
               AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI  

ОБЈАВЉУЈЕ                                              

             ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2017. ГОДИНУ

I       ОПШТИ ПОДАЦИ

1 Пословно име: AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI

Седиште и адреса: 11272 ДОБАНОВЦИ, ЗЕМУНСКА 174
Матични број: 17058444
ПИБ: 100213102

2 Website:
e-mail адреса:

3 22.06.2005. бр. 13934/05

4 Делатност (шифра и опис) 5229 остале пратеће делатности у саобраћају
5 Број запослених (на дан 31.12.2017. године) 101
6 Број акционара (на дан 31.12.2017. године) 95
7 Десет највећих акционара (на дан 31.12.2017. године)

Број акција % учешћа

14.042 73,62

Акцијски фонд Републике Србије 869 4,56

Јеринић Драгослав 689 3,61
Симеуновић Перо 336 1,76
ПИО фонд Републике Србије 311 1,63
Богуновић Миле 160 0,84
Андријашевић Јања 85 0,45
Чоројевић Недељко 83 0,44
Богуновић Милка 76 0,4
Илић Слободанка 75 0,39

8 Вредност капитала 977.568 хиљ.дин.
9 Вредност основног капитала 324.258 хиљ.дин.

10 Број и врста издатих акција: 19.074 обичних
Номинална вредност акције: 17 хиљ.дин.
CFI код: ЕSVUFR
ISIN број: RSINASE23092

11 Подаци о зависним друштвима:
12

"MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo"d.o.o. Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd

13 Београдска берза, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1

II      ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА
1 Одбор директора

Име, презиме и пребивалиште Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД)

Ернест Гортан

361.751

Сања Весић

Марко Цегнар
483.889

Немања Качавенда

Татјана Вошинек Пуцер

246.467

Славко Божич VII ст. пензионер, Словенија 483.889

2 Надзорни одбор

Име, презиме и пребивалиште Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД)

нема

www.intereuropa.rs
office@intereuropa.rs

Број и датум решења о упису у регистар привредних 
субјеката

Пословно име правног лица / Име 
и презиме

INTEREUROPA 
d.d.Копар,Словенија

Пословно  име, седиште и адреса ревизорске куће 
која је ревидирала финансијске извештаје за 2017. 
годину:

Пословно име организованог тржишта на које су 
укључене акције:

Образовање,садашње 
запослење,чланство у 

Одборима директора  и НО 
других друштава

Бр. и % акција 
који поседују у 

А.Д. на дан 
31.12.2017.

VIII ст.,председник управе 
,Globalni logistični servis 
INTEREUROPA 
d.d.Koпар,Словенија 

VII ст., заменица генералног 
директора А.D.INTEREUROPA-
LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD

VIII ст, члан управе ,Globalni 
logistični servis INTEREUROPA 
d.d., Копар, Словенија 

VII ст.,  генерални директор  
А.D.INTEREUROPA-LOGISTIČKE 
USLUGE BEOGRAD

VIII ст, заменица председника 
управе ,Globalni logistični servis 
INTEREUROPA d.d., Копар, 
Словенија 

Образовање,садашње 
запослење,чланство у 

Одборима директора  и НО 
других друштава

Бр. и % акција 
који поседују у 

А.Д. на дан 
31.12.2017.

http://www.intereuropa.rs/
mailto:office@intereuropa.rs


3 Писани кодекс понашања нема
III     ПОДАЦИ УПРАВЕ  О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

1

2

1,11

5,81

7,58

8,47

21,81

0,055

0,96

12.862

Цена акција Током 2017. године није се трговало акцијама
Тржишна капитализација

Takko FashionДобитак по акцији 3.688,41

У току  2015. 2016. и 2017. године није исплаћивана дивиденда по акцијама 

3 Информације о остварењима друштва по сегментима                                                                              

4

5 Неизвесност наплате прихода или могућих будућих трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва

6

7 Улагање у истраживање и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе

8

9 Битни пословни догађаји који су се десили од дана билансирања до дана подношења извештаја
Од дана билансирања до дана подношења Извештаја одржана је редовна Скупштина акционара  Друштва дана 29.06.2017. године.   

10 Остале битне промене података садржаних у проспекту, а који напред нису наведени

IV     ОСТАЛО

У   Београду , 29.06.2018. године                                                 Генерални директор

                                                      Немања Качавенда, с.р.

Извештај о реализацији усвојене пословне политике 
за 2017. годину
Управа констатује да се пословање обавља у складу са 
усвојеном пословном политиком

Анализа прихода,расхода и резултата пословања у 
2015. години

У 2017.години остварен је укупан приход у износу од 830.652 хиљ.дин. и укупан расход у износу од 
757.105 хиљ. дин.После корекције за одложене пореске приходе и расходе нето добитак је 70.353 
хиљ.дин.У структури прихода највеће учешће имају пословни приходи (98,57%), а то су углавном 
приходи од сопственог складишта, услуге царињења,возарина и гаранција. У структури расхода највеће 
је учешће зарада, финансијских расхода, материјала и амортизације.  

Eкономичност пословања (пословни приход/пословни 
расход)

Принос на укупан капитал ( пословни добитак / 
(посл.имов.тек.год.+пос.имов.прет.год.)/2)   %

Нето принос на сопствени капитал ( нето добитак / 
(капитал тек.год.+кап.претх.год)/2)   %

Пословни нето добитак  (нето добит / пословни 
приходи)   %

Степен задужености ( дугор.резервисања и обавезе 
/укупна пасива )     %

I степен ликвидности ( готовина и готов.еквиваленти/ 
краткорочне обавезе) 

II степен ликвидности ( кратк. Потраж,пласмани  и 
готовина/крат.обавезе) 

Нето обртни капитал ( обртна имовина- краткорочне 
обавезе) хиљ.РСД

Исплаћена дивиденда по редовним акцијама за 
последње 3 године

Купци и добављачи који учествују са више од 10% у 
укупном приходу тј обавезама друштва према 
добављачима

Купци: Deichmann, Takko Fashion Serbia, KIA Auto, Теленор, Whirlpool, Добављачи: Express See, Globalni 
logistični servis Intereuropa d.d.,Копар, АД Аеородром Никола Тесла Београд, Лукоил, Evolog Lojistik, 
Reibel Tasimacilik Ve Tic.A.S.

Промене веће од 10% у односу на претходну годину нa имовини и обавезама (приказаној по позицијама датим у изводу из финансијских извештаја) и 
нетo добитку односно губитку тог друштва

Информација о стању (број и %), стицању, продаји и 
поништењу сопствених акција

Aдаптација складишних капацитета, увођење нових 
програма, набавка нових рачунара и стручна обука

Износ, начин формирања и употреба резерви у 
последње две године
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