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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ 
28. фебруар 2021. године 
 
 
1.  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 
Пуни назив: "АТЛАНТИК ББ" д.о.о. за производњу, унутрашњу и спољну трговину,  

Бања Лука 
Скраћени назив: "АТЛАНТИК ББ" д.о.о. Бања Лука 
Сједиште: Јована Бијелића бб, Бања Лука  
Матични број: 1763849 
Шифра дјелатности: 17.21 
ЈИБ: 4400913350009 
Предузеће "Атлантик ББ" д.о.о. за за производњу, унутрашњу и спољну трговину,  
Бања Лука, основано је 07.12.1992. године. До 27.12.1994. године Предузеће је 
пословало под називом "Гала-Комерц" Бања Лука.  Рјешењем Основног суда у Бања 
Луци број: U/I 1708/94 од 27.12.1994. године регистарски уложак број 1-4152.00, 
уписана је промјена назива фирме у Приватно предузеће за производњу, промет, 
унутрашњу и спољну трговину "Атлантик ББ" Бања Лука п.о.  
Рјешењем основног суда у Бања Луци број У/И-1946/04 од 31.01.2006. године, 
регистарски уложак број 1-4152-00, уписана је нова промјена назива предузећа, који 
гласи "Атлантик ББ" д.о.о. за производњу, унутрашњу и спољну трговину Бања Лука. 
Истим Рјешењем уписано је повећање капитала из резерви тј. основни капитал 
Предузећа у износу од 155.554 КМ повећан је за износ од 665.637 КМ, тако да основни 
капитал Предузећа износи 821.191 КМ.  
Предузеће своју дјелатност обавља у сопственим пословним објекатима површине од 
око 5.234 м2 и земљишту укупне површине 9054 м2, а опремљено је са преко 50 
штампарских и дорадних машина.  
Оснивачи предузећа су: 

  
% учешћа у 

капиталу 
Вриједност 

удјела 
Галић Бранислав 50% 410,595.50 
Вуковић Берислав 50% 410,595.50 
  100% 821,191.00 

Предузеће без ограничења заступа Галић Бранислав, директор Предузећа и Вуковић 
Берислав, замјеник директора.   
Предузеће се бави пословима из домена штампе, издаваштва, као и израде фине 
комерцијалне амбалаже- кутије за прехрамбену, дуванску и фармацеутску индустрију 
за ручно и аутоматско паковање. Предузеће има широк асориман производа у који 
спадају: рекламни материјали (летци, каталози, воблери и сл.), књиге, часописи, 
бланкете, етикете, блоковска роба, бесконачни компјутерски обрасци, картонажа итд. 
У правном промету са трећим лицима Предузеће иступа самостално и без ограничења у 
своје име и за свој рачун, за рачун других лица и у име и за рачун других лица. 
Предузеће у правном промету за своје обавезе одговара свом својом имовином. 
Оснивачи не одговарају за обавезе Предузећа, а сносе ризик до висине улога.   
Предузеће је на дан 31.12.2020. године запошљавало 99 радника (на дан 31.12.2019. 
године 113 радника).  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЈЕШТАЈА  

 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извјештаја 
Финансијски извјештаји Предузећа састављени су у складу са Законом о рачуноводству 
и ревизији Републике Српске (Службени гласник РС број 94/15 и 78/20). У смислу овог 
закона, прописи из области рачуноводства који се примјењују у Републици Српској 
подразумијевају Међународне рачуноводствене стандарде (IAS), Међународне 
стандарде финансијског извјештавања (IFRS) и пратећа упутства, објашњења и 
смјернице које доноси Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB). 
Финансијски извјештаји Предузећа исказани су у Конвертибилним маркама (КМ). 
Конвертибилна марка представља функционалну валуту и валуту у којој се исказују 
финансијски извјештаји у Републици Српској.  
 
2.2. Упоредни подаци 
Предузеће је као упоредне податке исказало биланс стања на дан 31.12.2019 године, те 
билнас успјеха, извјештај о промјенама у капиталу и извјештај о токовима готовине за 
период 01.01-31.12.2020 године. 
 
2.3. Коришћење процјењивања 
Састављање и презентација финансијских извјештаја захтијева од руководства 
Предузећа коришћење најбољих могућих процјена и претпоставки, које имају утицаја 
на презентовану вриједност средстава и обавеза на датум састављања финансијских 
извјештаја, као и на презентовану вриједност прихода и расхода у току извјештајног 
периода. Ове процјене и претпоставке заснивају се на информацијама које су 
расположиве на датум састављања финансијских извјештаја. Међутим, стварни 
резултати ипак могу одступати од ових процјена. 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
Усвојене рачуноводствене политике односе се на признавање и мјерење средстава, 
обавеза, прихода и расхода Предузећа. 
 
3.1. Приходи  
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Предузећа и добитке. Приходи 
од уобичајених активности су приходи од продаје робе, производа и услуга. Приходи 
од продаје робе, производа и услуга се евидентирају у моменту продаје робе или 
производа, односно вршења услуге, независно од времена наплате. 
Приходи од продаје се исказују по фактурној вриједности умањеној за попусте и порез 
на додату вриједност. 
Добици представљају ставке које задовољавају дефиницију прихода и могу, али не 
морају да проистекну из уобичајених активности Предузећа. Добици представљају 
повећања економских користи и као такви по својој природи нису различити од 
прихода. Добици се исказују на нето основи, након умањења за одговарајуће расходе. 
Приходи од камата се књиже у корист обрачунског периода на који се односе. 
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3.2. Трошкови текућег одржавања 
Трошкови текућег одржавања основних средстава исказују се у билансу успјеха по 
стварно насталом износу.   
 
3.3. Исправка вриједности потраживања 
Потраживања се исказују по номиналној вриједности, умањеној за исправку 
вриједности сумњивих и спорних потраживања.   
Исправка вриједности потраживања врши се на терет расхода у билансу успјеха, на 
основу процјене руководства Предузећа о  вјероватноћи њихове наплативости. 
 

3.4. Прерачунавање средстава и обавеза у страним средствима плаћања 
Средства и обавезе у страним средствим плаћања се прерачунавају у њихову 
противвриједност у Конвертибилним маркама по званичмом курсу важећем на датум 
билансирања. Пословне промјене у страним средствима плаћања током године 
прерачунавају се у Конвертибилне марке по званичном курсу важећем на датум сваке 
промјене. Настале позитивне и негативне курсне разлике признају се у билансу успјеха. 
 
3.5. Нематеријална улагања 
Нематеријална улагања се евидентирају по набавној вриједности и воде се у пословним 
књигама по врстама предвиђеним контним оквиром за предузећа.  
Нематеријална улагања се отписују пропорционалном методом током процијењеног 
корисног вијека употребе. 
 

3.6. Основна средства 
Под основним средствима се сматрају она средства чији је очекивани корисни вијек 
трајања дужи од једне године. 
Почетно признавање основних средстава врши се по набавној вриједности. Набавна 
вриједност основних средстава обухвата куповну цијену, укључујући увозне пристојбе 
и неповратне порезе, након одбитка трговачких попуста и рабата, и све трошкове који 
се могу директно приписати довођењу средства на локацију и стање намјераване 
употребе. 
Након почетног признавања, основна средства се исказују по набавној вриједности  
умањеној за укупну акумулисану амортизацију и акумулисане губитке због 
обезвређења. 
Ревалоризована основна средства се исказују по ревалоризованом износу који 
представља њихову фер вриједности на дан ревалоризације умањену за укупну 
накнадну акумулирану амортизацију и накнадне акумулиране губитке настале због 
обезвређења ових средстава. 
Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења основних средстава 
признају се као приход или расход у билансу успјеха. 
Накнадни трошкови који се односе на замјену значајнијих резервних дијелова,  
доградњу и ремонт основних средстава, а којима се повећавају будуће економске 
користи од средства, увећавају набавну вриједност основног средства.  
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3.7. Амортизација 
Амортизација основних средстава се обрачунава на бази  процјењеног корисног вијека 
употребе средстава и набавне односно ревалоризоване вриједности основних средстава.  
Процјењени корисни вијек употребе појединих група основних средстава, који је 
служио као основа за обрачун амортизације и примјењене стопе амортизације за 2017 
годину су следеће:  

 
 
 
 
 

 
За обрачун амортизације користи се линеарна метода.  
 
3.8. Дугорочни финансијски пласмани 
У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу повезаних 
правних лица, учешћа у капиталу других правних лица и дугорочне хартије од 
вриједности расположиве за продају. 
Такође, у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се дугорочни кредити  
повезаним и другим правним лицима, дугорочни кредити у земљи и иностранству, 
хартије од вриједности које се држе до доспијећа и остали дугорочни пласмани. 
Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног 
признавања мјере по њиховој набавној вриједности која представља фер вриједност 
надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се укључују у почетно мјерење 
свих финансијских средстава. 
Свака разлика између фер вриједности или амортизованог трошка и књиговодствене 
вриједности било ког финансијског средства, на датум биланса стања, признаје се као 
приход или расход периода у коме је настала, са изузетком финансијских средстава 
расположивих за продају, код којих се разлика између фер вриједности и 
књиговодствене вриједности признаје у оквиру капитала као ревалоризациона резерва.  
 
3.9. Залихе 
Залихе робе вреднују се по набавној вриједности или нето продајној вриједности у 
зависности која од ове двије вриједности је нижа.  
Залихе сировина и материјала вреднују се по набавној вриједности или нето продајној 
вриједности у зависности која од ове двије вриједности је нижа.  
Набавну вриједност залиха чини фактурна цијена увећана за зависне трошкове набавке.  
Попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању набавне 
вриједности залиха. 
Обрачун утрошка залиха сировина и материјала утврђује се методом пондерисане 
просјечне цијене.   
Залихе недовршене производње и готових производа вреднују се по цијени коштања 
или нето продајној вриједности у зависности која од ове двије вриједности је нижа.  
Залихе алата и инвентара који се ставља у употребу отписују се у цјелини у моменту 
стављања у употребу. 

 Вијек употребе            
(у годинама) 

Грађевински објекти 30-60 
Опрема  5-20 
Алат и инвентар 2-5 
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За оштећене залихе и залихе које по свом квалитету не одговарају стандардима врши се 
одговарајућа исправка вриједности, или се у цијелости отписују.  
 
3.10. Готовина и готовински  еквиваленти 
Готовина и готовински еквиваленти укључују готовину у благајни, готовину на жиро 
рачуну, депозите код комерцијалних банака, те остала високо ликвидна средства која се 
могу брзо конвертовати у познате износе готивне, уз безначајан ризик од промјене 
вриједности.  
 
3.11. Порези и доприноси 
Текући порез на добитак 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са 
Законом о порезу на добит Републике Српске. Текући порез на добитак се плаћа по 
стопи од 10% на основицу утврђену пореским билансом. Основица за обрачун пореза 
на добитак представља добитак прије опорезивања, коригован за ефекте усклађивања 
прихода и расхода. 
Порези и доприноси који не зависе од резултата 
Порези и доприноси који не зависе од резултата представљају плаћања према важећим 
републичким и општинским прописима, ради финансирања разних комуналних и 
републичких потреба. Ови порези и доприноси евидентирају се у оквиру осталих 
пословних расхода.  
 
Порез на додату вриједност 
Законом о порезу на додатну вриједност ("Службени лист БиХ", број 9/05) уведена је 
обавеза и регулисан систем плаћања пореза на додатну вриједност на територији Босне 
и Херцеговине, почевши од 01.01.2006. године, чиме је замијењен систем опорезивања 
примјеном пореза на промет производа и услуга.  
 
3.12. Накнаде запосленим 
Порези и доприноси за обезбјеђење социјалне сигурности запослених 
У складу са важећим локалним прописима Предузеће је обавезно да уплаћује 
доприносе државним фондовима, на који начин се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене обрачунате по 
стопама прописаним релевантним законским прописима. Порези и доприноси за 
обезбјеђење социјалне сигурности запослених терете расходе периода на који се 
односе.   
3.13. Финансијске обавезе 
Финансијске обавезе обухватају дугорочне обавезе (дугорочне кредите и остале 
дугорочне обавезе), краткорочне обавезе из пословања и остале обавезе. 
Обавезе према добављачима 
Обавезе према добављачима  вреднују се по номиналној вриједности.  
Финансијска обавеза престаје да се признаје када Предузеће испуни обавезу или када је 
обавеза плаћања, предвиђена уговором, укинута или истекла.  
 
У 2017 години дошло је до промјене обрачуна основице пореза на добит – Закон о 
порезу на добит (Сл.гласник Републике Српске 94/15 и 1/17). 
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БИЛАНС УСПЈЕХА (Извјештај о финансијском положају) 
За период 01. јануара до 31. децембра 2020. 
године    
(у Конвертибилним маркама)     

 Напомена  

Период од 
01.01.до 

31.12.2019. 

Период од 
01.01.до 

31.12.2020. 
Пословни приходи     
Приходи од продаје робе   572.796  402.289  
Приходи од продаје учинака   6.326.655          5.414.950  
Повећање/смањење вриједности 
залиха учинака                -2.576          71.618 
Остали пословни приходи              25.175  43.782 
   6.922.050        5.932.639  
     
Пословни расходи     
Набавна вриједност продате робе   499.671          332.494  
Трошкови материјала, горива и 
енергије   3.752.192 3.314.374 
Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи   

        
1.212.167  1.110.893 

Трошкови производних услуга             420.393 456.128 
Трошкови амортизације 
ирезервисања         354.661         315.553  
Нематеријални трошкови        146.769  136.460 
Трошкови пореза и доприноса           18.346  18.303 
   6.404.199      5.684.205  
     
Пословни добитак   517.851            248.434  
     
Финансијски приходи   3.579  11.206 
Финансијски расходи          232.630  195.294 
     
Добитак редовне активности   288.800  64.346  
     
Остали приходи   27.553               29.108  

Остали расходи    36.486  
              

33.563 
     
Добитак / Губитак по основу 
осталих прихода и расхода   

 
-8.933 

 
-4.455 

     
     
Приходи од усклађивања 
вриједности некретнина постројења 
и опреме   

 
0 

 
0 

 
Добитак / Губитак по основу 
усклађивања вриједности 
имовине   

 
0 

 
0 

     
 
 
Приходи по основу промјене 
рачуноводствених политика и   

 
 

685 

 
 

0 
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исправке грешака из ранијих 
година 
Расходи по основу промјене 
рачуноводствених политика и 
исправке грешака из ранијих 
година   2.702 0 
     
     
Добитак прије опорезивања   277.850 59.891 
     
Порез на добит   31.643 14.785 
     
Нето добитак периода   246.207 45.106 
     
     
 
БИЛАНС СТАЊА (Извјештај о финансијском положају) 
на дан 31. Децембар  
2020. године     
(у Конвертибилним 
маркама)     
     

  
31.12.2019. 

године 
31.12.2020. 

године 
АКТИВА     
Стална имовина     
Нематеријална улагања   21.944 19.504 
Некретнине, 
постројења и опрема   4.231.187 3.981.982 
   4.253.131 4.001.486 
     
Текућа имовина     
Залихе    1.188.072 1.230.596 
Потраживања од 
купаца   2.065.394 1.754.776 
Друга краткорочна 
потраживања    - - 
Краткорочни 
финансијски пласмани   15.000 15.000 
Готовина и 
еквиваленти готовине   50.975 56.867 
Порез на додатну 
вриједност   3.936 883 
Активна временска 
разграничења   10.257 16.500 
   3.333.634 3.074.622 
     
ПОСЛОВНА 
АКТИВА   7.586.765 7.076.108 
     
ВАНБИЛАНСНА 
АКТИВА 

  
0 0 

УКУПНА АКТИВА   7.586.765 7.076.108    
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 Напомена  
31.12.2019. 

године 
31.12.2020. 

године 
ПАСИВА     
   
Капитал     
Основни капитал (удјели)   821.191      821.191 
Законске резерве   82.119     82.119 
Ревалоризационе резерве и 
нереализовани добици и 
губици по основу 
финансијских средстава 
расположивих за продају   

 
4.039 

 
 

0 
 
 

Нераспоређени добитак   110.465 45.106 
   1.017.811 948.416 
     

Дугорочне обавезе и 
резервисања   

 
 

3.177.051 2.856.755 
Дугорочни кредити                                          
Обавезе по емитованим 
дугорочним хартијама од 
вриједности         
      
Краткорочне обавезе     
Краткорочни кредити   600.000 600.000 
Дио дугорочних 
финансијских обавеза који за 
плаћање доспијева до годину 
дана   690.003 660.299 
Примљени аванси   7.480 7.137 
Обавезе према добављачима   1.900.867 1.792.996 
Обавезе за зараде и накнаде 
зарада   84.321 121.652 
Друге обавезе и 
финан.обавезе   47.375 22.903 
Порез на додату вриједност   47.329 57.093 
Обавезе за остале порезе, 
доприносе и друге дажбине   4.116 3.507 
Обавезе за порез на добитак   9.876 4.851 
Пасивна временска 
разграничења   536 499 
   3.391.903 3.270.937 
     
   0 0 
ПОСЛОВНА ПАСИВА     
   0 0 
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА     
УКУПНА ПАСИВА   7.586.765 7.076.108 
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ИЗВЈЕШТА О ПРОМЈЕНАМА У КАПИТАЛУ   
За период од 01. јануара до 31. децембpa 2019. године   
(у Конвертибилним маркама)      
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Стање на дан 01.01. 2019. године  821.191 4.039  82.119 91.886 999.235 

Ефекти исправке грешке     5.320 5.320 

Стање на дан 01.01.2019.године 821.191 4.039 - 82.119 97.206 1.004.555 

Нето добитак текуће године исказан у билансу успјеха - - - - 246.207 246.207 

Објављене дивиденде и други видови расподјеле добити - - - - 232.951 232.951 

Стање на дан 31.12.2019.године 821.191 4.039 - 82.119 110.462 1.017.811 

Ефекти исправке грешке     - - 

Стање на дан 01.01.2020.године 821.191 4.039 - 82.119 110.462 1.017.811 

Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава - -5.851 - - - -5.851 

Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава 
расположивих за продају - 1.812 - - - 1.812 

Нето добитак текуће године исказан у билансу успјеха - - - - 45.106 45.106 

Објављене дивиденде и други видови расподјеле добити - - - - 110.462 110.462 

Стање на дан 31.12.2019. године 821.191 0  82.119 45.106 948.416 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ    
За период од 01. јануара до 31.децембар  2020. године    
(у Конвертибилним маркама)    

 

Период од 
01.01. до 

31.12.2019.    

Период од 
01.01. до 

31.12.2020.  
Токови готовине из пословних активности    
Приливи од купаца 8.040.303   7.016.914  
Приливи од премија, субвенција и дотација и сл. 0  0 
Остали приливи из пословних активности ______72.323   ______66.141  
 
Одливи по основу плаћања добављачима 5.635.854      5.114.269 
Одливи по основу плаћања запосленим 1.097.605  974.665 
Одливи по основу камата 234.259  196.022 
Одливи по основу пореза на добит 80.296  46.021 
Остали одливи из пословних активности 279.248  195.296 
Нето приливи готовине из пословних активности 785.364   556.782 
Нето одливи готовине из пословних активности -   - 
 
Токови готовине из активности инвестирања    
Одливи по основу набавке основних средстава 0  0 
Одливи по основу осталихдугороч.финанс.пласмана 25.000  0 
Нето одливи готовине из активности инвестирања 25.000  0 
    
Токови готовине из активности финансирања    
Приливи по основу дугорочних финансијских обавеза -  - 
Приливи по основу краткорочних финансијских обавеза ______650.421   ______639.000 
Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних 
финансијских обавеза -         -  
 
 
Одливи по основу дугорочних и краткорочних  кредита 1.201.852  1.014.329 
Одливи за дивиденде 225.754  175.561 
Нето прилив готовине из активности финансирања 777.185  550.890 
Нето одлив готовине из активности финансирања 777.185  - 
    
Укупни приливи готовине 8.763.047   7.722.055 
Укупни одливи готовине 8.779.868      7.716.163 
Нето прилив готовине и еквивалената готовине -  5.892 
Нето одли готовине и еквивалената готовине 16.821  - 
Готовина и еквиваленти готовине на почетку године 67.796  50.975 
Готовина и еквиваленти готовине на крају године 50.975   56.867  
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ДОДАТНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЈЕШТАЈ-АНЕКС 
За период од 01. јануара до 31.децембра 2020. године 
(у Конвертибилним маркама) 

 
Анекс садржи детаљне податке прихода од продаје учинака,остале пословне приходе,финансијске 
и остале приходе, те трошкове материјала, зарада,трошкове производних услуга ,нематеријалних 
трошкова , обавезе и потраживања, ПДВ , осталих пореза инвестиционих улагања итд. 

 

Период од 
01.01. до 

31.12.2019.    

Период од 
01.01. до 

31.12.2020.  
 
- Купци из РС и купци повез.прав.лица из РС (ДП без пс) 4.629.613 3.898.923 
- Купци из ФБиХ и купци повез.прав.лица из ФБиХ(ДП без пс)  1.821.873 1.729.284 
- Купци из БД и купци повез.прав.лица из БД (ДП без пс) 17.695 12.594 
 
- Добављачи из РС и повез.прав.лица из РС (ПП без пс) 1.620.901 1.631.315 
- Добављач.из ФБиХ и повез.прав.лица из ФБиХ (ПП без пс) 3.201.213 2.857.596 
- Добављач.из БД и повез.прав.лица из БД (ПП без п) 0 3.072 
 
-Приходи од продаје робе у РС 565.836 398.597 
-Приходи од продаје робе у ФБиХ 6.960 3.692 
-Приходи од продаје учинака у РС 3.221.792 2.770.378 
-Приходи од продаје робе у ФБиХ 1.563.982 1.389.705 
-Приходи од продаје робе у БД 319 8.810 
- Приходи од продаје услуга у РС 250.411 157.526 
- Приходи од продаје услуга у ФБиХ 48.407 23.485 
- Приходи од продаје услуга у БД 14.805 1.954 
 
-Остали пословни приход (65) 25.175 43.783 
-Приходи од закупнина (651) 8.885 9.560 
-Приходи из буджета (655) 16.290 34.223 
 
-Финансијски и остали приходи (66+67) 31.132 31.513 
- Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме 3.419 8.800 
 
-Трошкови материјала (51) 3.752.192 3.523.528 
-Од тога трошкови горива и енергије 163.055 123.339 
-Трошкови зарада и накнада (52) 1.212.167 1.106.579 
-Трошкови запослених на служ.путу (525) 5.411 4.314 
- Од тога дневннице 3.941 789 
-Трошкови ,производних услуга(53) 420.393 456.128 
-Трошкови услуга на изради учинака (530) 153.164 176.110 
-Трошкови транспортних услуга (531) 144.984 136.307 
-Трошкови одржавања средстава (532) 57.801 111.982 
-Трошкови закупа (533) 30.281 0 
-Трошкови реклама (534+535) 560 0 
-Трошкови осталих услуга (539) 33.603 31.729 
 
-Нематеријални трошкови (55) 165.115 154.763 
-Трошкови непроизводних услуга (550) 21.827 32.182 
-Трошкови репрезентације (551) 30.861 22.418 
-Трошкови премије осигурања (552) 42.012 36.119 
-Трошкови платног промета (553) 18.631 16.197 
-Трошкови чланарина (554) 3.410 4.623 
-Трошкови пореза (555) 18.346 18.303 
-Остали нематеријални трошкови (559) 30.028 24.921 
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-Обрачунати ПДВ (47 осим 479) 966.193 815.127 
-Улазни ПДВ (27 осим 279) 762.462 675.295 
-Обавезе за ПДВ (479) 47.329 57.093 
-ПДВ плаћен при увозу (271) 143.323 92.367 
-Обавезе за ПДВ при увозу (484) 144.548 92.367 
 
-Укупан број одрађених часова рада 183.368 132.351 

 
9. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 
 Предузеће на дан 31.12.2020. године  није имало ванбилансну активу, као ни пасиву. 
 
10. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
Предузеће је у периоду 2015 до 2018 године пословало  са повезаним лицима у смислу 
Међународног рачуноводственог стандарда 24, Објављивања о повезаним лицима.  
На основу Правилника о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивања члан 
4. Став 3. Тачка 4 , „Атлантик ББ“ Бања Лука је повезано лице са“Атлантик ДД“ јер су 
оснивачи  супруге од власника „Атлантик ББ“ 
 Повезано лице је у 2018 години покренуло поступак ликвидације и рјешењем из 
децембра 2018 окончан је ликвидациони поступак.  
Предузеће у 2019 години  и 2020 години нема повезаних лица у смислу Међународног 
рачуноводственог стандарда 24, Објављивања о повезаним лицима.  
 
 
11. СУДСКИ СПОРОВИ 
Предузећа, на дан 31.12.2020 године, води више судскix спорova у којима се јавља 
тужилац. Процјењена вриједност судских спорова које Предузеће води против других 
лица, на дан 31.12.2020. године, износи цца 300.000,00 КМ. 
  
12. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСИРАЊА 
Након датума биланса стања нису настали никакви догађаји који би захтјевали 
корекције финансијског извјештаја или додатна објелодањивања у напоменама уз 
годишњи финансијски  извјештај за 2020. годину.  
 
13. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Предузећа могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат 
изнијетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Предузећу 
може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. У складу са Законом о 
Пореској управи Републике Српске, период застарјелости пореске обавезе је 5 година. 
То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених 
обавеза у року од 5 година од тренутка када је обавеза настала. Ове чињенице утичу да 
порески ризик у Републици Српској и Босни и Херцеговини буде значајнији од оног у 
земљама са развијенијим пореским системом. 
 
 
14. ЗАКЉУЧАК 
Финансијски извјештај је усвојен од стране овлаштеног лица и достављен надлежној 
служби АПИФ-а у Бања Луци у законом предвиђеном року. 
 
 
 Бања Лука, 28.02.2021. године  
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