
773
1.199
14.742
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9. FINANSIJSKI PRIHODI
2017.

Pozitivne kursne razlike
Prihodi od kamata
Finansijski prihodi od mat.i zavisnih prav.lica

-

Ukupno

-

-

10. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi iznose 4.101 hiljada dinara I odnose se na naplaćena otpisana potraživanja I
prihode od otpisa obaveza, kao I na prodaje od prodaje opreme..

11. POSLOVNI RASHODI

11.1. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
2017.

2016.

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

5.375

3.966

Ostali lični rashodi i naknade

1.294

1.497

Ukupno

6.669

5.463

8

8

Broj zaposlenih na kraju godine
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11.2.Troškovi amortizacije
2017.

2016.

Troškovi amortizacije

1.017

1.378

Ukupno

1.017

1.378

2017.

2016.

-

178

Troškovi goriva i energije

707

580

Svega materijalni troškovi:

707

758

Troškovi usluga Centralnog registra HoV
Troškovi telefonskih usluga i interneta
Troškovi usluga održavanja
Troškovi oglasa
Troškovi advokata
Troškovi PTT usluga
Troškovi ostalih usluga

1.086
570
673
332
238
343
148

1.319
398
412
7
279
74
708

Svega Troškovi usluga:

3.390

3.197

Troškovi kancel.materijala
Troškovi reprezentacije
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi nakanade za firmarinu
Ostali troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi

109
105
68
241
50
227
1.158

178
81
137
152
158
332
1.006

Svega nematerijalni troškovi

1.958

2.044

Ukupno ostali poslovni rashodi

6.055

5.999

11.3. Ostali poslovni rashodi

Troškovi ostalog materijala (režijskog)
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12. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 202 hiljade dinara i odnose se na rashode kamata 2 hiljade dinara
i na negativne kursne razlike 200 hiljadadinara.

13. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

2017.

2016.

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana

3.581

13.513

Ukupno

3.581

13.513

U okviru rashoda od obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana u
iznosu od 3.581 hiljada dinara, najveće učešće imaju indirektno otpisana potraživanja od
kupaca u iznosu od 1.540 hiljade dinara i gubici od prodaje opreme 1.493 hiljade dinara.

14. POREZ NA DOBITAK
U 2017.godini Društvo je ostvarilo neto dobit u iznosu od 695 hiljada i po poreskim
bilansima podleže plaćanju poreza na dobitak. Društvo je izvršilo obračun transfernim
cenama po pozajmicama sa povezanim licima.

15. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - UPRAVLJANJE RIZICIMA
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, kreditni rizik, rizik
od promene deviznih kurseva i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na
nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na
finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska
služba Društva u skladu sa politikama odobrenim od strane Upravnog odbora.
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Finansijska sredstva

Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja i zajmovi

2017.

2016.

5.112

11.557

799

1.493

5.911

13.050

3.375

5.869

3.375

5.869

Finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja

15.2. Faktori finansijskog rizika
(a)

Tržišni rizik
Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta
biti promenljiva zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što
sledi:
Rizik od promene kurseva stranih valuta
Društvo je izloženo riziku promena kurseva stranih valuta, prvenstveno riziku od promene
kursa evra. Rizik proističe kako iz budućih poslovnih transakcija, tako i iz priznatih
sredstava u stranoj valuti. Društvo na dan 31.12.2017. godine ima deponovana novčana
sredstva kod Centralong registra HoV u iznosu od 40.000 evra.
Rizik od promene cena
Društvo je izloženo riziku od promena cena hartija od vrednosti koje se kotiraju na berzi ,
a postoji rizik i od trajnog obezvređenja hartija emitenata koji su u poslovnim i
finansijskim teškoćama , odnosno nad kojima je pokrenut postupak stečaja.
Rizik od promene kamatnih stopa
Društvo nije izloženo ovom riziku budući da se nije zaduživalo kod poslovnih banaka, niti
kod drugih pravnih lica.
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(b)

Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik finansijskog gubitka za Društvo ako druga ugovorna strana u
finansijskom instrumentu ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Kreditni rizik prevashodno
proističe po osnovu potraživanja iz poslovanja.

(c)

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to
moguće, uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih
gubitaka i ugrožavanja svoje reputacije.
Planiranje novćanog toka vrši se na nivou poslovnih aktivnosti Društva kao celine.
Rukovodstvo Društva nadzire planiranje likvidnosti u pogledu obezbeđenja dovoljne
gotovine za podmirivanje dospelih obaveza.
Društvo raspolaže dovoljnim iznosom visokolikvidnih sredstava (gotovina i gotovinski
ekvivalenti), kao i kontinuiranim prilivom novčanih sredstava od realizacije usluga, koji
mu omogućavaju da svoje obaveze izmiruje u roku dospeća.

15.3. Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo
isplatu dividendi, kao i koristi ostalim zainteresovanim stranama i da bi očuvalo optimalnu
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

16. VANBILANSNA SREDSTVA
Vanbilansna sredstva obuhvataju sredstva na obračunskom računu za trgovanje finansijskim
instrumentima 2.399 hiljada dinara i novčana sredstva klijenata 4.230 hiljada dinara
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17.

KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom
iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u
datim okolnostima biti razumna.
Procene i pretpostavke
Ispravka vrednosti
Društvo vrši pregled potraživanja i drugih plasmana u cilju procene ispravke vrednosti i
rezervisanja na datum bilansa.
Postupak procene obezvrenenja se vrši na pojedinačnom nivou, za svako finansijsko sredstvo.
U proceni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvređivanja za sumnjiva potraživanja, Društvo se
oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promene u uslovima
plaćanja. Ovo zahteva procene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće
naplate u gotovini.
Poštena (fer) vrednost
Utvrđivanje poštene vrednosti finansijskih sredstava i obaveza za koje ne postoji tržišna cena
zahteva korišćenje različitih modela i tehnika. Kod finansijskih instrumenata koji imaju manji
obim trgovine i čije tržišne cene su samim tim manje transparentne, utvđnivanje fer vrednosti je
subjektivnije, odnosno zahteva veći stepen korišćenja procene u zavisnosti od likvidnosti
instrumenata, koncentracije rizika, nesigurnosti na tržištu, pretpostavki vezanih za cenu i ostalih
faktora koji utiču na konkretan finansijski instrument.
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova
Društvo nema sudskih sporova.
Odložena poreska sredstva/obaveze
Društvo iskazuje odložene poreze jer ima elemente za njihov obračun.

18. DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA

Dogadjaja nakon bilansa nije bilo

20

EURO FINEKS BROKER A.D. Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2017.
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

19. DEVIZNI KURSEVI
Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs NBS) stranih valuta koji su korišćeni za
preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

31.12.2017
1 EUR
1 CHF
1 USD
1 GBP

118,4727
101,2847
99,1155
133,4302

31.12.2016
123,4723
114,8473
117,1353
143,8065

EURO FINEKS BROKER AD
U Beogradu
27.04.2018.godine

___________________________
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Vlasniku i Direktoru akcionarskog društva
EURO FINEKS BROKER Beograd

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva EURO FINEKS BROKER AD Beograd
(u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembar 2017.
godine, odgovarajući

bilans uspeha,

izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na

kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene
uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge
objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih

finansijskih

izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one interne
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim
izveštajima. Reviziju

finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima

revizije primenjivim u Republici Srbiji.

1

Izveštaj nezavisnog revizora - nastavak
Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na
način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da

finansijski izveštaji ne sadrže

materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u

finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom

prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u
finansijskim izveštajima nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika,
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje
finansijskih izveštaja

radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim

okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica.
Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost
računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih
izveštaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
osnovu za izražavanje našeg pozitivnog mišljenja.
M I Š LJ E NJ E
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim
pitanjima, prikazuju finansijski položaj društva EURO FINEKS BROKER AD

na dan 31.12.2017.

godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj
dan, u skladu sa važećim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji i računovodstvenim
politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Izvršili smo pregled Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno
za sastavljanje i prezentiranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o
računovodstvu (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (Sl.
glasnik RS br. 31/2011). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg
izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. Godinu. U vezi sa tim, naši
postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje

usaglašenosti računovodstvenih informacija

sadržanih u Godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili
predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih

2

Izveštaj nezavisnog revizora - nastavak
u Godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet
revizije.
Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u Godišnjem izveštaju o poslovanju
za 2017.godinu usaglašene su sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu koji su bili
predmet revizije.

Beograd, 27.04.2018.godine
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Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

БИЛАНС СТАЊА
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
на дан 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Група рачуна,

Износ

Напомена
ПОЗИЦИЈА

АОП

рачун
1

2

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0006+0009
+0010+0011+0012)

0001

44072

46720

00

I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0002

46

58

01

II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)

0003

2375

4795

0004

2375

4795

01 (осим 012 и део 019) 1. Материјална имовина
012 и 019 (део)

2. Инвестиционе некретнине

0005

III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)

0006

39913

39913

1. Учешћа у капиталу зависних и осталих
повезаних правних лица

0007

39913

39913

022 и 029 (део)

2. Учешћа у капиталу осталих правних лица
(учешћа у капиталу испод 25 %)

0008

03 (осим 034)

IV ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

0009

1738

1954

31

V ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВE ЗА
ПРОДАЈУ

0010

30

VI ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈE СЕ ДРЖЕ ДО
ДОСПЕЋА

0011

04

VII ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

0012

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014+0015+0016+0024)

0013

4

8732

14316

I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ

0014

4

II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

0015

III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(0017+0018+0019+0020+ 0021+0022+0023)

0016

4

8732

14226

20

1. Потраживања за накнаде и провизије по основу 0017
обављања инвестиционих услуга

4

799

1230

21

2. Потраживања за накнаде и провизије по основу 0018
обављања додатних услуга

22

3. Потраживања за камату, дивиденде и остала
улагања

0019

23

4. Остала потраживања

0020

4

5. Краткорочни финансијски пласмани

0021

4

02
020, 021 и 029 (део)

10, 12
11

24 (осим 246)

90

263
2821

1176

Група рачуна,
АОП

рачун
1

2

3

25

6. Готовински еквиваленти и готовина

0022

26

7. Порез на додату вредност

0023

IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
(0025+0026)

0024

32, 33

Износ

Напомена
ПОЗИЦИЈА

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6
5112

11557

0

0

245

166

53049

61202

33

1. Хартије од вредности које се држе до доспећа – 0025
део који доспева до једне године

32

2. Хартије од вредности по фер вредности кроз
биланс успеха

0026

278

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0027

Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0028

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА
(0001+0013+0027+0028)

0029

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0030

16

6628

2539

(0402-0403+0404+0407 +0408+0409-0410+0411 0414-0417)≥0

0401

5

17817

17122

40

I ОСНОВНИ КАПИТАЛ

0402

5

16441

16441

41

II УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ

0403

42

III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ (0405+0406)

0404

5

4

4

420

1. Емисиона премија

0405

421

2. Остале капиталне резерве

0406

5

4

4

43

IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА

0407

440, 441

V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

0408

442, 444

VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

0409

443, 445

VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

0410

45

VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)

0411

5

1372

677

450

1. Нераспоређени добитак претходних година

0412

5

677

533

451

2. Нераспоређени добитак текуће године

0413

5

695

144

46

IX ГУБИТАК (0415+0416)

0414

0

0

460

1. Губитак претходних година

0415

461

2. Губитак текуће године

0416

X. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0417

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(0419+0420+0424)

0418

35232

44080

50

I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

0419

51

II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0421+0422+0423)

0420

22307

22307

27 осим 278

98

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ

034, 246

6

Група рачуна,
АОП

рачун
1
514, 515
511, 512, 513
510, 519
52
520 до 524
526
525 и 529

Износ

Напомена
ПОЗИЦИЈА

2
1. Дугорочни кредити

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

0421

2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности 0422
у периоду дужем од годину дана
3. Остале дугорочне финансијске обавезе

0423

III КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0425+0426+0427+0428+ 0429+0430+0431)
1. Краткорочни кредити

6

22307

22307

0424

12925

21773

0425

8820

4520

2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности 0426
у периоду од годину дана
3. Остале краткорочне финансијске обавезе

0427

4. Обавезе из пословања

0428

3375

5869

5. Обавезе за порез на додату вредност и остале
јавне приходе

0429

663

816

6. Обавезе за порез на добитак

0430

67

56 (осим 568)

8. Пасивна временска разграничења

0431

568

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0432

57

Г. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
0433
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

53
54 (осим 540) и 55
540

99

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
(0410+0414+0417-0402+0403 -0404-0407-04080409-0411) ≥ 0 = (0418+0432+0433-0029)≥0

0434

Ђ. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0418+
0432+0433-0434)

0435

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0436

10568

17

У ____________________________
дана ______________20_______године

53049

61202

6628

2539

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

БИЛАНС УСПЕХА
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Група рачуна,

Износ

Напомена
Позиција

АОП

рачун
1

2

3

број

текућа година

претходна година

4

5

6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

70, 71
72

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003)

1001

1. Приходи по основу обављања делатности

1002

2. Добици из остварене разлике у цени

1003

14742

16906

14742

16906

1004

14190

13392

449

552

8

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
(1005+1006+1007+1008+ 1009+1010)
60

1. Расходи по основу обављања делатности

1005

61

2. Губици на оствареној разлици у цени

1006

63

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи

1007

11

6669

5463

641

4. Трошкови амортизације

1008

11

1017

1378

642

5. Трошкови резервисања

1009
11

6055

5999

552

3514

0

74

64 (осим 641 и 642), 65 6. Остали пословни расходи

1010

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1004)

1011

IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1004-1001)

1012

73

V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1014+1015+1016+1017)

1013

730

1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица

1014

732

2. Приходи од камата

1015

733, 734, 735

731, 739

3. Позитивне курсне разлике, приходи по основу
ефеката валутне клаузуле, приходи од дивиденди 1016
и учешћа у добитку зависних правних лица и
заједничких улагања
4. Остали финансијски приходи

1017

62

VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1019+1020+1021+1022)

1018

620

1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима

1019

622

2. Расходи камата

1020

9

74

202

58

2

58

Група рачуна,
АОП

рачун
1

2

3

3. Негативне курсне разлике, расходи по основу
ефеката валутне клаузуле и расходи од учешћа у
губитку зависних правних лица и заједничких
улагања

1021

4. Остали финансијски расходи

1022

752

VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА
ПРОДАЈУ

1023

672

VIII РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ ЗА
ПРОДАЈУ

1024

74, 75 (осим 752)

IX ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1025

66, 67 (осим 672)

X ОСТАЛИ РАСХОДИ
XI ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

623, 624, 625

621 и 629

Износ

Напомена
Позиција

број

текућа година

претходна година

4

5

6

200

10

4101

4357

1026

3580

7561

1027

871

326

871

326

255

236

(1001-1004+1013-1018+1023 -1024+1025-1026)
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА

1028

(1004-1001+1018-1013+1024 -1023+1026-1025)

76-68

XIII НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ
ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1029

68-76

XIV НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ
ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1030

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1031
(1027-1028+1029-1030)
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1032
(1028-1027+1030-1029)
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
821

1. Порески расходи периода

1033

822

2. Одложени порески расходи периода

1034

Група рачуна,
АОП

рачун
1

2

823

Износ

Напомена
Позиција

3

3. Одложени порески приходи периода

1035

Д. НЕТО ДОБИТАК (1031-1032-1033-1034+1035)

1036

Ђ. НЕТО ГУБИТАК (1032-1031+1033+1034-1035)

1037

Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1038

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

1039

број

текућа година

претходна година

4

5

6

14

79

54

695

144

З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1040

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1041

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Напомена: Позиције на АОП 1038 и АОП 1039 попуњавају само код консолидованих финансијских извештаја.
Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

текућа година

претходна година

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1036)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1037)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације
440

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Нереализовани добици или губици по основу
улагања у власничке инструменте капитала
442,443

а) добици

2005

б) губици

2006

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима
1. Нереализовани губици и добици по основу
хартија од вредности расположивих за продају
444,445

а) добици

2007

б) губици

2008

2 Резерве по основу прерачуна финансијских
извештаја приказаних у другој функционалној
валути, односно валути приказивања
441
а) добици

2009

б) губици

2010

I. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 2011
НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
II. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 2012
НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
III. УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2003+2005+2007 +2009+2011)-(2004+2006+2008 2013
+2010+2012)≥0

14

695

144

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

текућа година

претходна година

5

6

IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2004+2006+2008 +2010+2012)-(2003+2005+2007 2014
+2009+2011)≥0
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА
I УКУПАН СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2001-2002+2013-2014) ≥ 0

2015

1. Приписан већинским власницима капитала

2016

2. Приписан власницима који немају контролу

2017

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2002-2001+2014-2013) ≥ 0

2018

1. Приписан већинским власницима капитала

2019

2. Приписан власницима који немају контролу

2020

14

695

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).
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Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Компоненте капитала
Ред.
број

1

41

ОПИС

034 и 246

40
АОП

2

42 и 43
АОП

Основни капитал

Уписани а
неуплаћени
капитал

3

4

45

46

АОП

АОП

АОП

Резерве

Губитак

Откупљене
сопствене
акције

5

6

7

АОП Нераспоређени
добитак
8

Почетно стање претходне
године на дан 01.01._____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

4019

4037

б) потражни салдо рачуна

4002

4020

4038

а) исправке на дуговној страни 4003
рачуна

4021

б) Исправке на потражној
страни рачуна

4004

а) кориговани дуговни салдо
рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0

4005

б) кориговани потражни салдо
рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0

4006

16441

4055

4073

4091

4056

4074

4092

4039

4057

4075

4093

4022

4040

4058

4076

4094

4023

4041

4059

4077

4095

4024

4042

4060

4078

4096

4

533

Исправка материјално
значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан
01.01. ____
3

16441

4

533

Промене у претходној
_____ години
4

а) промет на дуговној страни
рачуна

4007

4025

4043

4061

4079

4097

б) промет на потражној страни
рачуна

4008

4026

4044

4062

4080

4098

4009

4027

4045

4063

4081

4099

4028

4046

4064

4082

4100

144

Стање на крају претходне
године 31.12.____
5

а) дуговни салдо рачуна (3а +
4а - 4б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (3б - 4010
4а + 4б) ≥ 0

16441

4

677

Компоненте осталог резултата

Ред.
број

ОПИС

1

2

резерве по основи
прерачуна
АОП Ревалоризационе АОП
финансијских
резерве
извештаја у другој
функционалној
валути

442, 444

440

9

Губитак изнад
висине
капитала

Укупан капитал

441

АОП нереализовани
добици по
основу ХОВ

10

443,445
АОП нереализовани
губици по
основу ХОВ

11

АОП [∑(ред б кол 3 до АОП [∑(ред а кол 3
кол 12) - ∑(ред а
до кол 12) кол 3 до кол 12)]
∑(ред б кол 3
≥0
до кол 12)] ≥ 0

12

13

14

Почетно стање
претходне године на
дан 01.01._____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

4163

б) потражни салдо
рачуна

4110

4128

4146

4164

4111

4129

4147

4165

4181

16978

4190

Исправка материјално
значајних грешака и
промена
рачуноводствених
политика
2
а) исправке на дуговној
страни рачуна

4182
б) Исправке на потражној 4112
страни рачуна

4130

4148

4166

4131

4149

4167

4191

Кориговано почетно
стање претходне
године на дан 01.01.
____
3

а) кориговани дуговни
салдо рачуна (1а + 2а 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни
салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0

4113

4114

4132

4150

4168

а) промет на дуговној
страни рачуна

4115

4133

4151

4169

б) промет на потражној
страни рачуна

4116

4134

4152

4170

4117

4135

4153

4171

б) потражни салдо
4118
рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0

4136

4154

4172

4183

16978

4192

4184

144

4193

4185

17122

4194

Промене у претходној
_____ години
4

Стање на крају
претходне године
31.12.____
5

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0

Компоненте капитала
Ред.
број

1

41

ОПИС

034 и 246

40
АОП

2

42 и 43
АОП

Основни капитал

Уписани а
неуплаћени
капитал

3

4

45

46

АОП

АОП

АОП

Резерве

Губитак

Откупљене
сопствене
акције

5

6

7

АОП Нераспоређени
добитак
8

Исправка материјално
значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика
6

а) исправке на дуговној страни 4011
рачуна

4029

4047

4065

4083

4101

б) исправке на потражној
страни рачуна

4012

4030

4048

4066

4084

4102

а) кориговани дуговни салдо
рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0

4013

4031

4049

4067

4085

4103

б) кориговани потражни салдо
рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0

4014

4032

4050

4068

4086

4104

Кориговано почетно стање
текуће година на дан 01.01.
_____
7

16441

4

677

Промене у текућој _____
години
8

а) промет на дуговној страни
рачуна

4015

4033

4051

4069

4087

4105

б) промет на потражној страни
рачуна

4016

4034

4052

4070

4088

4106

4017

4035

4053

4071

4089

4107

4036

4054

4072

4090

4108

695

Стање на крају текуће
године 31.12. _____
9

а) дуговни салдо рачуна (7а +
8а - 8б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (7б - 4018
8а + 8б) ≥ 0

16441

4

1372

Компоненте осталог резултата
441
Ред.
број

ОПИС

1

2

резерве по основи
440
прерачуна
АОП Ревалоризационе АОП
финансијских
резерве
извештаја у другој
функционалној
валути
9

Губитак изнад
висине
капитала

Укупан капитал
442, 444
АОП нереализовани
добици по
основу ХОВ

10

443,445
АОП нереализовани
губици по
основу ХОВ

11

АОП [∑(ред б кол 3 до АОП
кол 12) - ∑(ред а
[∑(ред а кол 3
кол 3 до кол 12)]
до кол 12) ≥0
∑(ред б кол 3
до кол 12)] ≥ 0

12

13

14

Исправка материјално
значајних грешака и
промена
рачуноводствених
политика
6
а) исправке на дуговној
страни рачуна

4119

4137

4155

4173
4186

б) исправке на потражној 4120
страни рачуна

4138

4156

4174

4139

4157

4175

4195

Кориговано почетно
стање текуће година
на дан 01.01. _____

7

а) кориговани дуговни
салдо рачуна (5а + 6а 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни
салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0

4121

4122

4140

4158

4176

а) промет на дуговној
страни рачуна

4123

4141

4159

4177

б) промет на потражној
страни рачуна

4124

4142

4160

4178

4125

4143

4161

4179

б) потражни салдо
4126
рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0

4144

4162

4180

4187

17122

4196

4188

695

4197

4189

17817

4198

Промене у текућој
_____ години
8

Стање на крају текуће
године 31.12. _____
9

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава брокерско-дилерско друштво
Матични број 17319868

Шифра делатности 6612

ПИБ 100350574

Пословно име BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO EURO FINEKS BROKER AD, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Седиште Београд (Вождовац) , Имотска 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Позиција

1

АОП

2

текућа година

претходна година

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001

41762

29488

1. Приливи од накнада по основу пријема и извршења налога клијента

3002

17024

21925

2 Приливи од накнада по основу управљања портфолиом клијента

3003

3. Приливи од накнада по основу инвестиционог саветовања

3004

4 Приливи од накнада по основу услуга покровитеља

3005

5. Приливи од накнада по основу услуга агента емисије

3006

6. Приливи од накнада по основу управљања МТП

3007

7. Приливи од накнада за додатне услуге

3008

8 Приливи од хартија од вредности (дилерски послови)

3009

9. Остали приливи

3010

24738

7563

II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
(3012+3013+3014+ 3015)

3011

51327

39873

1. Одливи по основу расхода од обављања инвестиционих и додатних
услуга

3012

2. Одливи по основу продаје хартија од вредности (дилерски послови)

3013

3. Одливи по основу других трошкова пословања пословних расхода

3014

38124

29090

4. Остали одливи

3015

13203

10783

3017

9565

10385

I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
(3019+3020+3021+3022)

3018

550

0

1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања

3019

550

2. Приливи од продаје акција и удела

3020

(3002+3003+3004+3005+3006+ 3007+3008+3009+3010)

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3016
(3001-3011)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
(3011-3001)
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Износ
Позиција

1

АОП

2

3. Приливи од дивиденди, односно добити по основу улагања у акције и
уделе

3021

4. Остали приливи

3022

текућа година

претходна година

3

4

II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3023

79

1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања

3024

79

2. Одливи по основу куповине хартија од вредности (дилерски послови)

3025

3. Остали одливи

3026

(3024+3025+3026)

0

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3027
(3018- 3023)

471

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3028
(3023-3018)
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
(3030+3031+3032+3033+3034)

3029

1. Приливи од емисије акција

3030

2 Приливи од емисије дужничких хартија од вредности

3031

3. Приливи од дугорочних кредита

3032

216

4. Приливи од краткорочних кредита

3033

13584

5. Остали приливи

3034

II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
(3036+3037+3038+3039+3040+3041)

3035

1. Одливи по основу откупа сопствених акција

3036

2. Одливи за отплате дугорочних кредита

3037

3. Одливи за отплате краткорочних кредита

3038

4. Одливи за дивиденде

3039

5. Одливи за камате

3040

6. Остали одливи

3041

13800

73236

73236
10951

62150

10949

2

57
62093

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3042
(3029-3035)
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3043
(3035-3029)

2849

11086

Износ
Позиција

1

АОП

2

текућа година

претходна година

3

4

Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3016+3027+3042-3017-3028-3043)

3044

Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3017+3028+3043-3016-3027-3042)

3045

6245

Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3046

11557

Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3047

Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3048

200

3049

5112

701

10782
74

З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0022)
(3046+3044-3045+3047-3048)
У ____________________________
дана ______________20_______године

11557
Законски заступник

М.П.

___________________

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско – дилерска друштва („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

EURO FINEKS BROKER a.d.
Beograd, Imotska 1

NAPOMENE UZ REDOVAN GODIŠNJI
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA 2017. GODINU

Beograd, 27.04.2018.

1

EURO FINEKS BROKER A.D. Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2017.
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1. OPŠTE INFORMACIJE
Brokersko dilersko društvo EURO FINEKS BROKER AD /nejavno akcionarsko društvo/
Beograd,ulica Imotska 1, osnovano je Ugovorom о osnivanju 10.02.2001.godine i upisanje u
sudski registar kod Privrednog suda u Beogradu rešenjem broj FI-448/01 оd
02.04.2001.godine, а na osnovu rešenja Savezne komisije за hartije оd vrednosti i finansijsko
тržište о davanju dozvole za rad 4/1-462/2-01. Оd 12.11.2001.godine је član Beogradske
berze, а član је i u Poslovnom udruženju оd 1.02.2004. Od 23.01.2004 član је Centralnog
registra. Dana 05.05.2005. godine upisan је u Registar privrednih subjekata kod Аgencije za
privredne registre pod brojem BD 10333/2005
Registarski broj: BD 143723/2007
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100350574
Мatični broj: 17319868
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona о računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik
RS“ br. 46/2006) društvo je rezvrstano u veliko pravno lice
Prosečan broj zaposlenih u 2017.godini је 8.
Društvo je povezano sa pravnim licem Fineks doo, Beograd, PIB: 100350558, MB: 07510080.
Učešće u vlasništvu iznosi 100%.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti.
Priloženi finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni
glasnik RS", br. 62/2013) i na njemu zasnovanim podzakonskim aktima.
Društvo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu primenjuje:
Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje (dalje: Okvir), Međunarodne računovodstvene
standarde (dalje: MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje:
MSFI) i sa njima povezana tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih
standarda (dalje: IFRIC), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja,
odobrena od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB), čiji je prevod
utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija.
Finansijski izveštaji satavljeni su u formi propisanoj Pravilnikom o Kontnom okviru i
finansijskim izveštajima za brokersko- dilersaka društva ("Sl. glasnik RS", br.15/14, 137/14 i
143/14.
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Priloženi finansijski izveštaji su usaglašeni sa svim zahtevima MSFI.
Osnovne
računovodstvene
politike primenjene za sastavljanje finansijskih izveštaja
obelodanjene su u tekstu Napomene 3. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u
primeni računovodstvenih politika Društva. Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili
veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za
finansijske izveštaje obelodanjeni su u napomeni 5.
2.1. Uporedni podaci
Uporedne podatke u skladu sa MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja predstavljaju
finansijski izveštaji za 2016. godinu, koji su bili predmet revizije od strane nezavisnog revizora
koji je u svom izveštaju od 28.04.2017. godine izrazio pozitivno mišljenje.
2.2. Preračunavanje stranih valuta
Finansijski izveštaji Društva iskazani su u hiljadama dinara (RSD). Dinar predstavlja zvaničnu
izveštajnu valutu u Republici Srbiji i funkcionalnu valutu Društva.
Poslovne promene u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu valute utvrđenom
na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Monetarne pozicije
iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u dinare prema srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan bilansa. Pozitivne i negativne
kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u
toku godine na dan bilansa iskazane su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu
kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda.
Potraživanja u koja je ugrađena valutna klauzula preračunata su u dinare po srednjem kursu
valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani
su u bilansu uspeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika u
okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.
2.3. Primena pretpostavke stalnosti poslovanja
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom stalnosti poslovanja Društva, tj. pod
pretpostavkom da će ono nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u
doglednoj budućnosti.
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3.

3.1.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj
nabavnoj vrednosti odnosno, ceni koštanja.
Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu
refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna
vrednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone).
Pod nekretninom ili opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vek upotrebe
duži od jedne godine. Naknadni izdaci u nekretnine, postrojenja i opremu se kapitalizuju samo
kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i
da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete troškove
perioda u kome nastanu.
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje ili rashodovanja nekretnina i opreme, priznaju
se, u okviru ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda, u bilansu uspeha.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne kumulirane gubitke za umanjenje
vrednosti.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se vrši primenom proporcionalne metode kojom se
vrednost sredstava u potpunosti otpisuje tokom procenjenog veka upotrebe.
Stope amortizacije date su u sledećem pregledu:
Oprema:
-Kancelarijska oprema
-Računarska oprema
-Putnička vozila
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme
stavljanja sredstva u upotrebu.

%
20 %
20 %
10 %
počinje od narednog meseca od

4

EURO FINEKS BROKER A.D. Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2017.
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
3.2. Finansijski instrumenti
Finansijski instrumenti su novčna sredstva, kratkoročna i dugoročna potraživanja i kratkoročne i
dugoročne obaveze i instrumenti kapitala, odnosno akcije i drugi instrumenti, kojima se može
trgovati, kao i obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.
Finansijski instrumenti se klasifikuju u četiri osnovne kategorije:
1) Finansijska sredstva ili finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha;
2) Investicije koje se drže do dospeća;
3) Krediti i potraživanja;
4) Finansijaka sredstva raspoloživa za prodaju.
Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva ili obaveze
računovodstvenog obuhvatanja na datum saldiranja transakcije.

se

evidentira

korišćenjem

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija
(izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz
bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili
finansijske obaveze.

Finansijska sredstva
Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu, kratkoročne depozite, potraživanja od kupaca i
ostala potraživanja iz poslovanja, date kredite i pozajmice, kao i učešća u kapitalu .
Vrednovanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije.Klasifikacija zavisi od svrhe
za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih
sredstava u momentu inicijalnog priznavanja.
Klasifikacija
b) Zajmovi i potraživanja
U bilansu stanja Društva ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca i
druga potraživanja iz poslovanja, date kratkoročne pozajmice pravnim licima evidentiranim u
okviru kratkoročnih finansijskih plasmana i date stambene kredite zaposlenima evidentiranim u
okviru dugoročnih finansijskih plasmana .
Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti
obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan
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dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih
uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, verovatnoća da će kupac biti
likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja (više od 365
dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je vrednost potraživanja umanjena .
Finansijska sredstva se procenjuju na dan bilansa kako bi se utvrdilo da li postoje objektivni
dokazi obezvređenja. Ukoliko postoje dokazi o obezvređenju, utvrđuje se naplativ iznos
plasmana. Za procenjen iznos obezvređenja Društvo vrši ispravku vrednosti na teret rashoda
perioda u kome je došlo do obezvređenja.
Procena ispravke vrednosti potraživanja vrši se na osnovu starosne analize i kada naplata celog
ili dela potraživanja više nije verovatna
Ostali dugoročni finansijski plasmani obuhvataju dugoročne kredite u zemlji i inostranstvu date
matičnim, zavisnim, povezanim i ostalim pravnim licima, kao i beskamatna i kamatonosna
potraživanja od zaposlenih po osnovu odobrenih stambenih zajmova. Stambeni zajmovi
zaposlenima se vrednuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem kamatne stope po kojoj bi
Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi.
Ispravka vrednosti potraživanja od zaposlenih se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da
Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova
potraživanja.
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita, obaveze
prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja .
Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza,
kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se
priznaju po originalnoj fakturnoj vrednosti.
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja naknadno se vrednuju
po nominalnoj (fakturnoj) vrednosti.
Primljeni krediti od banaka se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga
se iskazuju po amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope. Efekti
primenjivanja ugovorene umesto efektivne kamatne stope kao što se zahteva u skladu MRS 39
Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje po proceni rukovodstva Društva nemaju
materijalno značajan efekat na finansijske izveštaje.
Krediti su odobreni uz varijabilne kamatne stope, a unapred plaćene naknade za odobrene kredite
razgraničavaju se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja kredita.
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Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa
Društva, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale obaveze se
klasifikuju kao dugoročne.
3.3. Zalihe
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža.
3.4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka,
druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće
i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu na dan sastavljanja
finansijskih izveštaja uključena su u obaveze po kreditima u okviru kratkoročnih finansijskih
obaveza.
3.5. Depoziti
Depoziti se iskazuju u visini deponovanih iznosa koji mogu biti uvećani za obračunatu kamatu,
što zavisi od obligacionog odnosa izmedu deponenta i Društva.
Devizni depoziti se prikazuju u dinarima prema srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa.
3.6. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja
Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da
se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanje će biti priznato kada su
kumulativno ispunjena sledeća tri uslova:
1) društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu prošlog događaja;
2) verovatno je da će doći do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i
3) visina obaveze može da se pouzdano proceni.
Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni
rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire. Trošak
rezervisanja se priznaje u rashodima perioda.
Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.
Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi odražavanja
najbolje tekuće procene.
Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
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Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi
verovatan.
3.7. Primanja zaposlenih
(a) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove
obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima obračunatim po
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima.. Doprinosi na teret poslodavca i na teret
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
(b) Otpremnine i jubilarne nagrade
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade. Rezervisanja po
osnovu ovih naknada i sa njima povezani troškovi se priznaju u iznosu sadašnje vrednosti
očekivanih budućih gotovinskih tokova. Aktuarski dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih
usluga priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.
(c) Učešće u dobiti i bonusi
Društvo priznaje obavezu za bonuse i učešće u dobiti zaposlenih u periodu kada je doneta odluka
o njihovoj isplati. Učešće zaposlenih u dobiti kao i bonusi podležu obračunu svih pripadajućih
poreza i doprinosa na zarade.
3.8. Porezi i doprinosi
(a) Porez na dobit
Tekući porez
Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih
lica. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od
15% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom
bilansu kao dobit preoporezivanja iskazana u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i
rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog
poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih
podsticaja.
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Poreski propisi u Republici Srbiji, ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Gubici iz
tekućeg perioda mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz
budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Odloženi porez
Odloženi porezi se obračunavaju po osnovu privremenih razlika nastalih u obračunu
amortizacije osnovnih sredstava po poreskim i računovodstvenim propisima.
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska
sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i neiskorišćene iznose prenosivih poreskih
kredita i poreskih gubitaka, do mere do koje je izvesno da je nivo očekivane buduće oporezive
dobiti dovoljan da se sve odbitne privremene razlike, preneti neiskorišćeni poreski krediti i
neiskorišćeni poreski gubici mogu iskoristiti.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao rashodi i prihodi i uključeni su u neto dobit izveštajnog
perioda.
(b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge
poreze, razne naknade i doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim poreskim
propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u okviru ostalih poslovnih rashoda.
3.9. Dividende
Dividende vlasnicima evidentiraju se kao obaveza i umanjuju kapital u periodu u kojem je
doneta odluka o njihovoj isplati.
Dividende odobrene za period nakon datuma izveštavanja se obelodanjuju u događajima nakon
datuma izveštajnog perioda.
3.10. Priznavanje prihoda
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će
u budućnosti Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti
primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu pružanja usluga u toku normalnog poslovanja
Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.
(a) Prihod od naknada i provizija za pružanje investicionih usluga i aktivnosti
U ove prihode spadaju prihodi od naknada za: otvaranje i prenos vlasničkih računa hartija od
vrenosti; uključivanja hartija od vrednosti emitenata na berzansko tržište; izradu ponuda za
preuzimanje akcija; izradu i inoviranje berzanskog informatora; korporativne agenture; usluga
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vezanih za Centralni registar hartija od vrenosti. Takođe ovde spadaju i prihodi od brokerske
provizije.
(b) Prihod od naknada i provizija od dodatnih usluga
U ove prihode spadaju prihodi od savetodavnih i konsultantskih usluga; istraživanja i finansijske
analize u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima, kao i ostalih dodatnih usluga
c) Dobici iz ostvarene razlike u ceni
Realizovani dobici na ostvarenoj razlici u ceni kod kupoprodaje hartija od vrednosti iz dilerskih
aktivnosti.
d) Finansijski prihodi
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, prihode od dividendi i ostale
finansijske prihode, ostvarene iz odnosa sa ostalim pravnim licima.
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji
se odnose. Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na
zatezne kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu
sa ugovornim odredbama.
(e) Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine
Odnose se na prihode po osnovu usklađivanja vrednosti hartija od vrednosti koje se bilansiraju
po fer vrednosti kroz bilans uspeha, kao i na prihode od ukidanja revalorizacionih rezervi
prilikom prodaje hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju.
3.11. Rashodi
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na
obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.
(a) Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti
Ovi rashodi obuhvataju troškove drugih posrednika, transakcione troškove i ostale rashode..
b) Gubici na ostvarenoj razlici u ceni
Realizovani gubici na ostvarenoj razlici u ceni hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju i onih
kojima se trguje, koji se iskazuju po osnovu dilerskih aktivnosti, prilikom prodaje hartija iz
potrfolia Društva.
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c) Finansijski rashodi
Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske
rashode, koji se evidentiraju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom
uzročnosti
d) Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine
Odnose se najvećim delom na rashode po osnovu svođenja na tržišnu vrednost hartija od
vrednosti koje se bilansiraju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i na rashode po osnovu ispravke
vrednosti potraživanja i plasmana, putem indirektnog otpisa, zbog procene o verovatnoj
nenaplativosti.

4. POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Na dan 31.12.2017. godine kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iskazani su u iznosu
od 8.732 hiljada dinara. U narednoj tabeli data je njihova struktura:

Potraživanja za naknade i provizije po osnovu obavljanja investicionih usluga
Ostala potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Stanje na dan 31. decembra

2017. 2016.
799 1.230
353
2.821 1.176
5.112 11.557
8.732 14.316

4.1. Potraživanja za naknade i provizije

Potraživanja za nak. i prov. investicion. usluga
Minus: Ispravka vrednosti
Stanje na dan 31. decembra

2017.

2016.

10.006
(9.207)

9.824
(8.047)

799

1.230

Usaglašavanje potraživanja je vršeno putem slanja IOS-a i usaglašenost je 100%.
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4.2. Kretanje na računu ispravke vrednosti potraživanja za naknade i provizije
2017.
Stanje na dan 01.01.2017. godine
Smanjenje u toku 2017. godine
Dodatne ispravke u 2017. godini

8.594
(927)
1.540

Stanje na dan 31. decembra

9.207

4.3. Ostala potraživanja
2017.

2016.

Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

-

240
23

Stanje na dan 31. decembra

-

263

4.4. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani, na dan 31.12.2017. godine iznose 7.740 hiljada dinara i
odnose se na:
-kratkoročni zajam zavisnom pravnom licu FINEKS d.o.o. Beograd u iznosu od 6.880 hiljada
dinara po Ugovoru o kratkoričnom zajmu. Plaćanje kamate nije ugovoreno.
-kratkoročni zajam indirektno povezanom pravnom licu MINEL ENIM doo Smederevo u neto
iznosu od 217 hiljada dinara po Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici. Plaćanje kamate nije
ugovoreno.
-kratkoročna pozajmica indirektno povezanom pravnom licu JUGOZAN PROMET d.o.o.
Beograd po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od dinara 643 hiljada dinara.
Potraživanje po pozajmicama u ranijim godina u iznosu od 4.919 hiljada dinara indirektno su
otpisana na teret rashoda.
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4.5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2017.
Tekući računi (dinarski)

2016.

373

163

-

6.455

Garantni fond CRHoV

4.739

4.939

Stanje na dan 31. decembra

5.112

11.557

Namenski račun po osnovu obaveza za klijente

Novčana sredstva uplaćena u Garantni fond Centralnog registra hartija od vrednosti u iznosu od
40.000 evra iskazana su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS koji je važio na dan
31.12.2017. godine. Efekti kursnih razlika iskazani su kroz bilans uspeha.
Stanje novčanih sredstava u poslovnim knjigama Društva je usaglašeno sa stanjem
kod poslovnih banaka i Centralog registra HoV, na dan bilansa.

5. KAPITAL
2017.

2016.

Osnovni kapital
Rezerve
Neraspoređeni dobitak

16.441
4
1.372

16.441
4
677

Stanje na dan 31. decembra

17.817

17.122

Osnovni kapital se odnosi na akcijski kapital čija vrednost predstavlja proizvod 802 obične
akcije i njihove nominalne vrednosti I ukupno iznosi 16.441 hiljad dinara.
Vlasnik akcijskog kapitala je jedno fizičko lice.

6. DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
2017.

2016.

Ostale dugoročne obaveze za lizing
Ostale dugoročne obaveze za zajmove

22.307

22.307

Stanje na dan 31. decembra

22.307

22.307
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Ostale dugoročne obaveze odnose se na obaveze po osnovu dugoročnih zajmova po ugovorima
iz ranijih godina sa povezanim pravnim licima: Fineks 19.158 hiljada dinara, Budućnost 1.832
hiljade dinara i Finodit 1.317 hiljadadinara. Navedene obaveze su usaglašene sa zajmodavcima.

7. OSTALE OBAVEZE
2017.

2016.

3.153

5.653

3.153

5.653

Obaveze za neto zarade
Obaveze za porez na zarade
Obaveze za doprinose na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na teret poslodavcxa

212
27
98
64

216
26
68
61
371

Ostale obaveze
Obaveze za PDV

501

662

Obaveze prema dobavljačima

Stanje na dan 31. decembra
902

1.404

8. POSLOVNI PRIHODI
8.1 Prihodi od naknada i provizija za pružanje investicionih usluga
2017.
Prihod od naknada za otvaranje vlasničkih računa
CRHoV
Prihodi od brokerske provizije
Prihodi od izrade berzanskog informatora
Prihodi od korporativne agenture
Prihodi od naknada vezanih za CRHoV
Prihodi od ostalih naknada
Ukupno

763
3.355
1.750
6.902
773
1.199
14.742
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9. FINANSIJSKI PRIHODI
2017.

Pozitivne kursne razlike
Prihodi od kamata
Finansijski prihodi od mat.i zavisnih prav.lica

-

Ukupno

-

-

10. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi iznose 4.101 hiljada dinara I odnose se na naplaćena otpisana potraživanja I
prihode od otpisa obaveza, kao I na prodaje od prodaje opreme..

11. POSLOVNI RASHODI

11.1. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
2017.

2016.

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

5.375

3.966

Ostali lični rashodi i naknade

1.294

1.497

Ukupno

6.669

5.463

8

8

Broj zaposlenih na kraju godine
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11.2.Troškovi amortizacije
2017.

2016.

Troškovi amortizacije

1.017

1.378

Ukupno

1.017

1.378

2017.

2016.

-

178

Troškovi goriva i energije

707

580

Svega materijalni troškovi:

707

758

Troškovi usluga Centralnog registra HoV
Troškovi telefonskih usluga i interneta
Troškovi usluga održavanja
Troškovi oglasa
Troškovi advokata
Troškovi PTT usluga
Troškovi ostalih usluga

1.086
570
673
332
238
343
148

1.319
398
412
7
279
74
708

Svega Troškovi usluga:

3.390

3.197

Troškovi kancel.materijala
Troškovi reprezentacije
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi nakanade za firmarinu
Ostali troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi

109
105
68
241
50
227
1.158

178
81
137
152
158
332
1.006

Svega nematerijalni troškovi

1.958

2.044

Ukupno ostali poslovni rashodi

6.055

5.999

11.3. Ostali poslovni rashodi

Troškovi ostalog materijala (režijskog)
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12. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 202 hiljade dinara i odnose se na rashode kamata 2 hiljade dinara
i na negativne kursne razlike 200 hiljadadinara.

13. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE
2017.

2016.

Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana

3.581

13.513

Ukupno

3.581

13.513

U okviru rashoda od obezvređenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana u
iznosu od 3.581 hiljada dinara, najveće učešće imaju indirektno otpisana potraživanja od
kupaca u iznosu od 1.540 hiljade dinara i gubici od prodaje opreme 1.493 hiljade dinara.

14. POREZ NA DOBITAK
U 2017.godini Društvo je ostvarilo neto dobit u iznosu od 695 hiljada i po poreskim
bilansima podleže plaćanju poreza na dobitak. Društvo je izvršilo obračun transfernim
cenama po pozajmicama sa povezanim licima.

15. FINANSIJSKI INSTRUMENTI - UPRAVLJANJE RIZICIMA
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik, kreditni rizik, rizik
od promene deviznih kurseva i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na
nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na
finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja finansijska
služba Društva u skladu sa politikama odobrenim od strane Upravnog odbora.
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Finansijska sredstva

Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja i zajmovi

2017.

2016.

5.112

11.557

799

1.493

5.911

13.050

3.375

5.869

3.375

5.869

Finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja

15.2. Faktori finansijskog rizika
(a)

Tržišni rizik
Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta
biti promenljiva zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao što
sledi:
Rizik od promene kurseva stranih valuta
Društvo je izloženo riziku promena kurseva stranih valuta, prvenstveno riziku od promene
kursa evra. Rizik proističe kako iz budućih poslovnih transakcija, tako i iz priznatih
sredstava u stranoj valuti. Društvo na dan 31.12.2017. godine ima deponovana novčana
sredstva kod Centralong registra HoV u iznosu od 40.000 evra.
Rizik od promene cena
Društvo je izloženo riziku od promena cena hartija od vrednosti koje se kotiraju na berzi ,
a postoji rizik i od trajnog obezvređenja hartija emitenata koji su u poslovnim i
finansijskim teškoćama , odnosno nad kojima je pokrenut postupak stečaja.
Rizik od promene kamatnih stopa
Društvo nije izloženo ovom riziku budući da se nije zaduživalo kod poslovnih banaka, niti
kod drugih pravnih lica.
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(b)

Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik finansijskog gubitka za Društvo ako druga ugovorna strana u
finansijskom instrumentu ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Kreditni rizik prevashodno
proističe po osnovu potraživanja iz poslovanja.

(c)

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo biti suočeno sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Društvo upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to
moguće, uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih
gubitaka i ugrožavanja svoje reputacije.
Planiranje novćanog toka vrši se na nivou poslovnih aktivnosti Društva kao celine.
Rukovodstvo Društva nadzire planiranje likvidnosti u pogledu obezbeđenja dovoljne
gotovine za podmirivanje dospelih obaveza.
Društvo raspolaže dovoljnim iznosom visokolikvidnih sredstava (gotovina i gotovinski
ekvivalenti), kao i kontinuiranim prilivom novčanih sredstava od realizacije usluga, koji
mu omogućavaju da svoje obaveze izmiruje u roku dospeća.

15.3. Upravljanje rizikom kapitala
Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi vlasnicima kapitala obezbedilo
isplatu dividendi, kao i koristi ostalim zainteresovanim stranama i da bi očuvalo optimalnu
strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

16. VANBILANSNA SREDSTVA
Vanbilansna sredstva obuhvataju sredstva na obračunskom računu za trgovanje finansijskim
instrumentima 2.399 hiljada dinara i novčana sredstva klijenata 4.230 hiljada dinara

19

EURO FINEKS BROKER A.D. Beograd
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2017.
Iznosi su iskazani u RSD hiljada, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
17.

KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom
iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u
datim okolnostima biti razumna.
Procene i pretpostavke
Ispravka vrednosti
Društvo vrši pregled potraživanja i drugih plasmana u cilju procene ispravke vrednosti i
rezervisanja na datum bilansa.
Postupak procene obezvrenenja se vrši na pojedinačnom nivou, za svako finansijsko sredstvo.
U proceni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvređivanja za sumnjiva potraživanja, Društvo se
oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promene u uslovima
plaćanja. Ovo zahteva procene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće
naplate u gotovini.
Poštena (fer) vrednost
Utvrđivanje poštene vrednosti finansijskih sredstava i obaveza za koje ne postoji tržišna cena
zahteva korišćenje različitih modela i tehnika. Kod finansijskih instrumenata koji imaju manji
obim trgovine i čije tržišne cene su samim tim manje transparentne, utvđnivanje fer vrednosti je
subjektivnije, odnosno zahteva veći stepen korišćenja procene u zavisnosti od likvidnosti
instrumenata, koncentracije rizika, nesigurnosti na tržištu, pretpostavki vezanih za cenu i ostalih
faktora koji utiču na konkretan finansijski instrument.
Rezervisanje po osnovu sudskih sporova
Društvo nema sudskih sporova.
Odložena poreska sredstva/obaveze
Društvo iskazuje odložene poreze jer ima elemente za njihov obračun.

18. DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA

Dogadjaja nakon bilansa nije bilo
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19. DEVIZNI KURSEVI
Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs NBS) stranih valuta koji su korišćeni za
preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

31.12.2017
1 EUR
1 CHF
1 USD
1 GBP

118,4727
101,2847
99,1155
133,4302

31.12.2016
123,4723
114,8473
117,1353
143,8065

EURO FINEKS BROKER AD
U Beogradu
27.04.2018.godine

___________________________
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Brokersko-dilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“, a.d.
za 2017. godinu

OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE

Brokersko-dilersko društvo EURO FINEKS BROKER, a.d, Beograd
osnovano je i registrovanu u Privrednom sudu u Beogradu 20.06.2001. godine
kada je i otpočelo sa radom. Za 16,5 godina rada i poslovanja društvo je steklo
zavidan renome koji se odlikuje u stručnom i kvalitetnom prušžanju usluga iz
oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti.
Aktivnosti koje je društvo obavljalo u 2017. godini su sledeće:
•

•

•

Poslovi korporativnog agenta za 62 javnih akcionarskih društava a
koji obuhvataju:
o objavljivanje bitnih događaja
o objavljivanje informatora na portalu Beogradske berze
o zakazivanje i objavljivanje Skupštine akcionara, kao i priprema
materijala za skupštinu
o Sprovođenje postupka isplate nesaglasnih akcionara
o Sprovođenje postupka otkupa sopstvenih akcija
o Sprovođenje postupka otuđenja sopstvenih akcija
o Sprovođenje postupka poništaja sopstvenih akcija
o Sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija
o Sprovođenje postupka nove emisije akcija, homogenizacije i
asimilacije akcija
o Svi ostali poslovi propisani Zakonom o tržištu kapitala i drugim
propisima koji se odnose na javna akcionarska društva
Poslovi sa akcionarima
o Otvaranje vlasničkih računa i zaključenje ugovora o
kupoprodaji hartija od vrednosti
o Prodaja i kupovina akcija
o Prodaja i kupovina obveznica stare devizne štednje
o Obaveštavanje u o primljenim i realizovanim nalozima
o Preknjižavanje akcija po osnovu nasledstva i poklona
o Ostali poslovi vezani za evidenciju hartija od vrednosti u
Centralnom registru i na Beogradskoj berzi
Ostali poslovi koji obuhvataju adiministrativne poslove,
organizacione poslove, obezbeđenje likvidnosti i sve druge poslove
neophodne za nesmetano funkcionisanje brokersko-dilerskog
društva.

dva izvršna direktora
tri ovlašćena brokera
dva sertifikovana lica za sprečavanje pranja novca i terorizma
dva sertifikovana lica za obavljanje poslova sa Centralnim registrom,
kliringom i depoom hartija od vrednosti na aplikaciji BEOKLIJENT
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•
•
•
•

2

Organizaciona struktura društva zadovoljava sve zahteve propisane
Zakonom o tržištu kapitala, pa tako u društvu postoje:

•
•

dva korporativna brokera
dva pomoćna brokera za obavljanje poslova na aplikaciji BACK
OFFICE, kao i za obavljanje drugih poslova

Neki od zaposlenih obavljaju više funkcija, s obzirom da obim posla nije
toliki da zahteva izvršenje samo jedne vrste poslova.
Knjigovodstvene poslove za društvo obavlja zavisno društvo FINEKS,
d.o.o., Beograd.
Neka od radnih mesta predviđena Pravilnikom o sistematizaciji radnih
mesta nisu popunjena jer obim posla ne zahteva njihovo popunjavanje.

PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA
U svim godinama poslovanja, od svog osnivanja, društvo je pozitivno
poslovalo, ali sa skromnim finansijskim rezultatima.
Društvo se razvijalo u skladu sa promenama koje su se dešafale na
finansijskom tržištu, pa je tako od svog osnivanja, 2001. godine poslovalo kao
član Beogradske berze, a od 2004. godine, kada je osnovan Centralni registar,
kliring i depo hartija od vrednosti, posluje kao član Centralnog registra.
Društvo se prilagođavalo i usaglašavalo za izmenama zakonskih propisa
koji reguliše poslovanje u ovoj oblasti.
Zaposleni su pohađali stručne seminare i vršili stalne edukacije iz delatnosti
društva, tako da su se u potpunosti osposobljavali za poslove koje obavljaju,
prateći promene i razvoj tih poslova.
Finansijski položaj društva je zadovoljavajući, ali su finansijske mogućnosti
društva skromne. Društvo u 2017. godini ni jedan dan nije imalo blokadu svojih
poslovnih računa, što govori da je uvek uspevalo da održi svoju likvidnost, mada
je u određenim trenucima bili poteškoća u tome.
Društvo se u 2017. godini nije zaduživalo ni sa kakvim kreditima, ali je bilo
pozajmica novčanih sredstava od svojih zavisnih društava.
Društvo na kraju 2017. godine nije imalo značajnijih neizmirenih obaveza.
Zarade zaposlenih u 2017. godini isplaćivane su redovno i na vreme, bez
ikakvih kašnjenja u isplati.
Posovni rezultati društva u 2017. godini su skromni, a isti je slučaj i u
prethodnim godinama. Međutim, finansijski rezultati obezbeđuju normalno i
kontinuirano poslovanje društva.
2009
13,635
13,329
306
17,462
2,318
15,144
9

2010
16,429
15,834
595
27,134
11,396
15,738
12

2011
22,770
22,063
707
33,500
17,055
16,445
9

2012
20,792
20,688
104
36,831
20,301
16,530
9

2013
18,925
18,756
169
40,725
24,025
16,700
9

2014
21,778
21,200
578
53,972
36,694
17,278
9

2015
18.532
18.266
266
91.073
74.095
16.978
10

2016
21.337
21.011
326
61.202
44.080
17.122
8

2017
18.843
17.972
871
53.049
35.232
17.817
8
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U poslednjih devet godina društvo je ostvarilo sledeće finansijske rezultate:

Društvo je u 2017. godine pružalo usluge za 74 privrednih društava
uglavnom u svojstvu korporativnog agenta, ali i po drugim osnovama. Društvo
vodi račune hartija od vrednosti u Centralnom registru za preko 45.000 klijenata,
od kojih je većina bila neaktivna.
Kadrovska struktura društva u 2017. godini je bila na zadovoljavaljućem
nivou. Preko 90% zaposlenih ima visoku stručnu spremu i potrebne sertifikate za
obavljanje delatnosti društva. Ne postoji deficit u kadrovima, kao po pitanju broja
zaposlenih, tako i u pogledu njihove stručne osposobljenosti.

ULAGANJA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Društvo u 2017. godini nije vršilo nikakva ulaganja u zaštitu živnotne
sredine, ali je vodilo računa da njegovo poslovanje ne ugrožava životnu sredinu.

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE
Nakon završetka 2017. godine društvo nije imalo značajnijih poslovnih
događaja, već je sve poslove nastavilo da obavljana na način na koji je to vršilo u
2017. godini.

PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ
U 2017. godini i narednom periodu društvo planira da nastavi poslovanje u
istom obimu sa mogućnošću povećanja broja klijentata i to kako novih pravnih
lica za obavljanje korporativnih poslova, tako i klijenata iz oblasti trgovanja
hartijama od vrednosti.
S obzirom da postoji tendencija smanjivanja broja javnih akcionarskih
društava zbog promene njihove pravne forme u društva sa ograničenom
odgovornošću i nejavna akcionarska društva, ovako postavljeni cilj biće teško
ostvariv. Isti je slučaj i sa tendencijom smanjenja obima trgovanja hartijama od
vrednosti.
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Ipak, postoji i tendencija zatvaranja mnogih brokersko-dilerskih društava
zbog teških uslova poslovanja, pa se očekuje da će proširenje poslovanja nastati
preuzimanjem poslova od brokersko-dilerskih društava koja se gase. Ovo
predstavlja realnu osnovu daljeg razvoja, jer je EURO FINEKS BROKER, a.d. u
prethodnom periodu preuzeo klijente od pet brokersko-dilerskih društava koja su
prestala sa radom.

AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
Već nekoliko godina, a i u 2017. godini, zaposleni u društvu su istraživali i
razvijajali nove mogućnosti poslovanja. To se pre svega odnosi na trgovanje
hartijama od vrednosti u regionu, ali i na svetskim berzama.
Društvo smatra da će ovi oblici trgovanja u budućem periodu biti
dominantni u delatnosti kojom se bavi i stoga tome posvećuje posebnu pažnju.

INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA
EURO FINEKS BROKER, a.d. je jednočlano akcionarsko društvo, odnosno u
strukturi kapitala postoji samo jedan akcionar sa 100% vlasništva nad akcijama.
Iz ovih razloga ne postoji ni teoretska mogućnost da se sprovodi otkup
sopstvenih akcija, a u 2017. godini nije bilo ni novih emisija akcija.

OGRANCI DRUŠTVA

EURO FINEKS BROKER, a.d. nema registrovanih, niti neregistrovanih
ogranaka već svoje poslovanje obavlja isključivo u sedištu društva.

FINANSIJSKI INSTRUMENTI OD ZNAČAJA ZA PROCENU FINANSIJSKOG
POLOŽAJA I USPEŠNOST POSLOVANJA
Kao što je napred rečeno društvo u 2017. godini nije koristilo kredite banaka
za stabilizaciju svog finansijskog položaja, jer njegov finansijski položaj nije bio
ugrožen, kao i iz razloga što je društvo u 2017. godini bilo solventno i likvidno u
toku cele godine.
Kao finansijsku podršku društvo je u 2017. godini koristilo kratkoročne
pozajmice od svojih zavisnih društava, ali je isto tako i ono davalo kratkoročne
pozajmice svojim zavisnim društvima.
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Društvo aktivno vodi politiku upravljanja finansijskim rizicima u skladu sa
Zakonom o tržištu kapitala i pratećim propisima.
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CILJEVI I POLITIKE VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA,
ZAJEDNO SA POLITIKOM ZAŠTITE SVAKE ZNAČAJNIJE VRSTE PLANIRANE
TRANSAKCIJE ZA KOJU SE KORISTI ZAŠTITA

U pogledu redovog poslovanja društvo nema finansijskih rizika jer je
likvidno i redovno izmiruje svoje obaveze i vrši isplate zarada zaposlenima.
U pogledu zaštite sredstava klijenata koja se nalaze na računima društva, a
potiču od isplata po osnovu prinudnog otkupa akcija klijenata i po osnovu isplate
dividendi klijenata, društvo poseduje poseban namenski račun kod Vojvođanske
banke, koji nije podložan blokadi ili bilo kavim izvršenjima. Na ovaj način
finansijski rizici koji u ovom pogledu postoje potpuno su eliminisani.
Pored toga, interne procedure i celokupan postupak obezbeđenja, odnosno
zaštite imovine klijenata regulisan je u Pravilima i procedurama poslovanja Brokerskodilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“, a.d., Beograd br. 1406/3 od 16.05.2012.
godine u poglavlju „Zaštita imovine klijentata“, odnosno u članovima od 52. do 56. ovih
pravila, a obuhvataju sledeća pitanja:
•
•
•
•
•

Zaštita finansijskih instrumenata klijenata
Postupanje sa finansijskim instrumentima klijenata
Deponovanje finansijskih instrumenata klijenata u inostranstvu
Korišćenje finansijskih instrumenata klijenata
Fond za zaštitu investitora

IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I
RIZIKU NOVČANOG TOKA I STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA I
OCENE NJIHOVE EFEKTIVNOSTI
Društvo jeste u 2017. godini bilo izloženo cenovnim rizicima u pogledu cena
svojih usluga, a zbog postojanja konkurencije na tržištu i finansijskoj situaciji svojih
klijenata. Cenovnim rizicima bile su izložene pre svega usluge iz oblasti korporativnih
poslova koji su se obavljali za klijente. U pogledu provizija za trgovane i naknada po
osnovu trgovanja u 2017. godini nije bilo cenovnih rizika jer sva brokersko-dilerska
društva imaju gotovo iste tarife za obavljanje ovih poslova.
Društvo je ugroženost cenovnim rizicima smanjivalo i prevazilazilo putem blagog
smanjena cena svojih usluga, a posebno povećanjem kvaliteta izvršene usluge i
povećanjem brzine pri obavljanju usluga. Na ovaj način je značajno parirano konkurenciji
pa je najveći broj klijenata zadržan.
Društvo nema kreditnih rizika jer se u 2017. godini, ali ni u ranijim godinama nije
zaduživalo sa kreditima. Kratkoročne pozajmice koje postoje sa zavisnim društvima nisu
izložene riziku zbog vlasničke povezanosti.
Društvo u 2017. godini nije imalo rizika novčanog toka. Ovo pre svega iz razloga
što je društvo pozitivno poslovalo u 2017. godini, ali i već dugi niz godina, pa je kao
posledica toga uspostavljen stabilni novčani tok.
Strategije upravljanja rizicima u poslovanju društva koje su primenjivane u 2017.
godini, primenjivane su i ranijih godina, i to iz razloga što su se te strategije u ranijim
godinama pokazale kao efikasne.

PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
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Pravila korporativnog upravljanja u društvu definisana su Pravilima i procedurama
poslovanja Brokersko-dilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“, a.d., Beograd br.
1406/3 od 16.05.2012. godine.

1. Načela poslovnog ponašanja
Relevantna lica Društva dužna su da se radi sprecavanja sukoba interesa u
poslovanju sa klijentima Društva pridržavaju sledećih načela:
1) Načela zaštite interesa klijenta kao osnovnog principa u poslovanju
Društva – prilikom pružanja investicionih usluga klijentima, Društvo je
dužno da stavlja interese svojih klijenata ispred sopstvenih interesa i
posluje pravično, pošteno i profesionalno, u skladu sa najboljim interesima
klijenata poštujuci načela utvrdena odredbama Zakona;
2) Načela savesnosti i profesionalizma – relevantna lica su dužna da
pružaju usluge klijentima Društva u skladu sa zakonom i pravilima struke,
poštujući pri tome osnovne principe uspešnog finansijskog poslovanja
(sigurnost, likvidnost, rentabilnost), s ciljem maksimiziranja prinosa za
svoje klijente i Društvo, uz uvažavanje primerenog stepena rizika;
3) Načela poštovanja stranaka i poslovnih partnera - u radu sa klijentima,
akcionarima, i poslovnim partnerima, relevantna lica su dužna da
postupaju sa poštovanjem i nepristrasno, poštujući pri tome pravila struke,
na način da ne bude povredeno lično i profesionalno dostojanstvo
klijenata, akcionara i poslovnih partnera.
4) Načelo zabrane primanja poklona i drugih pogodnosti - relevantna lica
ne smeju u toku redovnog obavljanja svojih poslova zahtevati niti primati
bilo kakve poklone ili druge pogodnosti od klijenata za sebe ili za treća lica
koji utiču ili bi mogli uticati na donošenje klijentovih ili njihovih poslovnih
odluka u korist poklonodavca.
2. Sprečavanje sukoba interesa
Društvo svoje poslovanje organizuje tako da na najmanju moguću meru svede
sukobe interesa čije postojanje može štetiti interesima klijenta, a koji se mogu
javiti prilikom pružanja usluga između:
1) interesa Društva, relevantnog lica i svih lica blisko povezanih sa njima, s
jedne strane, i interesa klijenta Društva, s druge strane;
2) interesa klijenata Društva međusobno.
Pre pružanja usluge klijentu, Društvo je dužno da upozna klijenta sa mogućim
vrstama i izvorima sukoba interesa koji regulisani Pravilnikom o upravljanju
sukobima interesa.
Obaveštenje mora da sadrži, uzimajući u obzir razvrstavanje klijenata, dovoljno
informacija na osnovu kojih ce klijent biti u mogućnosti da donese odluke u vezi
sa uslugama u okviru kojih se pojavljuje sukob interesa.
Zabranjene aktivnosti relevantnih lica
Društvo je dužno da zabrani relevantnom licu da obavlja sledece aktivnosti:
1) da zaključuje licne transakcije:
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(2) koje se odnose na klijenta ili transakcije sa klijentom ili za račun
klijenta,
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(1) ukoliko to uključuje zloupotrebu ili otkrivanje insajderskih ili
drugih poverljivih informacija;

(3) ukoliko je zaključivanje takve transakcije u sukobu ili će
verovatno doći u sukob sa obavezama Društva;
2) da savetuje ili nagovara drugo lice na zaključivanje transakcije sa
finansijskim instrumentima, na način koji prelazi ovlašcenja relevantnog
lica ili nije propisan ugovorom o pružanju usluga;
3) da otkriva drugom licu bilo koje informacije ili mišljenja, osim u okviru
redovnog ovlašcenja ili u okviru ugovora o pružanju usluga, ako relevantno
lice zna, ili bi trebalo znati, da će takvo postupanje uticati na to drugo lice
da:
(1) zaključi transakciju s finansijskim instrumentima,
(2) savetuje ili nagovara treće lice na zakljucivanje takve transakcije.
Procedure za lične transakcije relevantnih lica
Društvo donosi, primenjuje i redovno ažurira odgovarajuće mere kojima se
sprečavaju relevantna lica da preduzimaju zabranjene aktivnosti utvrđene aktima
Komisije za hartije od vrednosti i ovim pravilima, i to:
1) da učestvuju u aktivnostima koje mogu dovesti do sukoba interesa ili
2) zloupotrebljavaju ili otkrivaju insajderske ili druge poverljive informacije
o kojima imaju saznanje na osnovu aktivnosti koju obavljaju u ime,
odnosno za račun Društva ili
3) da zaključuju transakcije koje se odnose na klijenta ili transakcije sa
klijentom ili za račun klijenta;
Društvo obezbeđuje da:
1) sva relevantna lica budu upoznata sa zabranjenim aktivnostima i
merama Društva u vezi sa ličnim transakcijama i odgovarajućim
obaveštenjima;
2) da bude odmah obavešteno o svim ličnim transakcijama;
3) kada poverava poslove drugom licu, pružalac usluga vodi evidenciju
ličnih transakcija relevantnih lica pružaoca usluge i da, na zahtev, odmah
dostavi Društvu informacije o ličnim transakcijama;
4) vodi evidencije o svim ličnim transakcijama, a koje moraju uključivati
sva odobrenja ili zabrane u vezi sa ličnim transakcijama.
Procedure čuvanja poslovne tajne i
sprečavanje zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija
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U slučaju da je uspostavljeni mehanizam čuvanja informacija iz stava 1. ovog
člana nedovoljan za upravljanje potencijalnim sukobom interesa u određenoj
situaciji, Društvo će preduzeti dodatne mere, odnosno, nakon razmatranja svih
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Radi sprečavanja sukoba interesa, a u svrhu ograničavanja protoka informacija
između različitih organizacionih jedinica Društva, u organizacionoj strukturi se
primjenjuje takozvani mehanizam kineskog zida (Chinese Wall), koji omogućuje
pristup poverljivim ili insajderskim informacijama isključivo onim relevantnim
osobama u organizacionim jedinicama kojima su takve informacije opravdano
potrebne pri izvršavanju njihovih poslovnih i profesionalnih obaveza.

činjenica u vezi dostupnosti informacija relevantnim osobama, uspostaviće
ograničenje protoka informacija za određenu transakciju na viši nivo.
Postupanje po pritužbama klijenata
Pritužbe klijenata zbog eventualnog nepropisno obavljenog posla od strane
Društva podnose se na standardizovanom obrascu za pritužbe koji je dostupan u
službenim prostorijama Društva i na internet stranici Društva.
Obrazac pritužbe klijenti Društva mogu popuniti, potpisati, te dostaviti lično ili
putem pošte u sedište Društva. Društvo će razmotriti primljene pritužbe, te
obavestiti podnosioca pritužbe o preduzetim aktivnostima u vezi sa rešavanjem
pritužbe.
Društvo nije dužno da postupi po anonimnim i nepotpunim pritužbama.
Društvo čuva dokumentaciju o svim pritužbama i merama koje su na osnovu njih
preduzete, na način i u rokovima propisanim aktom Komisije za hartije od
vrednosti.
Zabrana manipulacije na tržištu
Manipulacija na tržištu smatra se zloupotrebom u odnosu na svaki finansijski
instrument koji je uključen u trgovanje na regulisano tržište odnosno MTP
odnosno u vezi sa kojim je upućen zahtev za uključenje, bez obzira da li je došlo
do transakcije na tom tržištu.
U radnje i postupke koji se smatraju manipulacijama na tržištu naročito se ubraja
sledeće:
1) aktivnosti jednog ili više lica koja deluju zajednički kako bi obezbedila
dominantan položaj nad ponudom ili potražnjom finansijskog instrumenta
koji za rezultat ima direktno ili indirektno nameštanje kupovnih ili prodajnih
cena ili stvaranje drugih nepoštenih uslova trgovanja;
2) kupovina ili prodaja finansijskih instrumenata pred zatvaranje trgovanja
radi dovodenja investitora u zabludu;
3) iskorišcavanje povremenog ili redovnog pristupa tradicionalnim ili
elektronskim medijima iznošenjem mišljenja o finansijskom instrumentu ili
indirektno o izdavaocu, i to tako što je to lice prethodno zauzelo poziciju u
tom finansijskom instrumentu i ostvarivalo korist nakon uticaja koje je
iznošenje mišljenja imalo na cenu tog instrumenta, a da istovremeno
javnosti nije objavilo postojanje sukoba interesa na odgovarajući i efikasan
način.
Zaposleni u Društvu su dužni da se pridržavaju postupaka i mera koje imaju za
cilj otkrivanje i sprečavanje manipulacije na regulisanom tržištu i MTP, a koje su
propisane ovim pravilima i aktima organizatora tržišta.
Interna kontrola Društva mora da ima jasno definisanu ulogu i široka ovlašćenja,
u sprovođenju mera i postupaka za otkrivanje i sprečavanje manipulacija na
tržištu, dobro poznavanje organizacije, tehnologije i procedure poslovanja.
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Mere i postupci za otkrivanje manipulacije podrazumevaju sledeće radnje
Društva:
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Društvo je obavezno da, na osnovu dostupnih podataka, obavesti Komisiju za
hartije od vrednosti o slučajevima za koje opravdano sumnja da se radi o
manipulaciji na tržištu.

1) praćenje i analizu podataka o trgovanju klijenta Društva, kao i drugih
raspoloživih podataka u pogledu učestalosti ispostavljanja naloga klijenata
kojima se uticalo ili kojima bi moglo da se utiče na značajno odstupanje u
kretanju cena, prometu ili likvidnosti odredenog finansijskog instrumenta
na tržištu;
2) prepoznavanje zajedničkog delovanja klijenata Društva međusobno ili sa
klijentima drugog investicionog društva prilikom ispostavljanja naloga za
određeni finansijski instrument koje ima za cilj direktno ili indirektno
nameštanje kupovnih ili prodajnih cena ili stvaranje drugih nepoštenih
uslova trgovanja;
3) praćenje i analiza podataka o kupovini ili prodaji finansijskih
instrumenata od strane klijenata Društva pred zatvaranje trgovanja kojima
bi se drugi investitori mogli dovesti ili su dovedeni u zabludu;
4) analiza podataka o trgovanju određenih klijenata Društva na zahtev
Komisije za hartije od vrednosti i organizatora tržišta o postojanju
opravdane sumnje da se radi o manipulaciji;
5) obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti o pojavama iznošenja
mišljenja o finansijskim instrumentima ili indirektno o izdavaocu u
tradicionalnim ili elektronskim medijima radi ostvarivanja koristi koja se
shodno odredbama Zakona smatra manipulacijom.
Mere i postupci za sprečavanje manipulacije, podrazumevaju sledeće radnje
Društva:
1) odbijanje Društva da izvrši naloge klijenata čije bi izvršenje predstavljalo
manipulaciju;
2) preduzimanje mera, u skladu sa internim aktima Društva, prema
zaposlenima u Društvu koji su odgovorni za izvršenje naloga klijenata
kojima su preduzete radnje manipulacije na tržištu, a u cilju budućeg
sprečavanja takvih radnji;
3) obaveštavanje Komisije za hartije od vrednosti o slučajevima za koje
Društvo opravdano sumnja da se radi o manipulaciji na tržištu, a radi
preduzimanja mera u skladu sa nadležnostima Komisije.
Izveštavanje klijenata
Izveštavanje klijenata u vezi sa izvršenjem naloga
Društvo je dužno da, nakon izvršenja naloga za račun klijenta putem trajnog
medija:
1) klijentu odmah dostavi bitne informacije koje se odnose na izvršenje
naloga;
2) malom klijentu pošalje potvrdu o izvršenju naloga, što je moguće pre, a
najkasnije:
- prvog radnog dana po izvršenju,
- prvog radnog dana nakon prijema potvrde, u slučaju kada je
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Kada se nalog malog klijenta koji se odnosi na kupovinu, odnosno prodaju
investicionih jedinica izvršava periodično, Društvo je dužno da klijentu pošalje
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Društvo potvrdu o izvršenju primilo od trećeg lica.

potvrdu o izvršenju naloga, što je moguće pre, a najkasnije prvog radnog dana po
izvršenju naloga.
Klijent se ne može odreći prava da bude obavešten o izvršenju naloga, ali može
naložiti slanje obaveštenja drugom licu koje on ovlasti.
Izveštaji o finansijskim instrumentima ili sredstvima klijenata
Društvo je dužno da, najmanje jednom godišnje, svakom pojedinačnom klijentu
za kojeg drži finansijske instrumente, na trajnom mediju, dostavi izveštaj o
imovini klijenta.
Društvo nema obavezu dostavljanja izveštaja iz stava 1. ovog člana ukoliko se
takav izveštaj dostavlja kao deo drugog periodičnog izveštaja.
Izveštaj o imovini klijenta sadrži:
1) pojedinosti o svim finansijskim instrumentima koje Društvo drži za
klijenta, na kraju perioda na koji se izveštaj odnosi;
2) način korišćenja, odnosno raspolaganja finansijskim instrumentima
klijenta u toku izveštajnog perioda;
3) koristi, odnosno prinosi na osnovu takvog korišćenja, odnosno
raspolaganja.
Navedene informacije se moraju zasnivati na datumu saldiranja uz obavezu
posebnog navodenja transakcija koje na kraju perioda na koji se izveštaj odnosi
još uvek nisu saldirane.
Ukoliko ugovorom sa klijentom nije drugačije predvideno, izveštajni period se
odnosi na kalendarsku godinu.
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