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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
Vlasnicima i rukovodstvu društva iPay SEE d.o.o. Beograd 
 

  
Mišljenje 
 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva "iPay SEE” doo Beograd (u 
daljem tekstu: “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2020. 
godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, 
izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završila na taj dan, kao i napomene uz 
finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i ostale 
napomene uz finansijske izveštaje.  
 
Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju po svim materijalno 
značajnim aspektima finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2020. godine i 
rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u 
skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srbiji i osnovama za pripremu 
prezentaciju datim u Napomeni 2.a. uz priložene finansijske izveštaje. 
 
Osnova za mišljenje 
 
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije primenljivim u 
Republici Srbiji.  Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u 
odeljku izveštaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih 
izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za 
profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe 
(IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih 
izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa 
ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koji smo pribavili 
dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.  
 
Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske 
izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih 
finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ostalim propisima koji 
regulišu finansijsko poslovanje u Republici Srbiji i za one interne kontrole za koje odredi 
da su potrebne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne 
pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo je odgovorno za procenu sposobnosti 
Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po 
potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti 
poslovanja kao računovodstvene osnove,  osim ako rukovodstvo namerava da likvidira 
Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.  
 
Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog 
izveštavanja Društva. 



 
 

 

 
 
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 
 
Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u 
celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 
ili greške i izdavanje izveštaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uveravanje u razumnoj 
meri označava visok nivo uveravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija 
sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti materijalno 
pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled 
kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno 
očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete 
na osnovu ovih finansijskih izveštaja.  
 
Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi primenjujemo 
profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto 
tako, mi: 
 
• Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i 
obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike i pribavljanje dovoljno 
adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik da neće 
biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne 
radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna 
radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne popuste, lažno 
predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva. 

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

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene 
osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li 
postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da 
izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u 
skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni 
smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 
finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da 
modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima 
prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu 
za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti. 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, 
uključujući obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne 
transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.  
 

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme 
revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole 
koje smo identifikovali tokom revizije. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Izveštaji o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 

a) 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 
RS”, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon).Naša odgovornost je da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim 
izveštajima za poslovnu 2020. 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 u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz 
informacija i evidencija koja nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, 
računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po 
svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima 
Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2020. godine. 

 
 

b) Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje izveštaja o računovodstvenim 
podacima koji se odnose na izdavanje elektronskog novca, kao i na platne usluge 
koje nisu neposredno povezane sa izdavanjem elektronskog novca, u skladu sa 
zahtevima Zakona o platnim uslugama Republike Srbije. Naša odgovornost je da 
izrazimo mišljenje o usaglašenosti izveštaja o računovodstvenim podacima koji se 
odnose na izdavanje elektronskog novca kao i na platne usluge koje nisu 
neposredno povezane sa izdavanjem elektronskog novca za 2020. godinu sa 
Zakonom o platnim uslugama Republike Srbije. Po našem mišljenju, informacije 
obelodanjene u izveštaju o računovodstvenim podacima koji se odnose na 
izdavanje elektronskog novca kao i na platne usluge koje nisu neposredno 
povezane sa izdavanjem elektronskog novca za 2020. godinu usaglašene su sa 
zahtevima Zakona o platnim uslugama Republike Srbije. 

 
 
Beograd, 30.06.2021.godine 
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200004214

Digitally signed by Jasmina Savčić 

200004214 

DN: c=RS, 2.5.4.97=MB:RS-17457535, 

2.5.4.97=VATRS-102640269, 

o=Revizija Plus-Pro d.o.o. Beograd, 

serialNumber=PNORS-07019647766

26, serialNumber=CA:RS-200004214, 

sn=Savčić, givenName=Jasmina, 

cn=Jasmina Savčić 200004214 

Date: 2021.06.30 13:39:21 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 21150711 Шифра делатности 6419 ПИБ 109258954

Назив iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

Седиште Београд (Чукарица) , Београдског Батаљона 4

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034)

0002
22915 5169 1188

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +

0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003

13 21930 4558 907

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 13648 3884

011, 012 и део 019
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и

услужне марке, софтвер и остала права
0005

440 674 907

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 7842

02

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +

0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 14 985 611 281

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 692 611 281

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и

опрема
0015

026 и део 029
6. Некретнине, постројења и опрема у

припреми
0016

293

027 и део 029
7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми
0017

028 и део 029
8. Аванси за некретнине, постројења и

опрему
0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021

+ 0022 + 0023)
0019

0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57
64752
64346
92256
2913
24
3775
1
1
968
1271
222
9530
3362
7472
112
317
281
6688
2702
1775
95
6800
3019
2151
9382
0
0
0
20212
7677
23002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18664
35235
53899
53899
53899
53899
53899
9129
5530
9129
0
9129
14659
98439
101439
108494
98439
101439
108494
44540
56669
69254
64752
64346
92256
64
95
6830
50634
49300
53642
907
674
440
3884
13648
907
4558
21930
1188
5169
22915
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&Naziv=Bilans%20stanja&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028

+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 0 0 0

040 и део 049
1. Учешћа у капиталу зависних правних

лица
0025

041 и део 049
2. Учешћа у капиталу придружених

правних лица и заједничким подухватима
0026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних

лица и друге хартије од вредности

расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део

049

4. Дугорочни пласмани матичним и

зависним правним лицима
0028

део 043, део 044 и део

049

5. Дугорочни пласмани осталим

повезаним правним лицима
0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049
8. Хартије од вредности које се држе до

доспећа
0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни финансијски

пласмани
0033

05

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +

0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)

0034 0 0 0

050 и део 059
1. Потраживања од матичног и зависних

правних лица
0035

051 и део 059
2. Потраживања од осталих повезаних

лица
0036

052 и део 059
3. Потраживања по основу продаје на

робни кредит
0037

053 и део 059
4. Потраживање за продају по уговорима

о финансијском лизингу
0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 69341 59177 63564

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +

0049 + 0050)
0044

15 1862 518 789

10
1. Материјал, резервни делови, алат и

ситан инвентар
0045

11
2. Недовршена производња и недовршене

услуге
0046

440

12 3. Готови производи 0047

293
281
611
692
281
611
985
7842


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 15 1862 518 349

20

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +

0057 + 0058)

0051 16 3874 7361 10672

200 и део 209
1. Купци у земљи - матична и зависна

правна лица
0052

201 и део 209
2. Купци у иностранству - матична и

зависна правна лица
0053

202 и део 209
3. Купци у земљи - остала повезана

правна лица
0054

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала

повезана правна лица
0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 3639 6867 5827

205 и део

209

6. Купци у иностранству 0057
235 494 4845

206 и део 209
7. Остала потраживања по основу

продаје
0058

21
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ

ПОСЛОВА
0059

17 3133 1574 1110

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 329 295

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ

БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066

+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и пласмани -

матична и зависна правна лица
0063

231 и део 239
2. Краткорочни кредити и пласмани -

остала повезана правна лица
0064

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0065

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0066

234, 235, 238 и део

239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани
0067

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И

ГОТОВИНА
0068

18 53642 49300 50634

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 19 6830 95 64

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 92256 64346 64752

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401
20 69254 56669 44540

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +

0410)

0402 108494 101439 98439

300 1. Акцијски капитал 0403

301
2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу
0404

108494 101439 98439

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО

ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна

салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +

0419)
0417

14659 9129 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 9129

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 5530 9129

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 53899 53899 53899

350 1. Губитак ранијих година 0422 53899 53899 35235

351 2. Губитак текуће године 0423 18664

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424
0 0 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +

0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)
0425

0 0 0

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном

року
0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања

природних богатстава
0427

403
3. Резервисања за трошкове

реструктурирања
0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених
0429

405
5. Резервисања за трошкове судских

спорова
0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +

0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +

0440)

0432 0 0 0

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у

капитал
0433

411
2. Обавезе према матичним и зависним

правним лицима
0434

412
3. Обавезе према осталим повезаним

правним лицима
0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од

вредности у периоду дужем од годину

дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у

иностранству
0438

416
7. Обавезе по основу финансијског

лизинга
0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 23002 7677 20212

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +

0449)

0443 0 0 0

420
1. Краткорочни кредити од матичних и

зависних правних лица
0444

421
2. Краткорочни кредити од осталих

повезаних правних лица
0445

422
3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи
0446

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у

иностранству
0447

10672
7361
3874
349
518
1862
440
789
518
1862
63564
59177
69341


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и

средстава обустављеног пословања

намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне финансијске

обавезе
0449

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ
0450

21 9382

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

0458)

0451 22 2151 3019 6800

431
1. Добављачи - матична и зависна правна

лица у земљи
0452

432
2. Добављачи - матична и зависна правна

лица у иностранству
0453

433
3. Добављачи - остала повезана правна

лица у земљи
0454

95

434
4. Добављачи - остала повезана правна

лица у иностранству
0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 1775 2702 6688

436 6. Добављачи у иностранству 0457 281 317 112

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 23 7472 3362 9530

47
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
0460

222 1271 968

48
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
0461

1 1

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА
0462

24 3775 24 2913

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0

0464
92256 64346 64752

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

5 73312 88298

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002
0 0

600
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на домаћем тржишту
1003

601
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним

правним лицима на иностраном тржишту
1004

602
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту
1005

603
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту
1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605
6. Приходи од продаје робе на иностраном

тржишту
1008

61
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1009

72497 75226

610

1. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на домаћем

тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга

матичним и зависним правним лицима на

иностраном тржишту

1011

612
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на домаћем тржишту
1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим

повезаним правним лицима на иностраном

тржишту

1013

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на

домаћем тржишту
1014

69675 63765

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга

на иностраном тржишту
1015

2822 11461

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,

ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.
1016

11474

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 815 1598

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57
9129
5530
9129
5530
9129
5530
64
909
1143
111
24
484
511
0
0
484
511
423
525
172
10
0
0
595
535
9082
5740
27751
30014
0
0
88298
73312
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018

67572 79216

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 1801

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 6 131 73

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 111 144

52
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
1025

7 13184 12917

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 8 25456 37924

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 9 477 407

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10 30014 27751

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 5740 9082

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032
11 535 595

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035

+ 1036 + 1037)

1033 0 0

660
1. Финансијски приходи од матичних и зависних

правних лица
1034

661
2. Финансијски приходи од осталих повезаних

правних лица
1035

665
3. Приходи од учешћа у добитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 10 172

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039 525 423

56
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040
12 511 484

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +

1045)

1041
0 0

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и

зависним правним лицима
1042

75226
72497


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим

повезаним правним лицима
1043

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених

правних лица и заједничких подухвата
1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047 511 484

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040)

1048
24 111

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032)

1049

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 1143

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 909

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 64

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 5530 9129

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057)

1058
5530 9129

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

1801
79216
67572
1598
815
11474
11461
2822
63765
69675


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

5530 9129

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА
1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ
1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Marko Petrović Digitally signed by Marko Petrović 

Date: 2021.06.28 21:54:28 +02'00'
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 21150711 Шифра делатности 6419 ПИБ 109258954

Назив iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

Седиште Београд (Чукарица) , Београдског Батаљона 4

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 5530 9129

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне

имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57
0
0
9129
5530
9129
5530
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите

нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената

заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од

вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003

+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +

2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004

+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +

2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019

- 2020 - 2021) ≥ 0
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021) ≥ 0
2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2022 - 2023) ≥ 0
2024

5530 9129

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -

2001 + 2023 - 2022) ≥ 0
2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Marko Petrović Digitally signed by Marko Petrović 

Date: 2021.06.28 21:55:17 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 21150711 Шифра делатности 6419 ПИБ 109258954

Назив iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

Седиште Београд (Чукарица) , Београдског Батаљона 4

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 98439 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4005 4023 4041

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

2б) ≥ 0
4006

98439
4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 3000 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4010

101439
4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

≥ 0
4013 4031 4049

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

6б) ≥ 0
4014

101439
4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57
69254
12585
56669
56669
44540
44540
98439
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 7055 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4018

108494
4036 4054

 

98439


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 53899 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4059

53899
4077 4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 9129

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4063

53899
4081 4099

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4064 4082 4100

9129

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

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

≥ 0
4067

53899
4085 4103

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

≥ 0
4068 4086 4104

9129

101439
3000


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 5530

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4071

53899
4089 4107

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4072 4090 4108

14659

 

101439


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -

2б) ≥ 0
4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а

+ 2б) ≥ 0
4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -

6б) ≥ 0
4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а

+ 6б) ≥ 0
4122 4140 4158

53899
108494
7055


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4126 4144 4162

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни

рачуна
4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни

рачуна
4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4176 4194 4212

9129
53899
9129
53899


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217

4235 44540 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни

рачуна
4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4221

4237 44540 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4225

4239 56669 4248

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни

рачуна
4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(5а + 6а - 6б) ≥ 0
4229

4241 56669 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230

14659
53899
5530
9129
53899


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 12585 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4233

4243 69254 4252

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Marko Petrović
Digitally signed by Marko 

Petrović 

Date: 2021.06.28 21:55:50 +02'00'



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 21150711 Шифра делатности 6419 ПИБ 109258954

Назив iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica

Седиште Београд (Чукарица) , Београдског Батаљона 4

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 1992311 1496614
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 1991274 1494658

2. Примљене камате из пословних активности 3003 10 172

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1027 1784

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 1978467 1496559

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1957751 1477522

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 13180 12915

3. Плаћене камате 3008 3

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 7536 6119

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 13844 55

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013 0 0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 16370 4388

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и

биолошких средстава
3021

16370 4388

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 16370 4388

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57
49300
53642
20
391
19
204
50634
49300
1333
4529
1500947
1994837
1499614
1999366
3000
7055
0
0
3000
7055
3000
7055
4388
16370
3
12915
13180
1477522
1957751
1496559
1978467
1784
1027
172
10
1494658
1991274
1496614
1992311
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=094c670b-c722-4644-9cba-4dadaccc1a10&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=6A8EB34F54F00C19EF0C4C07338B7AF921C15E57#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025 7055 3000
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026 7055 3000

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 7055 3000

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 1999366 1499614

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 1994837 1500947

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 4529

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 1333

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 49300 50634

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045
204 19

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046
391 20

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047
53642 49300

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Marko Petrović Digitally signed by Marko Petrović 

Date: 2021.06.28 21:56:26 +02'00'

4388
16370
4388
16370
0
0
55
13844
6119
7536
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
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1.     ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 
 

Друштво iPay See д.о.о., Београд (у даљем тексту: “Друштво”) је основано од стране правног лица 
I4 Invention д.о.о., Београд на основу Одлуке о оснивању од 16. новембра 2015. године. Друштво је 
регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 97529/2015 од 
17. новембра 2015. године. 

 
Дана 7. априла 2016. године Друштво је од Народне банке Србије добило дозволу за обављање 
послова платне институције, а дана 13. октобра 2016. године Народна банке Србије је издала 
решење о давању дозволе за издавање електронског новца ИО НБС 78 од 13. октобра 2016. године, 
чиме је Друштво стекло статус институције електронског новца и право да пружа платне услуге из 
члана 4. став 1. тачка 3. и тачка 5. Закона о платним услугама. 

 
Oсновна делатност Друштва је Остало монетарно посредовање. 
 
У периоду од датума оснивања до 31. децембра 2020. године Друштво је имало више 
докапитализација, односно повећања основног капитала, тако да на дан 31. децембар 2020. године 
власници Друштва су: привредно друштво I4 Invention д.о.о., Београд са уделом од 68,74%, 
привредно друштво Liatris д.о.о., Београд са уделом 19,64%, физичко лице господин Марко 
Петровић са уделом од 9,82% и привредно друштво Cargo Technologies д.о.о. Београд са уделом 
1,8% у основном капиталу Друштва. Више детаља је дато у Напомени 20. 

 
Порески идентификациони број Друштва је 109258954, а матични број 21150711. 

 
Седиште Друштва се налази у Београду, у улици Београдског батаљона 4, Београд – Чукарица. 

 
На дан 31. децембра 2020. године Друштво је имало 7 запослених радника (31. децембра 2019. 
године: 8 запослених радника). 

 
Финансијски извештаји Друштва за годину завршену 31. децембра 2020. године су одобрени од 
стране Директора Друштва дана 28. јуна 2021. године . 

 
 

2.  ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈA И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

 
 

a. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 

Друштво води евиденције и саставља финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству 
Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) и осталом примењивом законском регулативом у 
Републици Србији.  
 
У складу са Законом о рачуноводству, велика правна лица, правна лица која имају обавезу 
састављања консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), јавна  друштва, 
односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са Законом о тржишту капитала 
Републике Србије, независно од величине, за признавање, вредновање, презентацију и 
обелодањивање позиција у финансијским извештајима примењују Међународне стандарде 
финансијског извештавања (МСФИ), чији је превод на српски језик објавило министарство 
надлежно за послове финансија.   
 
Међународни стандарди финансијског извештавања објављени на српском језику од стране 
Министарства финансија укључују Концептуални оквир за финансијско извештавање, 
Међународне рачуноводствене стандарде (МРС) и Међународне стандарде финансијског 
извештавања (МСФИ) издате од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде као и 
тумачења стандарда издате од стране Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда али не 
укључују основе за закључивање, илустративне примере, упутства за примену, коментаре, 
издвојена мишљења као ни друге помоћне материјале изузев у случајевима када су они 
експлицитно укључени као саставни део стандарда или тумачења.  
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МРС, МСФИ и тумачења објављени од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде 
и Комитета за тумачења рачуноводствених стандарда су званично преведени решењем 
Министарства Финансија Републике Србије о утврђивању превода Међународних стандарда 
финансијског извештавања (број решења 401-00-4980/2019-16)  и објављени у Службеном гласнику 
Републике Србије број 92 дана 21. новембра 2019. године и примењују се приликом припреме 
финансијских извештаја за године које се завршавају на или после 31. децембра 2020. године.  
 
Нови или допуњени МСФИ и тумачења који су усвојени решењем Министарства Финансија 
Републике Србије  о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања 
објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 123/2020 дана 13. октобра 2020. године 
примењују се приликом припреме финансијских извештаја за годину која се завршава на дан или 
после 31. децембра 2021. године и нису примењени приликом припреме приложених финансијских 
извештаја.  
 
Поред тога, приложени финансијски извештаји су састављени у складу са захтевима Правилника 
о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и  Правилника о садржини и 
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник Републике Србије број 95/2014 и 144/2014).Наведени правилници који регулишу 
презентацију финансијских извештаја имају првенство примене у односу на захтеве које у том 
погледу дефинишу МСФИ који су објављени од стране Министарства финансија. 
 
Због горе наведених одступања, ови финансијски извештаји нису у складу са МСФИ. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако није 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 

 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у Напомени 3. 

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 
b. Упоредни подаци 

 
Упоредне податке представљају финансијски извештаји на дан и за годину завршену на дан 31. 
децембра 2019. године. 
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c. Принцип сталности пословања 

Финансијски извештаји су припремљени на бази концепта наставка пословања, који подразумева 
да ће Друштво наставити са пословањем у предвидивој будућности. 

Од оснивања до краја 2018. године, остварени приходи из пословања нису били довољни да 
надокнаде текуће расходе што је имало за резултат да је Друштво остварило губитке из пословања. 
Међутим, ови губици су били очекивани будући да је Друштво иноватор на домаћем тржишту 
финансијских услуга и да је уобичајено да “start-up“ компаније остварују губитке у прве три године 
пословања. 

У 2019. и 2020. години остварен је позитиван финансијски резултат и управа Друштва процењује 
да је реално очекивање да је установљен позитиван тренд развоја пословања настави и у 
наредном периоду, иако је развој финтех индустрије динамичан и изложен утицајима сталних 
иновација у овој области. 

 
Наиме, на основу планова и усвојене стратегије развоја, руководство Друштва очекује да ће и у 2021 
години, као и у каснијем периоду, раст пословних активности потицати из даљег повећања обима 
трансакција са постојећим производима, ширења тржишта на којима ће бити присутан и увођења 
нових производа у складу са даљим развојем овог сегмента финансијског тржишта, пре свега у 
Европи. Све ове обезбедиће да се и у наредном периоду остварује позитиван финансијски 
резултат. 
 
Што се тиче утицаја пандемија услед ширења корона вируса COVID-19 на финансијске извештаје 
Друштва, мада је од марта 2020. године владала  глобална несигурност у вези са ефектима 
пандемије COVID-19,  Друштво је захваљујући својој оријентацији на е-commerce, дигитализацији 
услуга и пословања успело да реорганизује своје редовно обављање пословних активности тако 
да максимално заштити све запослене, омогући доступност својих сервиса и производа 24/7, и 
прошири мрежу акцептаната и трговаца са акцентом на е-commerce. 

 
Наиме, пандемијом и ванредним стањем које је важило у другом кварталу 2020. године Друштво 
јесте било погођено у смислу евидентног пада промета трговаца и акцептаната, али ови изазови 
су постављени као нова прилика. 

 
Након укидања ванредног стања и враћања привреде и становништва у редовне токове, опет је 
успостављен уобичајени обим пословних активности, уз укључивање нових партнера и потпис 
нових уговора који обезбеђују приходе у наредном периоду.  У 2021. години остварен је  раст 
промета, са електорнским новцем и  од прихвата картица,  при чему је повећање у овој години у 
току прва два месеца  веће од  просека 2020. године.
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Поред тога, Друштво наставља са раније усвојеном стратегијом развоја пословања кроз нове 
канале и то: 

 
- Укључење нових трговаца са којима се потписују и уговори о прихватању Visa, MasterCard, 

Маеstro и DinaCard платних картица, поред iPay електронског новца 
- Успостављање стратешког партнерства са интернационално присутним компанијама 

заинтересованим за пословну сарадњу на овом тржишту 
- Наставак активне промоције и унапређења производа: 

 P2P плаћања са MasteCard MoneySend 
 “White label“ дигиталних новчаника 

- Увођење Инстант Payment Система НБС у апликацију дигитални новчаник 
- Укључење нових заступника и дистрибутера  
- При избору заступника и партнера, Друштво наставља иницијално усвојену стратегију избора 

партнера који имају велику мрежу корисника и локација на којима грађани могу приступити 
коришћењу услуга Друштва. 

 
Као резултат свега горе наведеног финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са 
начелом сталности пословања. 
 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

a. Приходи од уговора са купцима  

Прва примена МСФИ 15 

МСФИ 15 – приходи од уговора са купцима је стандард који привредна друштва примењују на 
састављање финансијских извештаја за 2020. годину а чији је превод први пут објављен у 
Службеном гласнику Републике Србије број 92/19.  

Ступањем на снагу овог стандарда престају да важе одредбе МРС 11 Уговори о изградњи, МРС 18 
Приходи и са њима повезане интерпретације, а МСФИ 15 се примењује на све приходе који 
проистичу из уговора са купцима. Овај стандард утврђује модел признавања прихода у пет корака, 
те прописује да приход буде признат у висини износа који одражава накнаду на које ентитет очекује 
да има право.  

МСФИ 15 захтева од друштава одређена просуђивања приликом примене модела за признавање 
прихода на уговоре са купцима, узимајући у обзир све релевантне чињенице и околности. Стандард 
такође даје смернице у погледу рачуноводственог обухватања трошкова прибављања уговора и 
трошкова испуњења уговора. Додатно, стандардом су предвиђена опсежна обелодањивања.   

Друштво је применило МСФИ 15 путем упрошћеног метода транзиције, са датумом прве примене 
1. јануара 2020. године. Примена овог метода транзиције подразумева обухватање ефеката 
транзиције у оквиру корекције почетног стања нераспоређене добити на датум прве примене. За 
ове сврхе, Друштво је одабрало да примени стандард само на уговоре који нису истекли на датум 
прве примене. 

Кумулативан ефекат прве примене МСФИ 15 на нераспоређену добит на дан прве примене је био 
једнак нули, услед чега није било корекција почетног стања нераспоређене добити, а као резултат 
ограниченог ефекта промене стандарда на пословање Друштва. Упоредни подаци у приложеним 
финансијским извештајима нису кориговани по основу преласка на МСФИ 15, те су 
рачуноводствено обухваћени у складу за захтевима МРС 18 и повезаним Интерпретацијама које су 
биле на снази у Републици Србији за припрему финансијских извештаја за 2019. годину. 

Политика 

Приходи Друштва су настали од пружања услуга везаних за издавање електронског новца и 
пружање платних услуга: 

• Следећих платних услуга:  

- услуге издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу 
којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних 
трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента. 

- услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: • 
трансфером одобрења • директним задужењем, укључујући једнократно директно 
задужење • коришћењем платне картице или сличног средства  

• Следећих услуга везаних за електронски новац: издавање, прихват и откуп електронског 
новца 
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Купци са којима су склопљени уговори су поред физичких лица – корисника услуга Друштва и 
трговци (акцептанти и примаоци електронског новца), банке корисници услуга. 

По основу услуга, кључна обавеза чињења Друштва је да буде спремно да изврши пружање услуга 
електронског плаћања. Обзиром да време извршења услуга и количина трансакција које ће се 
процесуирати није утврдива приликом ступања у уговор са купцем, ове услуге представљају скуп 
дистинктивних услуга које су суштински исте и које имају исти образац преноса до купца. Пошто је 
обећање Друштва да купцима пружи варијабилну количину платних услуга односно услуга везаних 
за електронски новац, примљена накнада је условљена коришћењем услуге од стране купца. Услед 
тога, целокупна цена трансакције се сматра варијабилном. Друштво признаје варијабилне накнаде 
у периоду у којем има уговорно право на њих у складу са уговором, што је у моменту извршења 
трансакције.   

 

Остали приходи и расходи 

Остали приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се 
примити и представљају износе који се добијају за извршене услуге у току редовног пословања, 
умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји. 

 
Приходи и расходи од провизија настали пружањeм, односно коришћeњeм платних услуга као и 
услуга којe сe односe на издавањe eлeктронског новца, признају сe по начeлу узрочности прихода 
и расхода односно на обрачунској основи и утврђују сe за пeриод када су остварeни, тј. када јe 
услуга пружeна. 

 

b. Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем 
курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 

Средства исказана у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачуната су у динаре 
по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 

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

 
 

c. Порез на добитак и остали порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

• Порез на добитак 

Текући порез на добитак 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка пре опорезивања 
по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским прописима Републике 
Србије, уз умањење за прописане пореске кредите. 

 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода 
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици 
из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. 

Oдлoжeни пoрeз на дoбитак 

Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања 
и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се признају за све 
опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све одбитне 
привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне фискалне 
периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се oдлoжeна 
пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
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Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује 
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. На дан 31. децембра 2020. 
године и на дан 31. децембра 2019. године примењена пореска стопа је од 15%. 

 
Oдлoжeни пoрeз сe књижи на тeрeт или у кoрист биланса успeха, oсим када сe oднoси на пoзицијe 
кoјe сe књижe дирeктнo у кoрист или на тeрeт капитала, и у тoм случају сe oдлoжeни пoрeз такoђe 
распoрeђујe у oквиру капитала. 

• Порези и доприноси који не зависе од резултата 

Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и 
доприносе који се плаћају према разним републичким и општинским прописима. Наведени порези 
евидентирају се на терет расхода текућег периода. 

 
d. Нематеријална улагања 

Набављена нематеријална улагања капитализују се у висини набавне вредности на дан 
трансакције. 

 
Након почетног признавања, нематеријална улагања се исказују у висини набавне вредности 
умањене за акумулирану амортизацију и настало обезвређење. 

 
Нематеријална улагања Друштва се односе на трошкове развоја и купљени софтвер који се 
отписује пропорционалном методом у периоду од 5 година. 

 
Добици или губици по основу престанка признавања неког нематеријалног средства, као разлика 
између нето продајне вредности и нето књиговодствене вредности, признају се у билансу успеха 
по бруто принципу када су настали. 

 
Трошкови истраживања и развоја 

 
Трошкови истраживања се признају у билансу успеха на датум настанка. 

 
Трошкови развоја по појединим пројектима се капитализују када се очекује да ће њихова 
надокнадива вредност бити поуздано реализована у будућности. У случајевима када се процени 
да се надокнадива вредност неће поуздано реализовати у будућности, трошкови развоја се 
признају билансу успеха у периоду када су настали. 

 

e. Опрема 

Почетно мерење опреме, која испуњава услове за признавање као средство, врши се по набавној 
вредности. 

 
Након почетног признавања, опрема се исказују у висини набавне вредности и/или стечене 
вредности умањене за акумулирану амортизацију и настало обезвређење. 

 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 

Накнадни издаци за опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање 
средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви остали накнадно настали 
издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 

Опрема престаје да се исказује у билансу стања након отуђења или када је средство трајно 
повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће економске користи. 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења опреме утврђују се као разлика 
између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као добитак 
или губитак у билансу успеха. 
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Амортизација опреме обрачунава се пропорционалним методом, током процењеног века корисне 
употребе. Амортизационе стопе су утврђене на начин да се набавна вредност основних средстава 
амортизује у једнаким годишњим износима у току предвиђеног века употребе основног средства. 
Стопе амортизације које биле у примени за главне групе основних средстава дате су у табели која 
следи: 

 
Главне групе опреме Стопа (%) 

 
Рачунарска опрема 

 
20 – 33.33% 

Телекомуникациона опрема 20 – 33.33% 
Канцеларијска опрема 10 - 25% 
Намештај и пословни инвентар 10 - 20% 

Обрачун амортизације опреме почиње када се средства ставе у употребу. Амортизационе стопе се 
ревидирају сваке године ради утврђивања оне амортизације која одражава стварни утрошак ових 
средстава у току пословања на основу преосталог века њиховог коришћења. 

 
f. Умањење вредности 

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

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

 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тог средства или јединице која генерише 
новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као 
расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као инвестициона 
некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак од умањења 
исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. 

 
На дан 31. децембра 2020. године, на основу процене руководства Друштва, не постоје индикације 
да је вредност материјалне имовине Друштва обезвређена. 

 
g. Бенефиције за запослене 

 
а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

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

б) Обавезе по основу отпремнина 

Друштво је, у складу са одредбама Закона о раду и Колективним уговором, у обавези да 
запосленом приликом одласка у пензију исплати отпремнину у висини две зараде коју је запослени 
остварио у месецу који претходи месецу одласка у пензију, а која не може бити нижа од две 
просечне зараде код послодавца у Републици Србији, у месецу који претходи месецу одласка у 
пензију. Накнаде запосленима по основу ових планова нису обезбеђени фондовима. Друштво није 
извршило актуарску процену садашње вредности ове обавезе, и с тим у вези није извршило 
резервисање по том основу у презентованим финансијским извештајима. Због повољне старосне 
структуре и постојећег броја запослених, руководство Друштва верује да би таква резервисања, 
уколико би била процењена била нематеријална за поштену презентацију ових финансијских 
извештаја. 
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в) Накнаде за краткорочна плаћена одсуства 

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

h. Финансијски инструменти 

Прва примена МСФИ 9 

МСФИ 9 Финансијски инструменти је заменио МРС 39 Финансијски инструменти: Признавање и 
одмеравање који привредна друштва примењују на састављање финансијских извештаја за 2020. 
годину а чији је превод први пут објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 92/19. 
МСФИ 9 Финансијски инструменти укључује сва три аспекта рачуноводственог обухватања 
финансијских инструмената: класификацију и одмеравање, обезвређење, и рачуноводство 
хеџинга.  

 

Друштво је применило МСФИ 9 проспективно, на датум прве примене 1. јануара 2020. године. 
Примена овог метода транзиције подразумева обухватање ефеката транзиције у оквиру корекције 
почетног стања нераспоређене добити на датум прве примене. Кумулативан ефекат прве примене 
МСФИ 9 на нераспоређену добит на дан прве примене је био једнак нули, услед чега није било 
корекција почетног стања нераспоређене добити, а као резултат ограниченог ефекта промене 
стандарда на пословање Друштва. Упоредни подаци у приложеним финансијским извештајима 
нису кориговани по основу преласка на МСФИ 9, те су рачуноводствено обухваћени у складу за 
захтевима МРС 39 који је био на снази у Републици Србији за припрему финансијских извештаја за 
2019. годину. 

(а) Класификација и одмеравање - У складу са МСФИ 9, дужнички инструменти се накнадно 
одмеравају по фер вредности кроз биланс успеха, амортизованом трошку, или по фер вредности 
кроз укупан остали резултат. Класификација зависи од два критеријума: 1) од пословног модела 
Друштва за управљање средствима, и 2) природе токова готовине инструмента – да ли су 
представљени искључиво плаћањем главнице и камате на неизмирену главницу.  

Оцена пословног модела Друштва је извршена на дан прве примене 1. јануара 2020. године. 
Процена да ли уговорени токови готовине представљају искључиво плаћања главнице и камате на 
неизмирену главницу је извршена на основу доступних чињеница на дан првог признавања 
средстава. Захтеви МСФИ 9 у погледу класификације и вредновања нису имали материјално 
значајан ефекат на Друштво. У погледу класификације, на дан 31. децембар 2019. године, 
финансијска средства Друштва која су обухватала потраживања од купаца и остала потраживања 
су била класификована као зајмови и потраживања у складу са МРС 39 и последично вреднована 
по амортизованом трошку. Прелазак на МСФИ 9 није имао ефекат на класификацију финансијских 
средстава Друштва, те су она и даље класификована као она која се вреднују по амортизованом 
трошку.  

 

(б) Обезвређење – примена МСФИ 9 је променила обрачун исправке вредности Друштва како је 
модел процене исправке вредности по основу насталих кредитних губитака замењен моделом 
очекиваних кредитних губитака. У складу са МСФИ 9, Друштво признаје исправку вредности по 
основу очекиваних кредитних губитака за све дужничке инструменте који нису класификовани по 
фер вредности кроз биланс успеха. Прелазак на МСФИ 9 није имао материјално значајан ефекат 
на исправку вредности потраживања Друштва.  
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Политика 

Финансијски инструмент је уговор по основу којег настаје финансијско средство у једном ентитету, 
и финансијска обавеза или инструмент капитала другог ентитета. 

 

Финансијска средства 

Друштво одређује класификацију својих финансијских средстава приликом почетног признавања 
као финансијска средства која се накнадно одмеравају по амортизованом трошку, по фер 
вредности кроз остали укупан резултат, или по фер вредности кроз биланс успеха.  

Класификација финансијских средстава приликом иницијалног признавања зависи од 
карактеристика уговорних новчаних токова средства и пословног модела Друштва за њихово 
управљање. Са изузетком за потраживања од купаца која не садрже значајну компоненту 
финансирања или за које је Друштво применило практичну олакшицу, Друштво иницијално признаје 
финансијска средства по фер вредности увећаној за, у случају финансијских средстава која нису 
по фер вредности кроз биланс успеха, директне трошкове трансакције. Потраживања од купаца 
која не садрже значајну компоненту финансирања или она за која је Друштво применила практичну 
олакшицу се одмеравају по цени трансакције утврђеној у складу са МСФИ 15. 

Да би финансијско средство било класификовано и одмеравано по амортизованом трошку или по 
фер вредности кроз укупан остали резултат, његови токови готовине треба да одражавају 
искључиво плаћање главнице и камате. Ова процена се врши на нивоу инструмента.   

Пословни модел Друштва за управљање финансијским средствима се односи на то како Друштво 
управља средствима како би генерисала новчане токове. Пословни модел одређује да ли новчани 
токови настају као резултат наплате уговорних новчаних токова, продаје финансијских средстава, 
или као резултат оба модела. 

 

Накнадно одмеравање 

За сврхе накнадног одмеравања, финансијска средства се класификују у 4 категорије:  

- финансијска средства по амортизованом трошку (дужнички инструменти) 

- финансијска средства по фер вредности кроз укупан остали резултат са преносом укупних 
добитака и губитака у биланс успеха (дужнички инструменти) 

- финансијска средства по фер вредности кроз укупан остали резултат без преноса укупних 
добитака и губитака у биланс успеха по престанку признавања (инструменти капитала) 

- финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха 

 

Финансијска средства по амортизованом трошку (дужнички инструменти) 

Ова категорија је најрелевантнија за Друштво. Друштво одмерава финансијска средства по 
амортизованом трошку уколико су испуњена оба критеријума: 

- финансијско средство се држи у оквиру пословног модела чији је циљ држање ради наплате 
уговорних новчаних токова 

- уговорне одредбе финансијског средства дефинишу токове готовине на одређене датуме који 
су искључиво плаћања главнице и камате на неизмирену главницу 

Финансијска средства по амортизованом трошку се накнадно мере применом метода ефективне 
каматне стопе, и тестирају се на обезвређење. Добици и губици се признају у билансу успеха по 
престанку признавања средства, по модификацији или обезвређењу.  

Финансијска средства Друштва у овој категорији обухватају потраживања од купаца и остала 
потраживања. 
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Финансијска средства по фер вредности кроз укупан остали резултат (дужнички 
инструменти) 

Друштво одмерава дужничке инструменте по фер вредности кроз биланс успеха уколико су 
испуњена оба услова: 

- финансијско средство се држи у оквиру пословног модела чији је циљ и држање ради наплате 
уговорних новчаних токова и продаја 

- уговорне одредбе финансијског средства дефинишу токове готовине на одређене датуме који 
су искључиво плаћања главнице и камате на неизмирену главницу 

Код ових инструмената, приходи од камате, курсне разлике и губици од обезвређења или укидање 
обезвређења се признају у билансу успеха и израчунавају на исти начин као код финансијских 
средстава по амортизованом трошку. Преостале промене у фер вредности се признају у укупном 
осталом резултату. Приликом престанка признавања, кумулативна промена фер вредности која је 
била призната у укупном осталом резултату се преноси у биланс успеха. Друштво нема 
финансијска средства у овој категорији 

Финансијска средства по фер вредности кроз укупан остали резултат (инструменти 
капитала) 

Приликом иницијалног признавања, Друштво може да одабере да класификује улагања у 
инструменте капитала као улагања у инструменте капитала назначена по фер вредности кроз 
укупан остали резултат када испуњавају дефиницију капитала у складу са МРС 32 Финансијски 
инструменти: Презентација, и када се не држе ради трговања. Класификација се одређује за сваки 
инструмент.  

Добици и губици по основу ових финансијских средстава се никада не преносе у биланс успеха. 
Дивиденде се признају у оквиру осталих прихода у оквиру биланса успеха када је установљено 
право на наплату исте, осим када Друштво има користи таква средства за сврху поврата 
иницијалног трошка финансијског средства, у којем случају се такви добици признају у укупном 
осталом резултату. Инструменти капитала назначени по фер вредности кроз укупан остали 
резултат се не тестирају за обезвређење.  

Друштво нема финансијска средства у овој категорији. 

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха 

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха укључују средства која се држе ради 
трговања, финансијска средства која су назначена по иницијалном признавању по фер вредности 
кроз биланс успеха, или финансијска средства која се обавезно одмеравају по фер вредности. 
Финансијска средства се класификују као она која се држе ради трговања ако су прибављена са 
циљем продаје или поновне куповине у кратком временском периоду. Деривати, укључујући и 
одвојене уграђене деривате, се такође класификују као финансијска средства која се држе ради 
трговања осим у случају када су назначена као ефективни инструменти хеџинга. Финансијска 
средства са токовима готовине који нису искључиво плаћање главнице и камате се класификују и 
одмеравају по фер вредности кроз биланс успеха, без обзира на пословни модел за њихово 
управљање. Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха се исказују у билансу 
стања по фер вредности са нето променом фер вредности признатом у билансу успеха.  

Друштво нема финансијска средства у овој категорији. 

Престанак признавања 

Финансијско средство (или, део финансијског средства или групе финансијских средстава) престаје 
да се признаје уколико је: 

- Дошло до истека права на прилив новца по основу тог средства; или 

- Друштво извршило пренос права на прилив новца по основу средства или је преузело обавезу 
да плати примљен новац у потпуности без значајног одлагања трећој страни кроз „пролазни“ 
аранжман, и или (а) Друштво је пренело суштински све ризике и користи у вези са средством, 
или (б) није нити пренело, нити задржало све ризике и користи у вези са средством али је 
пренело контролу над њим.  

Када је Друштво извршило пренос права на прилив новца по основу средства или је ступило у 
„пролазни“ аранжман, оно процењује да ли је и у ком обиму задржало ризике и користи у вези са 
средством. Уколико Друштво није нити пренело нити задржало суштински све ризике и користи над 
средством нити је пренело контролу над средством, Друштво наставља да признаје пренето 
средство докле год је континуирано укључено у средство. У том случају Друштво врши и 
признавање одговарајуће обавезе. Пренето средство и одговарајућа обавеза вреднују се на основи 
која осликава права и обавезе које је Друштво задржало.  
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Када је Друштво континуирано укључено у форми гаранције над пренетим средством, тада се 
изложеност Друштва одмерава по нижој од оригиналне књиговодствене вредности средства и 
максималном износу накнаде коју би Друштво могло да буде обавезно да плати. 

 

Обезвређење финансијских средстава 

Друштво признаје исправку вредности за настале кредитне губитке за све дужничке инструменте 
који нису по фер вредности кроз биланс успеха. Очекивани кредитни губици представљају разлику 
између уговорних новчаних токова како доспевају у складу са уговором, и свих новчаних токова 
које Друштво очекује да ће примити, дисконтованих по стопи приближној оригиналној ефективној 
каматној стопи. Очекивани новчани токови укључују и оне од продаје колатерала или од 
обезбеђења а који су предвиђени уговорним одредбама.  

Очекивани кредитни губици се признају у две фазе. За изложеност кредитном ризику где није 
дошло до значајног повећања кредитног ризика од почетног признавања средства, очекивани 
кредитни губици су једнаки кредитним губицима који би настали у случају неизвршења наплате у 
наредних 12 месеци. За изложеност кредитном ризику где је дошло до значајног повећања 
кредитног ризика након почетног признавања средства, исправка вредности се обрачунава на 
основу губитака који би настали по основу неизвршења наплате током живота средства, без обзира 
на моменат када би се неизвршење наплате десило. 

За потраживања од купаца, Друштво примењује поједностављен метод за обрачун насталих 
кредитних губитака, који није заснован на праћењу промена кредитног ризика већ се он обрачунава 
током трајања потраживања на сваки датум извештавања. Друштво је установило матрицу 
исправке вредности која је заснована на историјским подацима о насталим кредитним губицима, 
прилагођеним за предвиђене будуће околности које су специфичне за дужнике и економско 
окружење.  

Друштво сматра да је дошло до неизвршења наплате финансијског средства када је оно старије од 
90 дана. Међутим, у одређеним случајевима, Друштво може такође сматрати да је дошло до 
неизвршења плаћања када интерни или екстерни подаци указују на то Друштво неће успети да 
наплати неизмирено дуговање у потпуности без активирања средстава обезбеђења. Финансијско 
средство се отписује онда када се не може разумно очекивати да ће се наплатити уговорни новчани 
токови.   

 

Финансијске обавезе 

Финансијске обавезе се класификују по почетном признавању као финансијске обавезе кроз биланс 
успеха, кредите и позајмице, и обавезе према добављачима и остале обавезе. Финансијске 
обавезе се почетно признају по фер вредности, увећаној у случају кредита и позајмица за директне 
трошкове трансакције. 

Финансијске обавезе Друштва укључују обавезе према добављачима и друге обавезе.  

Обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе евидентирају се по фактурној вредности, која 
представља вредност накнаде која ће се платити за примљену робу и услуге.  

 

Престанак признавања финансијске обавезе 

Финансијска обавеза престаје да се признаје уколико је испуњење те обавезе извршено, уколико је 
обавеза укинута или уколико је истекао рок важења обавезе. У случају где је постојећа финансијска 
обавеза замењена другом обавезом према истом повериоцу, али под значајно промењеним 
условима или уколико су услови код постојеће обавезе значајно измењени, таква замена или 
промена услова третира се као престанак признавања првобитне обавезе са истовременим 
признавањем нове обавезе, док се разлика између првобитне и нове вредности обавезе признаје 
у билансу успеха. 
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i. Обелодањивање односа са повезаним правним лицима 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно правно 
лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на финансијске и 
пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24: „Обелодањивања повезаних страна 
“. 

 
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра правна лица 
у којима има учешће у капиталу, односно правна лица са учешћем у капиталу Друштва. 

 
Друштво пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисник њихових услуга. Односи 
између Друштва и повезаних лица регулисани су на уговорној основи и по тржишним условима. 

 
Друштво је у приложеним финансијским извештајима извршило обелодањивање свих трансакција 
са повезаним правним лицима, како се то захтева према МРС 24 - „Обелодањивања повезаних 
страна “. 

 
j. Лизинг 

 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на корисника 
лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва над 
средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 

 
Рате по основу оперативног лизинга се признају као трошак на линеарној основи за време трајања 
лизинга, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава временски шаблон 
трошења економских користи од изнајмљеног средства. 
 
У случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају 
се као обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смањење трошкова изнајмљивања на 
линеарној основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава 
временску структуру трошења економских користи од изнајмљеног средства. 

 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности средстава 
и обавеза, обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Oве процене и 
претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на дан 
састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. 

 
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције 
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 
a. Амортизација и стопа амортизације 

 
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања опреме односно нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво процењује економски 
век на основу тренутних предвиђања. 

 
b. Признавање прихода 

 
Друштво приходе који су настали пружањeм платних услуга као и услуга којe сe односe на издавањe 
eлeктронског новца признаје у бруто износу укључујући провизије дистрибутера и трговаца. 
Руководство Друштва сматра да бруто принцип приказивања прихода одражава суштину пословних 
трансакција као и да се нето ефекат по основу пружених услуга добија умањењем прихода за 
посредничке провизије. 
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c. Одложени порези 
 

Руководство Друштва није признало одложена пореска средства по основу пореских губитака 
услед неизвесности остварења опорезивог добитка у наредним фискалним периодима, на терет 
које се порески губици могу искористити. На дан 31. децембра 2020. године неискоришћени порески 
губици износе 5.259 хиљада динара и могу се искористити до 2023. године. 

 
На дан 31. децембра 2020. године Друштво има одложене пореске обавезе  у износу од 35 хиљада 
динара, настала као резултат привремених разлика између средстава за сврхе финансијског 
извештавања и средстава за пореске сврхе. Међутим Друштво није признало одложене пореске 
обавезе, јер сматра да ефекат њиховог признавања није материјално значајан за фер презентацију 
ових финансијских извештаја. 

 
 

d. Фер вредност 
 

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена 
применом одговарајућих метода процене. Друштво примењује професионални суд приликом 
избора одговарајућих метода и претпоставки. 
 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. 

 
У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код 
куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 
информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано 
утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши процену ризика и у случајевима 
када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, 
врши исправку вредности. По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским 
извештајима одражавају вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за 
потребе извештавања. 

 
5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА И ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 
Као што је наведено у Напомени 4.c, Друштво приходе који су настали пружањeм платних услуга 
као и услуга којe сe односe на издавањe eлeктронског новца признаје у бруто износу укључујући 
провизије дистрибутера и трговаца. 

 
Приходи од продаје производа и услуга и други пословни приходи 

 
Као што је наведено у Напомени 4.c, Друштво приходе који су настали пружањeм платних услуга 
као и услуга којe сe односe на издавањe eлeктронског новца признаје у бруто износу укључујући 
провизије дистрибутера и трговаца. 

 
Приходи од продаје Друштва се односе на: 

                                                                                                                                                   У хиљадама динара 
 
 
 

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
  2020  

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
  2019 

Приходи од продаје производа и услуга и други 
пословни приходи: 

 

 
- по основу платних услуга                       61.935 49.468 
- по основу електронског новца – eMoney         11.377    27.356   

        73.312    76.824   
 

У оквиру ових износа су укључени и остали пословни приходи у износу од 815 хиљада динара који 
се односе на префактурисане и рефундиране трошкове (2019. године: 464 хиљаде динара који се 
односе на надокнаду трошкова). 
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Трошкови продаје настали у остваривању наведених прихода који се односе на трошкове 
посредничке провизије презентовани су у оквиру трошкова производних услуга (Напомена 8) а 
односе се на: 

 
У хиљадама динара 

 За годину која 
се завршава 

31. децембра 
                     2020 

 За годину која 
се завршава 
31. децембра 

2019 
Трошкови од продаје производа и услуга :    

- по основу платних услуга (587)  (1.706) 

- по основу електронског новца – eMoney   (1.481)                     (427)  
  (2.068)   

(2.133) 

 
Нето износ остварених прихода за 2020. годину износи 71.244  хиљада динара, односно 74.691  хиљада 
динара за 2019. годину. 

 

6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
У хиљадама динара 

 За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2020 

 За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2019 

Трошкови материјала за израду 14  35 
Трошкови режијског материјала 116 

 
 38 

 131  
73 

 
 

7. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 
 
 
 
 
 

 
Трошкови бруто зарада и накнада зарада 

 
9.307 

  
8.573 

Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца 1.549  1.470 
Трошкови накнада по уговору о делу 2.218  2.628 
Остали лични расходи 110  243 

 13.184  12.917 
 
 
 
 
 
 
 
 

У хиљадама динара 
За годину која се 

завршава 
31. децембра 

2020. 

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2019. 
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8. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 
 
 
 
 
 

 
Трошкови услуга на изради учинака 11.466

 
16.242 

Трошкови транспортних услуга 555 433 
Трошкови услуга одржавања 114 814 
Трошкови закупнина 2.023 1.753 
Трошкови рекламе и пропаганде 71 11.250 
Трошкови накнаде Master Card 8.374 5.242 
Трошкови комуналних услуга  13 
Трошкови посредничких провизија: 
- по основу платних услуга 587 1.706 
- по основу електронског новца – eMoney 1.481 427 

Остали производни трошкови 785 44 
 

25.456 37.924 
 

9. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 

 
Амортизација нематеријалних улагања (Напомена 13) 234

 
233 

Амортизација опреме (Напомена 14) 243   174 
 
 
 

477   407 
 

 
 

10. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
У хиљадама динара 

За годину која 
се завршава

31. децембра
2020.

 За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2019. 

Трошкови финансијских, рачуноводствених и консултантских 
услуга 

 
557

  
602 

Накнаде за коришћење софтвера, лиценци и сличних права 11.611                11.430 
Остали трошкови непроизводних услуга 389 611 
Трошкови репрезентације 250 438 
Трошкови премије осигурања 229 156 
Трошкови платног промета 16.931 14.461 
Трошкови таксе 47 53 

 
30.014

 
27.751 

 
Највећи део нематеријалних трошкова представљају трошкови платног промета, а у оквиру њих 
доминирају банкарске провизије у вези са пословима прихвата платних картица у износу од 16.142 
хиљада динара (2019. година: 13.338 хиљада динара). Такође значајни удео у нематеријалним 
трошковима имају и накнаде за коришћење софтвера, лиценци и сличних права, који су трошкови 
на нивоу прошлогодишњих. 

 
 

                    
Ухиљадама динара 

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
 2020.  

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2019. 

 

У хиљадама динара 
За годину која 

се завршава 
31. децембра 

2020. 

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2019. 
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11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 
 
 
 
 

 
Приходи од камата од трећих лица 

 
10 

  
172 

Позитивне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле према 
трећим лицима 

525 
  

                           423 

 535  595 

 
12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 
Финансијски расходи у укупном износу од 511 хиљада динара за 2020.годину (2019. година: 484 
хиљада динара) се у целини односе негативне курсне разлике (2019. година: 481 хиљада динара) 

 
 

13. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

Нематеријална улагања на дан 31. децембра 2020. године и на дан 31. децембра 2019.године 
укључују: 

 
 
 
 

 
Екстерно набављени софтвер 

 
440 

  
674 

Интерно генерисана нематеријална улагања 13.648  3.884 
Дати авансе добављачима по основу развоја интерно 
генерисаних нематеријалних улагања 

7.842  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.930  4.558 

У хиљадама динара 
За годину која 

се завршава 
31. децембра 

2020. 

За годину која 
се завршава 

31. децембра 
2019. 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2020. 
31. децембар 

2019. 
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Промене на овој билансној позицији (искључујући дате авансе добављачима) током 2020. 
године и током 2019. године се могу анализирати као што следи: 

У хиљадама динара 
  

Софтвер 
- екстерно 
набављен 

 Интерно 
генерисана 

нематер. 
имовина - 

 софтвер 

  
 

Укупно 

Набавна вредност  

Стање, 1. јануар 2019. године 1.167               - 1.167 
Набавке у току године  3.884 3.884 
Отуђења и расходовања у току године  

Стање, 31. децембар 2019. године   1.167                3.884   5.051

Стање, 1. јануар 2020. године 1.167 3.884 5.051 
Набавке у току године                  9.764 9.764  
Отуђења и расходовања у току године  

Стање, 31. децембар 2020. године 1.167               13.648 14.815 

 
Исправка вредности 

 

Стање, 1. јануар 2019. године 260 - 260 
Амортизација (Напомена 9) 233 

 
- 233 

Стање, 31. децембар 2019. године 493 - 493 
 

Стање, 1. јануар 2020. године 
 

493 - 260 
Амортизација (Напомена 9) 234 - 234 

Стање, 31. децембар 2019. године 727 - 727 

 
Садашња вредност: 

 

- 31. децембар 2019. године 674                   3.884 4.558 

- 31. децембар 2020. године  
       440                  13.648   14.088

 
 

 
У току 2020. године, Друштво је капитализовало трошкове развоја у износу од 9.764  хиљада динара.  
 
Највећи део улагања извршених у 2020. години, од 6.541 хиљада динара, односи се на улагање у развој 
софтверског решења за видео идентификацију, који обезбеђује да Друштво пословни однос са клијентима 
успоставља путем видео-везе, у реалном времену, без потребе одласка на шалтер или у пословне 
просторије Друштва. Развој и имплементација су успешно завршени у првом кварталу 2021. године, након 
чега је ово улагање активирано.  
 
За Друштво је овај пројекат веома важан, посебно у условима пандемије у 2021. години, јер омогућава 
заокружење дигитализованих услуга које Друштво шири од свог оснивања. У складу са очекивањима, у 
2021. години је регистрован значајан раст прихода везаних за е-комерц, што указује на оправданост 
улагања. 
 
Преостали износ улагања од 3.223 хиљада динара се односи пројекат New Core-a, који је током године 
успорен у односу на план, како због пандемије, тако и јер су у другом кварталу 2020.године ресурси били 
усмерени на пројекат видео идентификације, који је у новонасталим условима постао важан и хитан. 
Руководство Друштва предвиђа да се овај пројекат заврши током 2021.године. 
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Надокнадива вредност капитализованих трошкова развоја одређује се на основу употребне вредности 
обрачунате по основу пројекција токова готовине коришћењем пројектованих новчаних токова у складу са 
планом продаје и финансијским буџетом Друштва, који је одобрен од стране руководства за период у 
трајању од пет година. 

 
 
14. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

Промене на овој билансној позицији током 2020. године и 2019. години биле су као што следи: 
 

 Опрема  
Основна 

средства у 
припреми 

   Укупно  

Набавна вредност      

Стање, 1. јануар 2019. године 580                                  -  580                                     
Набавке у току године 504     -  504                                     
Отуђења и расходовања у току године         

Стање, 31. децембар 2019. године      1.084    -              1.084  
      

Стање, 1. јануар 2020. године 1.084                              1.084                                  
Набавке у току године    617                              617                                  
Пренос  324  (324)  - 
Стање, 31. децембар 2020. године 1.408  293  1.701 

      

Исправка вредности      

   Стање, 1. јануар 2019. године 299                    -  299                                    
Амортизација (Напомена 9) 174                                 -  174                                    

   Стање, 31. децембар 2019. године 473                                -                                                   473                     
         
   Стање, 1. јануар 2020. године 473                                - 473                                    

Амортизација (Напомена 9) 243                                 -  243                                    

Стање, 31. децембар 2020. године 716                                -                                     716                                    
      

Садашња вредност:      

- 31. децембар 2019. године 611  -  611 

- 31. децембар 2020. године 692   -  985 
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15. ЗАЛИХЕ 
 
 

Укупна вредност залиха на дан 31. децембра 2020. године у износу од 1.862 хиљада динара (31. 
децембар 2019.године: 518 хиљада динара), се већим делом односе на дате авансе  за  ИТ услуге 
које још увек нису завршене. 

 
16. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 
 

На дан 31. децембра 2020. године потраживања по основу продаје у укупном износу од 3.874 
хиљада динара (31 децембар 2019.године: 7.361 хиљада динара) укључују потраживања од 
домаћих купаца у износу од 3.639. хиљада динара (четири домаћа купца), односно потраживање 
од једног ино купца од 235 хиљада динара. Наведена потраживања су наплаћена у јануару 
2021.године. 

 
17. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2020. 

 31. децембар 
2019. 

Потраживања из специфичних послова:    

- потраживања од трећих лица 77  503 
- потраживања од дистрибутера 2.671  249 
- потраживања од заступника 385  822 

 3.133  1.574 
 
 

18. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 
 
 

 
Текући рачуни 

 
5.623 

  
13.052 

Издвојена новчана средства (наменски динарски рачун) 7.819  3.273 
Девизни рачуни 40.200  32.975 

 53.462  49.300 

 
 

19   АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
На дан 31. децембра 2020. године активна временска разграничења у укупном износу од 6.830 хиљада 
динара се у целини односе на обрачунате а нефактурисане приходе једном купцу по основу степена 
довршености уговореног посла за развој софтверског решења. Посао је комплетиран у априлу 2021. 
године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У хиљадама динара 
31. децембар 

2020. 
31. децембар 

2019. 
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20 KAПИТАЛ  
     
     Удели 

На дан 31. децембра 2020. и на дан 31. децембар 2019. године, власници Друштва и њихов интерес 
у Друштву представљени су у следећој табели: 

 
31. децембар 2020. 31. децембар 2019. 

 У хиљадама  %  У хиљадама  % 
   динара     Учешћа     динара     учешћа 

I4 Invention д.о.о., Београд 71.007  68.74% 71.007 70%
Liatris д.о.о., Београд 20.288  19.64% 20.288 20%
Марко Петровић 10.144    9.82%             10.144 10%
Cargo Technologis doo   7.055  1.8% - -

 108.494  100            101.439 100

 
 

Друштво је дана 3. јуна 2020. године донело Одлуку о повећању основног капитала у износу од 
3.527.610 динара и о приступању новог члана Друштву, и то друштва Cargo Technologies д.о.о. 
Београд, које је по основу ове Одлуке и потписаног Уговора о приступања новог члана и повећању 
капитала новим уделом, извршило уплату удела у наведеном износу чиме је стекло 0,9% удела у 
основном капиталу Друштва. 
 
Новом Одлуком Скупштине чланова Друштва од 15.септембра 2020. године донета је одлука о 
додатном повећању основног капитала за износ од 3.527.598,00 динара и то друштва Cargo 
Technologies д.о.о. Београд, које је наведени износ и уплатило, и тиме стекло додатних 0.9% удела 
у основном капиталу Друштва. 
 
Као последица горе наведених додатних повећања капитала, укупно уписани и уплаћени основни 
капитал Друштва на дан 31.12.2020. године износио је 108.493.999,00 динара, уз остварену 
промену структуре основног капитала Друштва, односно структуре власништва у односу на 
структуру под 31. децембром 2019. године, а како је приказано у претходној табели. 

 
На дан 31. децембра 2020. године и на дан 31. децембра 2019.године Друштво нема уписаног а 
неуплаћеног основног капитала. 

 
 

Промене на капиталу 
 

Промене на капиталу у току 2020. и 2019. године приказане су у табели која следи: 
 

  
 
 

Удели 

  
 
 

Добитак 

  
 
 

Губитак 

У хиљадама динара 
 
 

Укупно

Стање, 1. јануара 2019. године 98.439     98.439 
Повећање основног капитала   3.000 

    
     3.000 

Губици из ранијих година  
Нето добитак текуће године                                 

-   
9.129 

 (53.899) (53.899) 
9.129 

Стање, 31. децембра 2019. године 101.439   
       9.129 

 (53.899) 56.669 

Повећање основног капитала 7.055  -  - 7.055 

 
Нето добитак текуће године 

 
  -  

 

  
  5.530  

 

  

 

 
    5.530  

 
Стање, 31. децембра 2020. Године 108.494  14.659  (53.899) 69.254 
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21   ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ОД КУПАЦА 
 
На дан 31. децембра 2020. године примљени аванси од купаца у укупном износу од 9.382 хиљада 
динара се у целини односе на примљени аванс од једног купца по основу уговореног посла за развој 
софтверског решења. Посао је комплетиран у априлу 2021. године када је и аванс затворен. 
 

 
 

22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

  2020.  
 31. децембар 

  2019.  
Обавезе према повезаним странама (Напомена 25) 95  - 
Добављачи у земљи 1.775  2.702 
Добављачи у иностранству                         281                        317 

 
                      2.151 

 
3.019 

 
 

23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2020. 
 31. децембар 

2019. 
Обавезе из специфичних послова:    

- према даваоцима услуга 70  50 
- према имаоцима електронског новца 6.483  3.127 
- према трговцима 299  66 
-према акцептантима -  - 
-остало 620  119 

 7.472  3.362 
 
 
 
        24.      ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

На дан 31. децембра 2020. године део пасивних временских разграничења у износу од 3.750 хиљада динара 
се односи на разграничене приходе од дотација који служе за покриће трошкова који ће настати у 2021. 
години. 
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25.   ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

 
У току 2020. године и на дан 31. децембра 2020.године трансакције и салда Друштва са повезаним 
правним лицима се односе на: 
-трансакције по основу закупа пословног простора по ком основу су исказани трошкови закупа у 
износу од 1.444 хиљада динара (2019.године: 1.307 хиљада динара),  
-акцептантске послове по ком основу су исказани приходи од акцептанских провизија и трошкови 
провизије, који износе нето 17.633 хиљада динара, 
-консултантске услуге по ком основу су исказани трошкови консултантских услуга и обавезе према 
повезаним странама у износу од 95 хиљада динара 
-услуге одржавања информационог система (мреже) 33 хиљада динара  и 
-дате краткорочне позајмице у марту 2021. године од 1.750 хиљада динара које су враћене у року 
од месец дана. 
 

 

26. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Управљање ризиком капитала 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру 
капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима обезбеди принос на капитал. 
Структура капитала Друштва састоји се од капитала који се приписује власницима, а који укључује 
уделе као и акумулирани губитак. 

 
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на годишњем 
нивоу. Као део тог прегледа, руководство разматра цену капитала и ризик повезан са врстом 
капитала. 

 
На дан 31. децембра 2020. године и на дан децембра 2019. године Друштво није имало обавеза по 
основу дугорочних и краткорочних кредита, и сходно томе, није било изложено ризику задужености 
у смислу односа нето задужености (обавеза по основу кредита умањених за готовину и готовинске 
еквиваленте) и капитала Друштва. 

 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 

 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода 
и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у напомени 3 ових 
финансијских извештаја. 
 

 
Категорије финансијских инструмената 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2020.
 31. децембар 

2019. 
Финансијска средства    

Потраживања по основу продаје 3.874  7.361 
Потраживања из специфичних послова 3.133  1.574 
Готовински еквиваленти и готовина 53.642  49.300 

Обрачунати нефактурисани приходи 6.830  - 

 67.479  58.235 
 
 

Финансијске обавезе 

   

Обавезе из пословања 2.151  3.019 
Остале краткорочне обавезе 7.469  3.362 
Унапред обрачунати трошкови 3.776  24 

 13.396  6.405 
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Основни финансијски инструменти Друштва су готовински еквиваленти и готовина, потраживања 
по основу продаје као и потраживања из специфичних послова, обавезе из пословања, обрачунати 
а нефактурисани приходи и остале краткорочне обавезе. У нормалним условима пословања 
Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик 
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају 
смањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи никакве финансијске 
инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви 
инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у 
Републици Србији. 

 
Тржишни ризик 

 
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних 
валута и промена каматних стопа. 

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

 
Девизни ризик 

 
Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко девизног рачуна код пословне банке и 
потраживања и обавеза из пословања које су деноминиране у страној валути. Друштво не користи 
посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви 
инструменти нису уобичајени. 

 
Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великој мери зависи од мера Владе 
у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира. 

 
Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (EUR), на пораст и смањење курса динара у 
односу на дату страну валуту. Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања и 
обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену у 
курсевима страних валута. Ефекат на резултат текућег периода је позитиван у случајевима када 
динар јача у односу на валуту о којој се ради. У случају слабљења динара у односу на дату страну 
валуту, утицај на резултат текућег периода био би супротан. 

 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на датум 
извештавања у Друштву биле су следеће: 

 
У хиљадама динара 

 Средства Обавезе 
 31. децембар 

2020. 
 31. децембар 

2019. 
 31. децембар 

2020. 
 31. децембар 

2019. 

EUR 40.435  33.681  281  317 

 40.435  33.681  281  317 
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Следећа табела представља детаље анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% 
курса динара у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном 
приказивању девизног ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у 
курсевима страних валута. 

 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

  2020.
 31. децембар 
  2019.

EUR (4.015)  (3.336) 
Резултат текућег периода (4.015)  (3.336) 

 

Ризик од промене каматних стопа 
 

Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна 
стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те Друштво нема на располагању 
инструменте којим би ублажило његов утицај. 

 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода дата 
је у следећем прегледу: 

 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

  2020.
 31. децембар 

  2019.
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања по основу продаје 3.874  7.361 
Потраживања из специфичних послова 3.133  1.574 
Готовински еквиваленти и готовина                                                                    48.629                 38.543
Обрачунати нефактурисани приходи 6.830  -

 62.466  47.478
Варијабилна   

Готовински еквиваленти и готовина  5.013    10.757
   5.013    10.757
 67.479  58.235 

Финансијске обавезе   
Некаматоносне   
Обавезе из пословања 2.151  3.019 
Остале краткорочне обавезе 7.469  3.362 
Унапред обрачунати трошкови 3.776                 24

 13.396      6.405 
 
 

Анализе осетљивости приказане у наредном тексту су успостављене на основу изложености 
променама каматних стопа за недеривативне инструменте на датум биланса стања. За позиције са 
варијабилном стопом, анализа је састављана под претпоставком да је преостали износ средстава 
и обавеза на датум биланса стања био непромењен у току целе године. Повећање или смањење 
од 1% представља, од стране руководства, процену реално могуће промене у каматним стопама. 
Да је каматна стопа 1% виша, а све остале варијабле остале непромењене, Друштво би остварило 
оперативни добитак за годину која се завршава 31. децембра 2020. године у износу од 50 хиљада 
динара (2019. година – 107 хиљаде динара). 
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Кредитни ризик 

Управљање обавезама према добављачима и трговцима 

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2020. године исказане су у износу од 2.151  
хиљада динара (31. децембра 2019. године: 3.019  хиљадa динара). Добављачи не зарачунавају 
затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, 
сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року. Просечно 
време измирења обавеза према добављачима у 2020. години је 45 дана (2019. године: 45 дана). 

 
Обавезе према трговцима на дан 31. децембра 2020. године исказане су у износу од 299 хиљадe 
динара (31. децембра 2019. године: 66 хиљадa динара). Трговци не зарачунавају затезну камату 
на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према трговцима, сагласно политици 
управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року. Просечно време измирења 
обавеза према трговцима у 2020. години је 5 дана (2019. године: 5 дана). 

Ризик ликвидности 

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је 
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног 
финансирања Друштва као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности 
одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног 
новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Са 
стањем на дан 31. децембра 2020. године и на дан 31. децембра 2019. године сва финансијска 
средства и обавезе Друштва доспевају у року од један до два месеца. 

 
Фер вредност финансијских инструмената 

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2020. године и 31. децембра 2019. године. 

 
У хиљадама динара 

 31. децембар 2020. 31. децембар 2019. 
 Књиговодствена 

вредност 
 Фер 

вредност 
 Књиговодствена 

вредност 
 Фер 

вредност 
Финансијска средства        

Потраживања по основу продаје 3.874  3.874  7.361  7.361 
Потраживања из специфичних 
послова 

 
3.133 

  
3.133 

  
1.574 

  
1.574 

Обрачунати 
нефактурисани приходи 

 
6.830

  
6.830

    

Готовински еквиваленти и 
готовина 

 
  53.642 

  
  53.642

  
  49.300

  
  49.300  

 67.479  67.479  58.235  58.235 
Финансијске обавезе        

Обавезе из пословања 2.151  2.151  3.019  3.019 
Остале краткорочне обавезе 7.469  7.469  3.362  3.362 
Унапред обрачунати трошкови 3.776  3.776  24      24 

 13.396  13.396  6.405  6.405 

 

Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената 

С обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у 
куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и да не постоје доступне тржишне 
информације за потребе обелодањивања фер вредности финансијских средстава и обавеза, 
коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. При коришћењу ове методе вредновања, 
користе се каматне стопе за финансијске инструменте са сличним карактеристикама, са циљем да 
се добије релевантна процена тржишне вредности финансијских инструмената на дан биланса. 
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GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

iPay See d.o.o. Beograd za 2020. godinu 

 

 

1) Kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture 

 

iPay See d.o.o. Beograd1, kao institucija elektronskog novca, obavlja sledeće usluge: 

1. Platne usluge: usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to:  
• Transferom odobrenja,  

• Direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje,  
• Korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva 

  

iPay See d.o.o. Beograd ne otvara Korisnicima platne račune, već obavlja za Korisnike - fizička lica 
jednokratnu uslugu realizacije platnog naloga bez otvaranja računa kod Institucije. 

2. Usluge izdavanja elektronskog novca odnosno platnog instrumenta za plaćanje male novčane vrednosti 
kao i platnih instrumenata sa mogućnošću dopune (digitalni novčanik, Mastercard platne kartice) i 

prihvatanje ovih instrumenata na osnovu kojeg Korisnici, mogu da koriste elektronski novac. iPay  takođe 

vrši i usluge prihvatanje DinaCard, VISA, Mastercard i Maestro platnih kartica. 

Elektronski novac označava elektronski (uključujući magnetno) pohranjenu novčanu vrednost koja čini 
novčano potraživanje prema iPay See d.o.o. - instituciji elektronskog novca kao izdavaocu tog novca, a 

izdata je nakon prijema novčanih sredstava radi izvršavanja platnih transakcija i prihvata je fizičko i/ili 
pravno lice koje nije izdavalac tog novca 

Osnovne karakteristike elektronskog novca bitne za poslovnu aktivnost iPay See d.o.o su: 

• Elektronski novac u formi vaučera se upotrebljava anonimno, ali je limitirane vrednosti, koristi se 

za plaćanje robe i usluga u internet prodavnicama na domaćim sajtovima i nema mogućnosti 
dopune 

• Imaoci elektronskog novca u formi digitalnog novčanika i platnih kartica prolaze kroz proces 
registracije odnosno kroz proces utvrđivanja identiteta 

• Elektronskim novcem u formi vaučera i digitalnog novčanika raspolaže se upotrebom sigurnosnih 
elemenata o elektronskom novcu -  E-MONEY PIN-a.  

• Elektronskim novcem pohranjenim na digitalni novčanik imalac može da raspolaže i 
prezentovanjem bar koda i mobilne aplikacije odnosno skeniranje QR koda kod online Trgovca 

• koristi se isključivo za kupovinu roba i usluga od strane primaoca plaćanja – trgovaca koji su sa 

Institucijom potpisali ugovor o prihvatanju elektronskog novca. Kupovina roba i usluga se može 
vršiti preko internet stranica primaoca plaćanja-trgovca, odnosno na fizičkoj lokaciji na kojoj je 
primalac plaćanja-trgovac omogućio obavljanje transakcija Elektronskim novcem.  

• Elektronski novac u formi vaučera i digitalnog novčanika se koristi samo na teritoriji Republike 

Srbije 

• Elektronski novac u formi vaučera i digitalnog novčanika ne može se koristiti za podizanje gotovine 
sa bankomata ili od primaoca plaćanja - trgovaca.  

 
1 U Godišnjem izveštaju o poslovanju iPay See d.o.o., pored poslovnog imena privrednog društva, prikazan je 
terminima „Institucija“ i „Društvo“. 
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• može se otkupiti  
• može se koristiti samo do isteka važenja na koji je izdat 

• imalac se na sajtu www.ipay.rs može informisati o trenutnom iznosu raspoloživog elektronskog 
novca odnosno kroz aplikaciju digitalni novčanik 

• imalac ne sme koristiti elektronski novac za bilo koje nezakonite namene, a naročito za kupovine 

roba ili usluga čiji je promet zabranjen propisima Republike Srbije.  
• imaocu ne pripada pravo na kamatu niti na bilo koju imovinsku korist zbog držanja elektronskog 

novca 

• Elektronski novac pohranjen na Mastercard platne kartice se koristi i u zemlji i u inostranstvu 

• Elektronskim novcem pohranjenim na platnim instrumentima - platnim karticama se raspolaže u 

zavisnosti od kanala korišćenja, putem unosom sigurnosnih elemenata: broja kartice (PAN), roka 

važenja, CVC2 koda i 3DS 2.1. koda koji se dobija u SMS poruci (u slučaju internet transakcija i 
ukoliko je prihvatilac sertifikovan za 3DS 2.1 transakcije) ili unosom PIN-a u slučaju transakcija na 
bankomatima i POS terminalima (ukoliko je transakcija iznad limita za beskontaktne transakcije.  

 

Korisnik usluga iPay See d.o.o. može biti fizičko ili pravno lice koje koristi ili je koristilo platnu uslugu 
Institucije odnosno koje se Instituciji obratilo radi korišćenja tih usluga kao i Imalac elektronskog novca 
koji izdaje Institucija. 

Svoje usluge iPay See d.o.o. pruža preko mreže zastupnika za platne usluge i preko mreže distributera za 
prodaju elektronskog novca, odnosno mreže trgovaca za prihvat elektronskog novca i platnih kartica. Do 

kraja poslovne 2020. godine iPay ima aktivne ugovore sa  6 zastupnika, 7 distributera i 97 trgovaca.  

Tokom 2020. godine iPay je nastavio da unapređuje tehnološku platformu koja omogućava i prihvat VISA, 

Mastercard, Maestro i DinaCard platnih kartica pogotovu u domenu split i delayed payment transakcija, 

card-on-file transakcija, plugin-ova za mobilne aplikacije kao i različite CMS sisteme (Woocommerce, 
Wordpress, Magento, Joomla, Prestashop). Tokom 2020. i 2021. godine nastavio se značajan i konstantan 
rast prometa i broja transakcija.  

Takođe, tokom 2020. godine iPay je nastavio saradnju sa renomiranom inostranom institucijom 

elektronskog novca PAYSAFECARD, prvenstveno u izdavanju Paysafecard vaučera.  

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je imalo 7 stalno zaposlenih, dok u 2021. se taj broj povećao na 8 
stalno zaposlenih sa planom da taj broj dostigne 10 do kraja 2021. godine.    

2) Prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica  

 

iPay See d.o.o. je osnovan 17.11.2015. godine kao privredno društvo za ostalo monetarno posredovanje, 

od strane jednog osnivača I4-Invention d.o.o. Beograd. Dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje 

platnih usluga u skladu sa Zakonom o platnim uslugama dobio je aprila 2016. Prva je institucija 

elektronskog novca u Srbiji, po osnovu rešenja Narodne banke Srbije,  od 13.10.2016. godine. 

Prve transakcije platnih usluga obavljene su u junu 2016. godine. Prve transakcije izdavanja elektronskog 

novca obavljene su 03.11.2016. godine. Prve transakcija sa digitalnim novčanikom odnosno MasterCard 
platnim karticama obavljene su u septembru 2017. godine. Razvoj poslovanja institucije elektronskog 

novca podrazumeva značajna ulaganja u razvoj proizvoda, razvoj mreže zastupnika i distributera, kao i 

trgovaca koji prihvataju elektronski novac i VISA, MasterCard, Maestro i DinaCard platne kartice. Ovo je 

zahtevalo kontinuirana ulaganja, što su vlasnici vršili stalnim dokapitalizacijama, kako bi obezbedili 
očuvanje novčanog dela kapitala na propisanom neto nivou od 350.000 EUR u dinarskog protivvrednosti 

uz obračun adekvatnosti kapitala u skladu sa propisima Narodne banke Srbije. 
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Od  2019. godini uspostavljen je trend poslovanja koji obezbeđuje da u poslednje dve godine  ostvareni 

prihodi prevazilaze iznos rashoda, kao rezultat razvoja poslovanja i realizacije dosadašnjih planova i 
ulaganje u nove proizvode, mrežu klijenata, kanale komunikacije i prodaje.  

 

Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 5,530 hiljada dinara i pored efekata pandemije, a 

koji su pogodili određene klijente Društva, a time i prihode iz dela segmenta usluga. Ovo predstavlja 

potvrdu poslovne politike prethodnih godina i efekat ulaganja u različite segmente kako bi se kroz 

diversifikaciju smanjili rizici i negativni efekti na određenim tržištima. 

 

Osim toga, a u cilju daljeg rasta prihoda od prodaje usluga sa jedne strane, odnosno smanjenja troškova 
za korišćenje softvera sa druge strane, od 2019. godine Društvo razvija delove tj. module sopstvenog 

softverskog rešenja (interno razvijan softver) koji je u vlasništvu Društva i koji postepeno menja postojeća 
rešenja (eksterno nabavljen softver) odnosno služi prvenstveno kao dinamična i fleksibilna platforma za 

razvoj novih proizvoda i modela saradnje sa klijentima.  

U toku 2020. godine uspešno je verifikovano nastojanje osnivača Društva da digitalizuju poslovanje, 

uključujući proces on line odnosno video identifikacije korisnika, prilikom uspostavljanja poslovne 
saradnje. Naime, Narodna banka Srbije je odobrila proceduru i proces video identifikacije. U prethodnoj 

godini uloženi su i resursi u razvoj softvera za video identifikaciju, koji je uspešno i stavljen u upotrebu u 
Q1 2021. godinu. Ulaganje u video identifikaciju je iznosilo 6,541 hiljada dinara i očekuje se da će kroz 
nove proizvode i omogućavanje da se svaki zainteresovani klijent može na ovaj način registrovati kod iPay, 

ova investicija biti isplaćena  u najviše naredne 3 godine kroz rast prihoda. 

Od marta 2020. godine vladala je globalna nesigurnost u vezi sa efektima pandemije COVID-19.  Društvo 
je zahvaljujući svojoj orijentaciji na e-commerce, digitalizaciju usluga i poslovanja uspelo da reorganizuje 

svoje redovno obavljanje poslovnih aktivnosti tako da maksimalno zaštiti sve zaposlene, omogući 
dostupnost svojih servisa i proizvoda 24/7, proširi mrežu akceptanata i trgovaca sa akcentom na e-

commerce, verujući da će izazovni trenutak kroz koji prolazi prevazići bez dugoročnih negativnih posledica 
na poslovanje i rezultat. Pandemijom i vanrednim stanjem koje je važilo u drugom kvartalu 2020. godine, 

Društvo jeste bilo pogođeno u smislu pada prometa trgovaca i akceptanata, ali ovi izazovi su  postavljeni 
kao nova prilika. Nakon ukidanja vanrednog stanja i početka vraćanja privrede i stanovništva u redovne 
tokove, opet je uspostavljen uobičajeni obim poslovnih aktivnosti, uz konstantan rast kroz uključivanje 
novih partnera i potpis novih ugovora koji obezbeđuju kontinuirane prihode u narednom periodu. 
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Finansijski podaci o poslovanju u 2020. godini (u hiljadama dinara) detaljno su prezentovani u narednom 

bilansu stanja i bilansu uspeha:   

Bilans uspeha za period od 01.01.2020.- 31.12.2020. godine     

  U hiljadama dinara 
31. decembar  

2020.   
 31. decembar   

2019. 

POSLOVNI PRIHODI 
   

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 69.675  63.765 

Prihodi od prodaje gotovih  proizvoda i usluga na inostranom tržištu 2.822  11.461 

Prihodi od dotacija   11.474 

Drugi poslovni prihodi 815  1.598 

   73.312   88.298 

POSLOVNI RASHODI 
   

Prihodi od aktiviranja učinaka 1.801  - 

Troškovi materijala (131)  (73) 

Troškovi goriva i energije (111)  (144) 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (13.184)  (12.917) 

Troškovi proizvodnih usluga (25.456)  (37.924) 

Troškovi amortizacije (477)  (407) 

Nematerijalni troškovi (30.014)   (27.751) 

POSLOVNI DOBITAK 5.740   9.082 

FINANSIJSKI PRIHODI 535   595 

Prihodi od kamata ( od trećih lica) 10  172 

Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule ( prema trećim licima) 525  423 

FINANSIJSKI RASHODI (511)  
(484) 

Negativne kurs. razl. i negat. efekti valut. klauzule (prema trećim licima) (511)  (481) 

Rashodi kamata  ( prema trećim licima) -  (3) 

DOBITAK IZ FINANSIRANJA 24   111 

Ostali prihodi 909   - 

Ostali rashodi (1.143)   (64) 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 5.530  9.129 

Poreski rashod perioda 
   

NETO DOBITAK 5.530  9.129 
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Bilans stanja 31.12.2020. godine 

  U hiljadama dinara 
31. decembar  

2020.   
  

31. decembar  

2019.   

AKTIVA 
   

Stalna imovina 22.915   5.169 

Nematerijalna imovina 21.930  4.558 

Nekretnine, postrojenja i oprema 
   

Oprema  985   611 

Obrtna imovina 69.341   59.177 

Zalihe i dati avansi 1.862  518 

Zalihe-nedovršene usluge -  - 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge 1.862  518 

Potraživanja po osnovu prodaje 
   

Kupci u zemlji 3.639  6.867 

Kupci u inostranstvu 235  494 

Potraživanja iz specifičnih poslova 3.133  1.574 

Druga potraživanja -   329 

    

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 53.642  49.300 

Aktivna vremenska razgraničenja 6.830   95 

Ukupna aktiva 92.256   64.346 

 

  

PASIVA     

Kapital 
   

Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 108.494  101.439 

Neraspoređeni dobitak ranijih godina    9.129 

Neraspoređeni dobitak tekuće godine 5.530  - 

Gubitak ranijih godina (44.770)  (53.899) 

 
69.254   56.669 

Kratkoročne obaveze  23.002   7.677 

Obaveze iz poslovanja 
   

Primljeni avansi 9.382   

Dobavljači u zemlji 1.870  2.702 

Dobavljači u inostranstvu 281   317 

Ostale kratkoročne obaveze 7.469  3.362 

Obaveze po osnovu PDV i ostale obaveze za ostale poreze 222  1.272 

Pasivna vremenska razgraničenja 3.775   24 

Ukupna pasiva 92.256   64.346 
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3) Informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine 

 

iPay See d.o.o. Beograd po prirodi svoje delatnosti ne utiče negativno na životnu sredinu. Stoga Društvo 
nije imalo investicionih ulaganja, što uključuje i ulaganja u zaštitu životne sredine. 

Dodatno, zaposleni Društva doprinose očuvanju životne sredine kroz nastojanje da maksimalno koriste 

savremene informacione tehnologije i računare  i minimalno štampaju dokumenta, svodeći štampu samo 
na zakonom propisane dokumente i dokumentaciju. 

 

4) Značajni događaji po završetku poslovne godine  

Društvo procenjuje da nakon datuma bilansa nije bilo značajnjih događaja koji zahteva obelodanjivanje. 

Društvo nastavlja sa ranije usvojenom strategijom razvoja poslovanja kroz nove kanale: 

• Uključenje novih trgovaca sa kojima se potpisuju i ugovori o prihvatanju DinaCard, VISA, 

MasterCard i Maestro platnih kartica, pored iPay elektronskog novca 

• Nastavak aktivne promocije i unapređenja proizvoda: 

o Prihvata Dinacard, VISA, Mastercard i Maestro platnih kartica  

o “White label“ digitalnih novčanika i co-branded kartica 

o Nove iOS i Android native mobilne aplikacije 

• Uvođenje Instant Payment Sistema NBS u aplikaciju digitalni novčanik 

• Uključenje novih zastupnika i distributera sa kojima su uslovi dogovoreni u 2020. godini, a ugovori 

potpisani u 2021. godini 

• Pri izboru zastupnika i partnera Društvo nastavlja inicijalno usvojenu strategiju izbora partnera 

koji imaju veliku mrežu korisnika i  lokacija gde građani mogu pristupiti korišćenju usluga društva. 

 

 

5) Planirani budući razvoj  
 

U skoroj budućnosti, iPay See d.o.o. Beograd planira da: 

• Unapredi mobilne aplikacije lansiranjem novih verzija aplikacija za android i iOS mobilne uređaje 

sa mogućnošću video identifikacije korisnika 

• Inovira uslugu prenosa novčanih sredstava između korisnika platnih kartica kao i izdavanje barem 

još jednog prepaid proizvoda druge kartične šeme 

• Da unapredi tehnološku platformu kao i da uvođenjem Instant Payment Sistema NBS zakruži 
paletu proizvoda koja se prvenstveno odnosi na olakšavanje domaćim privrednim subjektima 
online poslovanje odnosno naplata proizvoda i usluga, ali i da korisnicima digitalnog novčanika 
omogući plaćanje u IPS prihvatnoj mreži 

• Da ponudi strankama korišćenje usluga Institucije i uspostavljanje poslovnog odnosa, uz 
mogućnost utvrđivanja identiteta fizičkih lica i zakonskih zastupnika fizičkih lica u postupku  video 
identifikacije putem sredstava elektronske komunikacije. 
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6) Aktivnosti istraživanja i razvoja 

Delatnost iPay See d.o.o. Beograd, kao institucije elektronskog novca, je inovativna za domaće tržište, što 
je potvrđeno samom činjenicom da je prva institucija takve vrste koja je dobila dozvolu Narodne banke 
Srbije za ove poslove. Razvoj poslovanja podrazumeva stalno praćenje razvoja ove delatnosti u 
međunarodnom okruženju i mogućnost primene tih trendova na domaćem tržištu kao i investicije u razvoj 

novih softverskih rešenja. Ovi troškovi spadaju u troškove poslovanja iPay See d.o.o.  

 

U toku 2019 i 2020 godine, u skladu sa planovima razvoja i osamostaljivanja sistema IKT Društva, aktivno 
se radilo na razvoju sopstvene verzija softverskog rešenja za pružanje usluga ka korisnicima platnih usluga, 
izdavanja i otkupa elektronskog novca. Ovi troškovi predstavljaju ulaganje u razvoj i u skladu sa 

Međunarodnim Standardima Finansijskog izveštavanja su evidentirani kao ulaganje u razvoj te nisu 

opteretili tekući bilans uspeha (više detalja dato u paragrafu 2 ovog Izveštaja). 

 

7) Informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela 

iPay See d.o.o. Beograd nije do sada otkupljivalo sopstvene udele. 

 

8) Postojanje ogranaka 

iPay See d.o.o. Beograd nije do sada osnivalo ogranke. 

 

9) Ciljevi i politike vezane za upravljanje rizicima 

Sistem upravljanja rizicima obuhvata politike, procedure i druga pravna akta kojima su regulisani poslovi 

iz oblasti upravljanja rizicima, uključujući i izveštavanje nadležnih organa, postupke unutrašnje kontrole i 
interne revizije i omogućava upravljanje svim rizicima kojima je Institucija izložena po osnovu njenih 
aktivnosti. 

Analizom je utvrđeno da rizici kojima je iPay See d.o.o. Beograd potencijalno izložen u poslovanju, a koji 

mogu biti materijalno značajni i kojima je posvećena posebna pažnja u identifikovanju, merenju i 

upravljanju radi minimiziranja njihovog uticaja su: 

• Operativni rizik 

• Rizik likvidnosti 

• Rizici koji nastaju po osnovu uvođenja novih proizvoda /usluga 

• Rizici koji nastaju po osnovu aktivnosti koje je Institucija poverila trećim licima 

• Rizik usklađenosti poslovanja sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i 
finansiranje terorizma 
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Institucija elektronskog novca kontinuirano prati, analizira i unapređuje uspostavljene politike i procedure 

za upravljanje rizicima, imajući u vidu razvoj svog poslovanja, regulativu Narodne banke Srbije, zakonsku 
regulativu i razvoj najbolje prakse u oblasti elektronskog novca i platnih usluga. 

         

Ovaj  izveštaj se upućuje Skupštini Društva na dalje odlučivanje. 
 

 

 
 

 

U Beogradu dana 28. jun 2021. godine 

iPay See d.o.o. 

 

 

 

____________________ 

 

Marko Petrović, direktor 

 

 

Marko 

Petrović

Digitally signed by 

Marko Petrović 

Date: 2021.06.28 

22:00:57 +02'00'
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Извештај  институције електронског новца за Народну банку Србије 
уз финансијски извештај за 2020. годину 

(основ Члан 134. став 3. Закона о платним услугама) 
 
 
У складу са чланом 134 Закона о платним услугама, којим је уређено да „институција електронског 
новца има обавезу достављања одвојених рачуноводствених података који се односе на издавање 
електронског новца као и одвојена рачуноводствене податке који се односе на платне услуге које 
нису непосредно повезане са издавањем електронског новца, са извештајем спољног ревизора о 
тим подацима“, сачињен је овај  Додатак Напоменама уз финансијске извештаје 31.12.2020. године, 
Ради испуњења наведене обавезе.  
 
Информације о пословним сегментима 

iPay SEE д.о.о. Београд је идентификовао следеће пословне сегменте, који одражавају пословни 
портфолио услуга које пружа клијентима, као и дозволу Народне банке Србије коју има као 
институција електронског новца. 

У складу са Законом о платним услугама, iPay SEE д.о.о. Београд, може идентификовати пословне 
сегменте платних услуга и електронског новца. 
 

Електронски новац 

У складу са Законом о платним услугама и дозволом Народне банке Србије од 13.10.2016. године, 
iPay SEE д.о.о. Београд, регистрован је као институција електронског новца.  

Услуге обухватају издавање електронског новца односно платног инструмента за плаћање мале 
новчане вредности и прихватања ових инструмената на основу којег корисници могу да користе 
електронски новац. Бизнис модел заснован је на издавању електронског новца посредством 
дистрибутера по основу уговора који институција електронског новца склапа са сваким од њих, као 
и на основу  уговора о придруженом чланству са Master Card-oм, чиме се омогућава широка 
доступност електронског новца физичким лицима који су купци електронског новца. 

Имаоци електронски новац користе код трговаца који своје производе или услуге продају имаоцима 
електронског новца, а институција електронског новца откупљује искоришћени електронски новац 
од њих, у складу са унапред уговореним условима између трговаца као прихватилаца електронског 
новца и институције електронског новца као издаваоца. 

iPay SEE д.о.о. Београд је наставио сарадњу са реномираном иностраном институцијом електронског 
новца Paysafecard, првенствено у издавању Paysafecard ваучера, платног инструмента за плаћање 
мале новчане вредности који је доступан у номиналним вредностима од 500, 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000 динара, на новој технолошкој платформи iPay SEE д.о.о. Београд. 

Институција електронског новца, у складу са Законом и својим интерним актима наплаћује накнаде 
за откуп електронског новца и interchange fee из поравнања од MasterCard-ом, које наплаћује по  
основу овог сегмента пословања, а ове накнаде сноси Трговац који прихвата  инструменте 
електронског новца  односно ималац електронског новца, физичко лице које захтева откуп 
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електронског новца у смислy члана 112. Закон о платним услугама.  Институција плаћа накнаде 
дистрибутерима за њихову услугу у процесу издавања електронског новца и накнаде трговцима. 
 

Платне услуге 

iPay SEE д.о.о. Београд пружа следеће платне услуге: услуге преноса новчаних средстава с платног 
рачуна, односно на платни рачун, и то:  
а) Трансфером одобрења,  
б) Директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење,  
в) Коришћењем платне картице или сличног средства. 
 

Бизнис модел заснован је на пружању платних услуга посредством заступника по основу уговора 
који институција електронског новца склапа са сваким од њих, чиме се омогућава широка 
доступност платних услуга физичким лицима који су заинтересовани за ове услуге. 

Институција електронског новца, у складу са Законом и својим интерним актима, наплаћује накнаде 
за платне услуге од физичких лица која дају налоге за плаћање. Институција плаћа накнаде 
заступницима за њихову услугу у процесу пријема налога за плаћање и средстава за њихову 
реализацију од физичких лица, и издавање потврде о томе. 
 

Промет електронског новца У хиљадама динара 
 2020 2019 

Стање електронског новца на дан 01.01. 3.194 1.570 
Укупно издат електронски новац 83.617 43.950 
Укупно откупљен електронски новац 76.294 42.326 
Укупно укинут електронски новац по основу истека рока 907 - 
Обавезе за издат непотрошен електронски новац на дан 31.12. 6.801 3.194 
Промет по основу платних услуга У хиљадама динара 

 2020  2019 
Обавезе за неизвршене налоге платних трансакција на дан 01.01. 50 53 
Укупно примљени налози за платне услуге 79.197 218.392 
Укупно извршени налози платних услуга 79177 218.395 
Обавезе за примљене неизвршене налоге платних трансакција  
на дан 31.12. 70 50 

Стање средстава на наменском динарском рачуну институције електронског новца на дан 
31.12.2020. износио је 7.818.508,78 динара, што је евидентирано на изводу наменског рачуна  код 
Ерсте банке ад. Стање на наменском рачуну би требало да одговара збиру обавеза за издат 
електронски новац (а неискоришћен) у износу од 4.697.089,54 и обавеза према трговцима за 
искоришћен електронски новац који није откупљен у износу од 298.542,23. Разлика од 59.550,00 
представља средства клијената за генерисане, а нереализоване трансакције P2P, док се преостали 
део разлике од 907.496,00 односи на обавезе по основу електронског новца које су укинуте на 
31.12.2020. услед истека рока важења издатог а неискоришћеног електронског новца чиме су 
престале обавезе iPay SEE д.о.о. Београд према његовим имаоцима. 
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Обавеза према физичким лицима по основу трансакција са платним картицама на дан 31.12.2020. 
године износи 1.785.878,77 динара. 

Обавеза за примљене нереализоване платне налоге у износу од 69.952,24 динара је евидентирана 
на дан 31.12.2020. године у пословним књигама, а стварна обавеза по овим платним налозима 
настаје првог радног дана када ће та средства и бити на наменском рачуну институције електронског 
новца. 

Пословни приходи и припадајући трошкови по пословним сегментима  

Приход из пословних активности и директни трошкови трансакција (што укључује накнаде 
заступницима и дистрибутерима) приказани су на основу књиговодствено евидентираних 
трансакција. 

Оперативни трошкови алоцирани су на два пословна сегмента применом алокацијских кључева, 
обзиром да их није било могуће егзактно одвојено пратити. Алокацијски кључ који је примењен је 
учешће сваког од пословних сегмената у оствареној маргини 1 (маргина 1 представља разлику 
између прихода из пословне активности и директних трошкова трансакција по сваком од пословних 
сегмената). Учешће услуга везаних за електронски новац у укупној Маргини 1 било је 18,18 %, а 
учешће платних услуга 81,82% и у овој пропорцији су и оперативни трошкови подељени између два 
пословна сегмента. 

Приход по пословним сегментима и Маргина 1 приказани су у наредној табели.  

За годину која се завршава 31. децембра 2020. 

  Електронски 
новац Платне услуге Укупно 

Приход из пословних активности 11.377    61.935    73.312    
Директни трошкови трансакција (укључујући накнаде 
дистрибутерима и заступницима) 

(1.515)    (17.555)    (19.070)    

 
   

Маргина 1 9.862    44.380    54.242    
Оперативни трошкови пословања (8.818)    (39.684)    (48.502)    

Трошкови пословања (24)    (107)    (131)    

Трошкови горива и енергије (20)    (92)    (112)    

Трошкови зарада (2.069)    (9.313)    (11.382)    

Трошкови производних услуга (1.161)    (5.225)    (6.386)    

Трошкови амортизације (87)    (390)    (477)    

Нематеријални трошкови  (5.457)    (24.557)    (30.014)    

Пословни резултат (пословни добитак) 1.044 4.696    5.740    
 

 



      iPay Sее д.о.о. Београд - Чукарица 
 
ДОДАТАК НАПОМЕНАМА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 
ПО ЧЛАНУ 134 ЗАКОНА О ПЛАТНИМ УСЛУГАМА  
 

 

 
iPay See d.o.o. Beograd – Čukarica, Beogradskog bataljona 4, MB: 21150711 PIB: 109258954                   

tel: + 381 11 41 42 262 Email: office@ipay.rs 

За годину која се завршава 31. децембра 2019. 

  Електронски 
новац Платне услуге Укупно 

Приход из пословних активности 27.356    49.468    76.824    

Приход за покриће трошкова покретања новог производа 9.708    1.766    11.474    
Директни трошкови трансакција (укључујући накнаде 
дистрибутерима и заступницима) 

(1.104)    (15.471)    (16.575)    

  
  

Маргина 1 35.960    35.763    71.723    

Оперативни трошкови пословања (31.406)    (31.235)    (62.641)    

Трошкови пословања (37)    (36)    (73)    

Трошкови горива и енергије (72)    (72)    (144)    

Трошкови зарада (6.476)    (6.441)    (12.917)    

Трошкови производних услуга (10.704)    (10.645)    (21.349)    

Трошкови амортизације (204)    (203)    (407)    

Нематеријални трошкови  (13.914)    (13,837)    (27.751)    

Пословни резултат (пословни добитак) 4.554    4.529    9.082    
 

 

У наставку презентована обелодањивања приказана су и у Напоменама уз финансијске извештаје, а овде су 
поновљена како би читалац имао укупне информације на једном месту. 

 

 

17. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2020. 
 31. децембар 

2019. 
Потраживања из специфичних послова:    
- потраживања од трећих лица 77  503 
- потраживања од дистрибутера 2.671  249 
- потраживања од заступника 385  822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.133  1.574 
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