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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 

 

 

СКУПШТИНИ И УПРАВНОМ ОДБОРУ 

ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ВОЈВОДИНА” НОВИ САД 

 

Мишљење са резервом 

 

Извршили смо ревизију приложених појединачних финансијских извештаја Фудбалског клуба 

„Војводина” Нови Сад, матични број 08079951 (у даљем тексту: „Клуб”) који обухватају биланс 

стања на дан 31.12.2020. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за 2020. годину, као и 

напомене уз финансијске извештаје у које је укључен збирни преглед значајних 

рачуноводствених политика. 

 

По нашем мишљењу, осим за утицај питања наведених у одељку Основе за мишљење са 

резервом, финансијски извештаји приказују истинито и непристрасно, по свим значајним 

питањима, финансијски положај Клуба на дан 31.12.2020. године, као и резултате пословања и 

токове готовине за 2020. годину у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. 

 

Основа за мишљење са резервом 

 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана, на дан 31.12.2020. године, исказано је учешће у 

капиталу зависног правног лица Фудбал девелопмент доо Нови Сад у износу од 63.189 хиљада 

динара. Текући рачуни зависног правног лица сe налазе у вишегодишњој непрекидној 

принудној наплати, а од 2015. до 2019. године нису ни предавани финансијски извештаји, већ 

изјаве о неактивности. Клуб није извршио процену обезвређености овог улагања. На основу 

расположивих исправа, нисмо били у могућности да проценимо надокнадиву вредност 

поменутог улагања, нити утицај обезвређења учешћа у капиталу на приложене финансијске 

извештаје Клуба за 2020. годину. 

 

На дан 31.12.2020. године, обавезе из пословања износе 211.185 хиљада динара од чега 

велики део потиче из ранијих година. Спровели смо поступак независне потврде стања. 

Одговоре нисмо добили од значајног дела поверилаца. Мали део обавеза је измирен до дана 

ревизије. Нисмо били у могућности да утврдимо могући утицај на финансијске извештаје за 

2020. годину по основу усаглашења обавеза са поменутим добављачима.  

 

У оквиру обавеза по основу пореза на додату вредност, на дан 31.12.2020. године, исказан је 

износ од 10.762 хиљаде динара. Нисмо добили на увид књиге издатих и примљених рачуна за 

2020. годину. Нисмо били у могућности да се уверимо да су обавезе по основу пореза на 

додату вредност одговарајуће исказане.  
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Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше одговорности 

у складу са тим стандардима су подробније описане у одељку Одговорности ревизора за 

ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на Клуб у складу са Етичким 

правилима за рачуноводствену струку Одбора за међународне етичке стандарде за 

рачуновође и етичким захтевима који се односе на нашу ревизију финансијских извештаја, те 

смо испунили наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и поменутим 

правилима. Сматрамо да су ревизорски докази које смо прибавили довољни и прикладни да 

нам пруже основу за наше мишљење. 

 

Значајна неизвесност око сталности пословања  

 

Клуб је у 2020. години остварио добитак од 10.329 хиљада динара, што је условило смањење 

губитка изнад висине капитала до износа од 488.696 хиљада динара, на дан 31.12.2020. 

године. Текући рачуни Клуба су се током 2020. године налазили 291 дан у принудној наплати. 

Поменуте чињенице указују на постојање значајних неизвесности које изазивају сумњу у 

способност Клуба да настави пословање по начелу сталности. Руководство Клуба предузима 

мере за побољшање резултата пословања које су утицале на вишеструко смањивање губитка у 

2019. години у односу на претходне године и остваривање добитка у 2020. години, те очекује 

даље побољшање у будућности, услед чега процењује да ће Клуб наставити своје пословање у 

догледној будућности. 

 

Скретање пажње  

 

У оквиру ставке грађевински објекти, Клуб је на дан 31.12.2020. године исказао износ од 

154.727 хиљада динара. Увидом у Извод из земљишне књиге К.О. Ветерник од 14.09.2016. 

године за катастарске парцеле 3763/4 и 4324 укупне површине 6ха 97а и 77м2, установили смо 

да је Kлуб носилац права коришћења на земљишту у друштвеној својини и да су грађевински 

објекти приказани у Изводу из земљишне књиге изграђени без одобрења за градњу. Према 

усменом обавештењу руководства Kлуба, захтев за легализацију до датума овог извештаја није 

поднет, па сходно томе још увек није извршено усклађивање са Законом о планирању и 

изградњи. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.  

 

Као што је наведено у напомени 25. уз финансијске извештаје, против Клуба је покренуто више 

судских поступака од стране правних и физичких лица. Укупна вредност ових спорова, без 

вредности камата и судских трошкова, износи 28.153 хиљаде динара. Руководство Клуба не 

очекује настанак значајних нових обавеза као резултат исхода поменутих судских спорова, 

осим оних које су већ исказане у финансијским извештајима за 2020. годину, те сходно томе 

нису обезбеђена резервисања по основу преосталих судских поступака у току. Наше мишљење 

не садржи резерву по овом питању. 

  

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 

 

Руководство Клуба је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских 

извештаја у складу сa рачуноводственим прописима Републике Србије, заснованим на Закону 

о рачуноводству и Правилнику о лиценцирању клубова Фудбалског савеза Србије за 

такмичења у организацији УЕФА, као и за оне унутрашње контроле које руководство одреди 

као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже значајне погрешне исказе, 

настале услед преварне радње и грешке.  
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При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процењивање 

способности Клуба да настави да послује у складу са начелом сталности, обелодањујући, по 

потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања 

као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да угаси Клуб или да обустави 

пословање или не постоје могућности да другачије поступи. 

 

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање поступка финансијког 

извештавања Клуба.   

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

 

Наш циљ је да се у разумној мери уверимо да финансијски извештаји, узети у целини, не 

садрже значајне погрешне исказе, настале услед преварне радње или грешке и да издамо 

ревизорски извештај који садржи мишљење ревизора. Уверавање у разумној мери означава 

висок степен уверавања, али не јемчи да ће ревизија спроведена у складу са Међународним 

стандардима ревизије увек открити значајне погрешне исказе ако такви постоје. Погрешни 

исказу могу да настану услед преварне радње или грешке и сматрају се значајним ако је 

разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке 

корисника донете на основу ових финансијских извештаја.  

 

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, примењујемо стручно 

просуђивање и стручну сумњичавост током планирања и спровођења ревизије. Исто тако: 

• Утврђујемо и процењујемо ризик од значајних погрешних исказа у финансијским 

извештајима, насталих услед преварне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо 

ревизорске поступке који су прикладни за те ризике и прибављамо довољно 

прикладних ревизорских доказа који обезбеђују основу за ревизорско мишљење. 

Ризик да неће бити утврђени значајни погрешни искази који су последица преварне 

радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке јер преварна радња може 

да укључи удруживање, кривотворење, намерне пропусте, лажно представљање или 

заобилажење унутрашње контроле. 

• Стичемо разумевање о унутрашњим контролама које су битне за ревизију ради 

осмишљавања ревизорских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у 

циљу изражавања мишљења о делотворности система унутрашње контроле Клуба.   

• Оцењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери је руководство 

извршило разумне процене и повезана обелодањивања. 

• Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене 

основе за коју се одлучило руководство и да ли постоји значајна неизвесност у вези 

догађаја или услова који могу да изазову битну сумњу у погледу способности Клуба да 

настави пословање у складу са начелом сталности, а на основу прикупљених 

ревизорских доказа. Ако закључимо да постоји значајна неизвесност, дужни смо да у 

свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским 

извештајима или, ако таква обелодањивања нису одговарајућа, да преиначимо своје 

мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизорским доказима прикупљеним до 

датума ревизорског извештаја. Међутим, будући догађаји или услови могу за 

последицу да имају престанак пословања Клуба у складу са начелом сталности. 
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Између осталог, саопштавамо лицима задуженим за управљање, планирани обим и време 

ревизије и значајне ревизорске налазе, укључујући све значајне недостатке унутрашње 

контроле које смо утврдили током ревизије.  

 

 

                                                                                                                             

Београд, 31.03.2021. године 
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Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
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1. OSNOVNE INFORMACIJE

Fudbalski klub “Vojvodina”, Novi Sad (u daljem tekstu “Klub”) je dobrovoljno, nevladino,
nepolitičko udruženje zasnovano na slobodnom udruživanju građana u oblasti fudbalskog
sporta, organizovano na osnovu Statuta.

Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna organizacija, sa statusom
udruženja građana. Osnovan je 6. marta 1914. godine na inicijativu pojedinaca, kao
sportsko društvo u oblasti fudbala.

Klub je član Sportskog društva “Vojvodina” Novi Sad, Fudbalskog saveza Vojvodine,
Fudbalskog saveza Srbije, UEFA i FIFA.

Klub se bavi obavljanjem aktivnosti u oblasti profesionalnog fudbala. Rešenjem
Republičkog zavoda za informatiku i statistiku br. 052-89 od 4. novembra 1999. godine
delatnost Kluba je razvrstana kao obavljanje delatnosti profesionalnog sporta.

Klub je registrovan u Agenciji za privredne registre kao sportsko udruženje. Datum upisa
Kluba u Registar udruženja je 20. avgust 1999. godine.

U skladu sa članom 22. Statuta Kluba, organi upravljanja Klubom su:

- Skupština Kluba;
- Upravni odbor Kluba;
- Generalni sekretar Kluba;
- Direktor Kluba i
- Nadzorni organ.

Predsednik Skupštine Kluba je Milan N. Đukić.

Predsednik Upravnog odbora Kluba je Dragoljub Samardžić.

Članovi Upravnog odbora Kluba su: Ljubomir Apro, Milan S. Đukić, Nikola Vasiljević,
Živan Kolarski, Petar Đurđev i Slobodan Milutinović.

Predsednik Nadzornog odbora je Branibor Jovičić.

Matični broj Kluba je 08079951, dok je poreski identifikacioni broj 101698920.

Sedište Kluba je u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 1.

Prosečan broj zaposlenih u 2020. godini bio je 116, a 106 u 2019. godini.
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2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja

Priloženi finansijski izveštaji Kluba sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu
(u daljem tekstu: Zakon), kao i Pravilnikom o licenciranju klubova Fudbalskog saveza
Srbije za takmičenja u organizaciji UEFA.

U skladu sa Zakonom, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje
pozicija u finansijskim izveštajima, Klub primenjuje Međunarodni standard finansijskog
izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) preveden i objavljen na zvaničnoj
stranici Ministarstva finansije Vlade Republike Srbije.

Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima je
propisana Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna
društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 95/2014 i
144/2014), koja je u skladu sa zahtevima Pravilnika o licenciranju klubova Fudbalskog
saveza Srbije za takmičenjе u super ligi.

Priloženi finansijski izveštaji Kluba sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog
troška.

Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju redovne (pojedinačne) finansijske izveštaje
Kluba za 2020. godinu. Klub ima tri zavisna pravna lica, ali ne sastavlja konsolidovane
finansijske izveštaje jer se radi o grupi pravnih lica koja je razvrstana kao mala, što je
u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Iznosi u priloženim finansijskim izveštajima Kluba iskazani su u hiljadama dinara, osim
ukoliko nije drugačije naznačeno. Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu
valutu Kluba. Sve transakcije u valutama koje nisu funkcionalna valuta, tretiraju se kao
transakcije u stranim valutama.

Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja
navedene su u daljem tekstu Napomene 2. Ove politike su konzistentno primenjene na
sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

2.2. Uporedni podaci

Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izveštajima Kluba
za 2019. godinu, sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici
Srbiji i zahtevima Pravilnika o licenciranju klubova Fudbalskog saveza Srbije za
takmičenja u super ligi, koji su bili predmet revizije.

2.3. Korišćenje procenjivanja

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u
Republici Srbiji zahteva primenu izvesnih ključnih računovodstvenih procena. Ono,
takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Kluba. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim
na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu odstupati od ovih
procena.

Procene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su izvršene procene, predmet su redovnih
provera. Ukoliko se putem provera utvrdi da je došlo do promene u procenjenoj
vrednosti, utvrđeni efekti se priznaju u finansijskim izveštajima u periodu kada je do
promene došlo.
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Oblasti koje zahtevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u
kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje
obelodanjene su u Napomeni 4.

2.4. Nastavak poslovanja

Priloženi finansijski izveštaji Kluba su sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti
poslovanja, koje podrazumeva da će Klub nastaviti sa poslovanjem u predvidljivoj
budućnosti, koja obuhvata period od najmanje dvanaest meseci od datuma finansijskih
izveštaja.

Klub je u 2020. godini ostvario dobitak u iznosu od 10.329 hiljada dinara, što je uslovilo
smanjenje gubitka iznad visine kapitala do iznosa od 488.696 hiljada dinara, na dan
31.12.2020. godine. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 3.3, Klub se u toku 2019. godine
suočavao sa problemima likvidnosti, ali je uspeo da izmiri deo dospelih obaveza o roku
dospeća, dok je za određene obaveze sporazumno odložen datum dospeća. Navedene
okolnosti ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu
značajnu sumnju u sposobnost Kluba da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti.

I pored navedenih činjenica, Klub je u sezoni 2019/2020 poboljšao svoje sportske
rezultate. Rukovodstvo smatra da će u narednom periodu Klub ostvariti pozitivan
poslovni rezultat koji će biti rezultat planiranih sledećih akcija: značajnije povećanje
prihoda od prodaje prava na registraciju igrača, povećanje broja prodatih ulaznica,
ostvarenje novih sponzorskih i donatorskih ugovora, prodaja TV prava i slično. U skladu sa
navedenim, dana 24.02.2021. godine, Klub je zaključio Ugovor o sponzorstvu sa JP
“Srbijagas”, Novi Sad za 2021. godinu koji će imati značajan uticaj na poboljšanje
finansijskog stanja Kluba.

Rukovodstvo smatra da Klub ima adekvatne resurse da nastavi sa poslovanjem u
doglednoj budućnosti, kao i podršku članova Kluba. Shodno tome, Klub nastavlja da
sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

2.5. Preračunavanje stranih valuta

(a) Funkcionalna i izveštajna valuta

Stavke uključene u finansijske izveštaje Kluba se odmeravaju i prikazuju u dinarima, koji
predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kojem Klub posluje (funkcionalna
valuta).

Dinar (RSD) je zvanična izveštajna i funkcionalna valuta u Republici Srbiji. Sve finansijske
informacije prikazane u dinarima su zaokružene na najbližu hiljadu, osim ako nije
drugačije naznačeno.

(b) Transakcije i stanja

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja
preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog srednjeg deviznog
kursa Narodne banke Srbije važećeg na taj dan.

Transakcije u stranim valutama tokom izveštajnog perioda preračunavaju se u dinarsku
protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećih na
dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom monetarnih sredstava i obaveza
iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku izveštajnog
perioda evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski
rashodi.
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Pozitivni i negativni efekti ugovorenih valutnih klauzula u vezi sa potraživanjima i
obavezama, takođe se iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina se inicijalno priznaje po nabavnoj vrednosti. Nematerijalna
imovina naknadno se vrednuje po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za akumuliranu
ispravku vrednosti i eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.

Nematerijalna imovina sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuje u toku
korisnog veka trajanja i testira se na umanjenje vrednosti (obezvređenje) kada god se
jave indikatori da nematerijalno ulaganje može da bude obezvređeno.

Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje nematerijalne imovine se priznaju
u bilansu uspeha perioda kada je nematerijalno ulaganje rashodovano, odnosno prodato, i
to u visini razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.

Pribavljanje registracije igrača se priznaje kao nematerijalno ulaganje kada su ispunjeni
svi značajni uslovi za ostvarivanje dolaska igrača u Klub, što znači da mora postojati
pravno obavezujući ugovor sa prethodnim klubom i između Kluba i igrača. Samo direktni
troškovi pribavljanja registracije igrača se mogu priznati. Iskazana vrednost za
pojedinačnog igrača ne može da bude povećana i pored uverenja rukovodstva da je tržišna
vrednost veća od knjigovodstvene. Isto tako, vrednost vlastitih igrača iz omladinske škole
ne može da se prizna kao nematerijalno ulaganje.

Amortizacija pribavljenih prava na registraciju igrača se obračunava od trenutka
pribavljanja registracije igrača. Obračun amortizacije prestaje na dan kada je sredstvo
namenjeno prodaji ili na dan kada sredstvo nije priznato, odnosno kada je registracija
preneta na drugi klub, u zavisnosti od toga koji je raniji.

Priznate vrednosti registracije svih igrača moraju da budu preispitane svake godine od
strane rukovodstva radi umanjenja vrednosti. Ako je nadoknadiva vrednost za
pojedinačnu registraciju igrača niža od iskazane vrednosti u bilansu stanja, tada
knjigovodstvena vrednost mora da bude izmenjena do iznosa nadoknadive vrednosti kao
trošak obezvređenja sredstava.

2.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao
sredstvo, odmeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrednosti
odnosno, ceni koštanja.

Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što
uključuje fakturnu vrednost (uključujući carinske dažbine i PDV), sve troškove koji se
direktno pripisuju dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi
sredstvo moglo funkcionisati na način na koji rukovodstvo očekuje.

Nakon početnog priznavanja kao sredstva, stavke nekretnina, postrojenja i opreme su
odmerene po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i
eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno
sredstvo, ukoliko je primenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Klub u budućnosti
imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrednost može pouzdano
odmeriti. Knjigovodstvena vrednost zamenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi
tekućeg održavanja terete bilans uspeha perioda u kome su nastali.
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Dobici i gubici koji proističu iz rashodovanja ili prodaje sredstva se priznaju u bilansu
uspeha perioda kada je sredstvo rashodovano, odnosno prodato, i to u visini razlike
između novčanog priliva i knjigovodstvene vrednosti sredstva.

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava primenom
proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrednost rasporedila tokom njihovog
procenjenog veka trajanja, kao što sledi:

- Građevinski objekti 2.50%
- Oprema 15.0%
- Kompjuteri i odgovarajuća oprema 15.0%
- Putnički automobili 10.0%
- Ulaganja na tuđim sredstvima 33.33%

Korisni vek upotrebe sredstva se revidira i po potrebi koriguje na datum svakog bilansa
stanja. Promene u očekivanom korisnom veku upotrebe sredstava obuhvataju se kao
promene u računovodstvenim procenama.

2.8. Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, za sredstva koja imaju nedefinisan korisni
vek upotrebe i ne podležu amortizaciji, provera da li je došlo do umanjenja njihove
vrednosti vrši se na godišnjem nivou.

Za sredstva koja podležu amortizaciji provera da li je došlo do umanjenja njihove
vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost
možda neće biti nadoknadiva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo
obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos
umanjenja vrednosti.

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je
to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine
nadoknadive vrednosti, koju predstavlja vrednost veća od fer vrednosti sredstva
umanjene za troškove prodaje i vrednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se
priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Nefinansijska sredstva (osim goodwill-a) kod kojih je došlo do umanjenja vrednosti
revidiraju se na svaki izveštajni datum zbog mogućeg ukidanja efekata umanjenja
vrednosti.

2.9. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

Zavisna pravna lica predstavljaju ona pravna lica koja su pod kontrolom Kluba, pri čemu
se pod kontrolom podrazumeva moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama
pravnog lica sa ciljem ostvarenja koristi od njegovog poslovanja. Smatra se da kontrola
postoji kada Klub poseduje, direktno ili indirektno (preko drugih zavisnih pravnih lica)
više od polovine prava glasa u drugom društvu.

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrednosti ulaganja.

2.10. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižoj od nabavne vrednosti, odnosno cene koštanja i neto prodajne
vrednosti.

Nabavna vrednost materijala i robe predstavlja vrednost po fakturi dobavljača uvećanu
za transportne i ostale zavisne troškove nabavke. Izlaz sa zaliha utvrđuje se metodom
prosečne ponderisane nabavne cene.
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Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u uobičajenom toku poslovanja,
umanjena za procenjene varijabilne troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha materijala i robe u
slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu
vrednost.

2.11. Finansijski instrumenti

2.11.1. Finansijska sredstva

Klub priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada on postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu.

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj i za direktno pripisive
transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se
vrednuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu
uspeha, kada se transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda).

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili
prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog sredstva i kada je Klub izvršio prenos
svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad finansijskim sredstvom.

Finansijska sredstva Kluba uključuju gotovinske ekvivalente i gotovinu, potraživanja od
kupaca po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja iz
poslovanja i kratkoročne finansijske plasmane.

Finansijska sredstva se klasifikuju u sledeće kategorije: finansijska sredstva koja se
vrednuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu
uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva
koja se drže do roka dospeća.

Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši
klasifikaciju svojih finansijskih sredstava u momentu inicijalnog priznavanja. Klub je
klasifikovao svoja finansijska sredstva u kategoriju “Zajmovi i potraživanja”.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije, kao što sledi:

Zajmovi i potraživanja

Zajmovi (krediti) i potraživanja su nederivativna finansijska sredstva sa fiksnim ili
odredivim isplatama koja nisu kotirana na aktivnom tržištu.

U bilansu stanja Kluba ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od
kupaca po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja iz
poslovanja I kratkoročne finansijske plasmane.

Potraživanja od kupaca se evidentiraju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku
vrednosti obezvređenih potraživanja. Ispravka vrednosti potraživanja se utvrđuje kada
postoji objektivan dokaz da Klub neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje
na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca,
verovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje
u izvršenju plaćanja (više od 60 dana od datuma dospeća) se smatraju indikatorima da je
vrednost potraživanja umanjena.

Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos
umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje
nenaplativo, otpisuje se na teret direktno.
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Prihodi od ukidanja ispravke vrednosti po osnovu naknadno naplaćenih iznosa i
procenjene naplativosti potraživanja priznaju se u bilansu uspeha u okviru ostalih
prihoda.

2.11.2. Finansijske obaveze

Klub priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada on postane jedna
od ugovornih strana u finansijskom instrumentu.

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrednosti, uvećanoj za direktno pripisive
troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih
obaveza, kratkoročne beskamatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja
nematerijalan inicijalno se priznaju u iznosima primljenih sredstava.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Klub ispuni obavezu ili kada je obaveza
plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. U slučaju gde je postojeća finansijska
obaveza zamenjena drugom obavezom prema istom poveriocu, ali pod značajno
promenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmenjeni,
takva zamena ili promena uslova tretira se kao prestanak priznavanja prvobitne obaveze
sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika između prvobitne i nove
vrednosti obaveze priznaje u bilansu uspeha.

Finansijske obaveze obuhvataju obaveze za primljene kredite i pozajmice, obaveze
prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja.

Finansijske obaveze Kluba se klasifikuju kao kao zajmovi i krediti. Rukovodstvo vrši
klasifikaciju svojih finansijskih obaveza u momentu inicijalnog priznavanja.

Naknadno vrednovanje finansijskih obaveza zavisi od njihove klasifikacije, kao što sledi:

(a) Krediti od banaka i dobavljača

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti umanjenoj za nastale
transakcione troškove. Obaveze po kreditima se naknadno vrednuju po amortizovanoj
vrednosti (što u slučaju kratkoročnh kredita i finansijskih obaveza odgovora nominalnoj
vrednosti neotplaćene glavnice duga).

Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog
ciklusa Kluba, odnosno u periodu do 12 meseci nakon datuma izveštavanja. Sve ostale
obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

(b) Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima i ostale tekuće obaveze vrednuju se po amortizovanoj
vrednosti, što zbog kratkoročne prirode ovih obaveza odgovara njihovoj nominalnoj
vrednosti.

2.11.3. Prebijanje finansijskih sredstava i finansijskih obaveza

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se
priznaje u bilansu stanja samo ako postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši
prebijanje priznatih iznosa i postoji namera da se isplata izvrši po neto osnovu, ili da se
istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.

2.12. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u
blagajni, kao i visokolikvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili
kraće, a koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik
od promene vrednosti.
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2.13. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Klub ima sadašnju obavezu, zakonsku ili izvedenu,
kao rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se
izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka
zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Trošak rezervisanja
se priznaje u rashodima perioda.

Rezervisanja se ponovo razmatraju na svaki datum bilansa stanja i koriguju radi
odražavanja najbolje tekuće procene. Kada više nije verovatno da će odliv resursa koji
predstavljaju ekonomske koristi biti zahtevan, rezervisanje se ukida u korist bilansa
uspeha tekuće godine. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se
obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva
resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Klub ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva
se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih
koristi verovatan.

2.14. Primanja zaposlenih

(a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Klub je obavezan da uplaćuje
porez, kao i doprinose državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju
doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju
primenom zakonom propisanih stopa.

Klub ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada
zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist
odgovarajućih državnih fondova. Kada su doprinosi jednom uplaćeni, Klub nema nikakvih
daljih obaveza u pogledu plaćanja, odnosno Klub nije u obavezi da zaposlenima nakon
odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda
Republike Srbije.

Porez i doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u
periodu na koji se odnose.

(b) Obaveze po osnovu otpremnina prilikom odlaska u penziju

U skladu sa Zakonom o radu, Klub ima obavezu isplate naknade zaposlenima prilikom
odlaska u penziju u iznosu od dve prosečne bruto zarade u Republici Srbiji u mesecu koji
prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, prema poslednjem objavljenom
podatku republičkog organa nadležnog za statistiku. Troškovi i obaveze po osnovu ovih
planova nisu obezbeđeni fondovima.
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Rezervisanja po osnovu ovih naknada i sa njima povezani troškovi se priznaju u iznosu
sadašnje vrednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova primenom aktuarske metode
projektovanja po jedinici prava. Troškovi prethodno izvršenih usluga priznaju se u bilansu
uspeha kada nastanu, dok se aktuarski dobici i gubici priznaju u izveštaju o ostalom
rezultatu i u okviru kapitala.

S obzirom na starosnu strukturu i broj zaposlenih u Klubu, rukovodstvo Kluba smatra da
sadašnja vrednost obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih
uslova nije materijalno značajna na dan 31. decembra 2020. godine ni pojedinačno, ni u
odnosu na finansijske izveštaje uzete u celini. Shodno tome, Klub nije formirao
odgovarajuća dugoročna rezervisanja za navedene naknade zaposlenima u priloženim
finansijskim izveštajima.

Klub nema sopstvene penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i
po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2020. godine.

2.15. Priznavanje prihoda

Klub priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti i kada je verovatno
da će u budućnosti Klub imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer
vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje u toku normalnog
poslovanja Kluba.

Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta.

(a) Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje prikazani su po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za popuste i porez na
dodatu vrednost.

Prihodi od prodaje obuhvataju prihode od prodaje prava na registraciju igrača, prihode
od naknade uložene u razvoj fudbalera, prihode od prodaje ulaznica za utakmice i
prihode od usluga reklame i sponzorstva.

(b) Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi obuhvataju prihode od donacija, sredstva primljena od UEFA za
učešća na takmičenjima i ostale poslovne prihode. Prihodi od donacija i sponzorstva
odnose se na uplaćena sredstva Klubu, na osnovu zaključenih ugovora o donatorstvu i
sponzorstvu za pripremu ekipa Kluba i finansiranje Omladinske škole fudbala Kluba.

Ostali poslovni prihodi, evidentiraju se u bilansu uspeha u obračunskom periodu na koji
se odnose.

(c) Prihod od kamata

Prihod od kamata potiče od kamata na deponovana sredstva kod banaka, kao i na zatezne
kamate koje se obračunavaju kupcima koji kasne u izvršavanju svojih obaveza, u skladu
sa ugovornim odredbama.

Prihodi od kamata se priznaju u periodu u kome je Klub stekao pravo da se kamata primi.
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2.16. Priznavanje rashoda

(a) Poslovni rashodi

Poslovne rashode čine troškovi nastali iz poslovanja Kluba i obuhvataju troškove
materijala (sportska oprema i odeća, lekovi za zdravstvenu zaštitu, troškovi električne
energije i goriva i dr.), troškove bruto zarada zaposlenih i ostala lična primanja igrača
po osnovu ostvarenih rezultata i ostale poslovne rashode.

Ostali poslovni rashodi najvećim delom obuhvataju troškove vezane za pripreme i
održavanje utakmica, troškove ishrane igrača, kao i druge troškove opšteg karaktera, kao
što su troškovi marketinga, osiguranja, platnog prometa, indirektnih poreza i ostale
troškove nastale u tekućem obračunskom periodu.

Poslovni rashodi evidentiraju se u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda,
u stvarno nastalom iznosu, u obračunskom periodu na koji se odnose.

(b) Operativni zakup

Zakup se klasifikuje kao operativni zakup ako zakupodavac suštinski zadržava sve rizike i
koristi povezane sa vlasništvom.

Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa iskazuju se na teret bilansa uspeha na
proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.

(c) Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja obuhvataju kamatu i ostale troškove nastale u vezi sa
pozajmljivanjem sredstava i tretiraju se kao rashod  perioda  u momentu njihovog
nastanka.

Rashodi kamata, nastali po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa,
iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda.

(d) Ostali rashodi

Ostali rashodi priznaju se u obračunatom iznosu u periodu u kojem su nastali.

2.17. Porezi i doprinosi

(a) Porez na dobitak

Tekući porez

Porez na dobitak se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit
pravnih lica Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 25/2001, 80/2002,
43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014,
142/2014, 91/2015 112/2015 i 113/2017) i relevantnim podzakonskim aktima.

Porez na dobitak obračunava se primenom stope od 15% na poresku osnovicu iskazanu u
poreskom bilansu (2020. godina: 15%), nakon čega se može umanjiti za utvrđene poreske
kredite.

Rok za predaju poreske prijave za porez na dobitak je 180 dana od dana isteka perioda
za koji se utvrđuje poreska obaveza.
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Shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni
glasnik Republike Srbije”, br. 108/2013), počev od utvrđivanja poreza na dobitak za
2014. godinu, poreski obveznici više ne mogu da koriste poresku olakšicu u vidu poreskog
kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva. Poreski obveznik koji je do 31. decembra
2013. godine ostvario pravo na poreski podsticaj – poreski kredit i iskazao podatke u
poreskom bilansu i poreskoj prijavi za 2013. godinu, može to pravo da koristi do isteka
roka propisanog Zakonom (ne duže od deset godina).

Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu.
Gubici utvrđeni u poreskom bilansu u tekućem obračunskom periodu mogu se preneti na
račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od
pet godina.

(b)     Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i
druge poreze, doprinose na zarade koji padaju na teret poslodavca, i razne naknade i
doprinose koji se plaćaju u skladu sa republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi
porezi i doprinosi su prikazani u okviru nematerijalnih troškova.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Klub je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izložen određenim finansijskim
rizicima i to: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od
promene kamatnih stopa i rizik od promene cena), rizik likvidnosti i kreditni rizik.

Upravljanje rizicima u Klubu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih
uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Kluba u situaciji nepredvidivosti finansijskih
tržišta. Upravljanje rizicima obavlja uprava Kluba. U 2020. godini nije bilo promena u
politikama upravljanja rizicima.

Kategorije finansijskih instrumenata, prema knjigovodstvenom stanju na dan 31.
decembra 2020. i 2019. godine, prikazane su u sledećoj tabeli:

2019. 2020.

Finansijska sredstva
Dugoročna potraživanja 4.199 4.030
Potraživanja po osnovu prodaje 6.336 2.903
Potraživanja iz specifičnih poslova 465 465
  Druga potraživanja 23.054 5.893
Kratkoročni finansijski plasmani 751 751
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 70 232
Porez na dodatu vrednost  -       -

Ukupno 34.875 14.274

Finansijske obaveze
Dugoročne obaveze - -
Kratkoročne finansijske obaveze 376.854 380.248
Obaveze iz poslovanja 276.218 211.185
Ostale kratkoročne obaveze 117.219 135.901
Obaveze za PDV, ostale poreze,
doprinose i druge dažbine

34.541 34.034

Ukupno 804.832 761.368
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Klub ne stupa u transakcije sa izvedenim (derivatnim) finansijskim instrumentima kao što
su svopovi kamatnih stopa ili forvardi. U toku 2019. i 2020. godine, Klub nije obavljao
transakcije trgovine finansijskim instrumentima.

U toku 2020. godine nije bilo reklasifikacije finansijskih sredstava.

Pregled značajnih računovodstvenih politika i primenjeni metodi, uključujući kriterijume
za priznavanje i osnove za vrednovanje, kao i osnove na kojima se priznaju prihodi i
rashodi za svaku klasu finansijskih sredstava, finansijskih obaveza i instrumenata kapitala
su obelodanjeni u Napomeni 2. uz finansijske izveštaje.

3.1. Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će fer vrednost budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta
biti promenljiva zbog promena tržišnih cena. Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika, kao
što sledi:

(a) Rizik od promene kursa stranih valuta

Devizni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i
kapital Kluba usled promene deviznog kursa. Rizik proističe kako iz budućih poslovnih
transakcija, tako i iz priznatih sredstava i obaveza u stranoj valuti.

U 2020. godini Klub je bio značajno izložen riziku od promena kurseva stranih valuta.
Najveća izloženost riziku od promene kursa stranih valuta proističe iz kratkoročnih
finansijskih obaveza, obaveza iz poslovanja i obaveza prema zaposlenima.

Klub na dan bilansa stanja nije imao obaveze po dugoročnim kreditima u stranoj valuti
ili sa valutnom klauzulom.

(b) Rizik od promene kamatnih stopa

Kamatni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i
kapital Kluba usled promene kamatnih stopa. Rizik od promene fer vrednosti kamatnih
stopa proističe prvenstveno iz obaveza po osnovu primljenih kamatonosnih kredita.

Krediti primljeni po promenljivim kamatnim stopama izlažu Klub kamatnom riziku tokova
gotovine. Krediti primljeni po fiksnim kamatnim stopama izlažu Klub riziku promene fer
vrednosti kamatnih stopa.

Prihodi i rashodi Kluba i tokovi gotovine u 2020. godini su nezavisni od promena tržišnih
kamatnih stopa, s obzirom na to da Klub nema značajnu kamatonosnu imovinu, niti
obaveze.

Shodno tome, Klub na dan izveštavanja nije bio izložen riziku od promene kamatnih
stopa.

(c) Rizik od promene cena

Klub nije izložen riziku od promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom na to
da nema ulaganja klasifikovanih u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao
finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u
bilansu uspeha.
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3.2. Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat,
tokove gotovine i kapital Kluba usled neizvršenja obaveza dužnika prema Klubu, odnosno
rizik finansijskog gubitka za Klub ako druga ugovorna strana u finansijskom instrumentu
ne ispuni svoje ugovorne obaveze.

Kreditni rizik prevashodno proističe po osnovu potraživanja od prodaje i drugih
potraživanja iz poslovanja.

Kreditni rizik uslovljen je kreditnom sposobnošću kupca – dužnika i njegovom urednošću
u izvršavanju obaveza prema Klubu, kao i kvalitetom instrumenata obezbeđenja naplate.

Za sva potraživanja gde je postojao objektivan dokaz umanjenja (obezvređenja)
vrednosti, rukovodstvo Kluba je izvršilo procenu nadoknadive vrednosti potraživanja i
priznalo gubitak po osnovu obezvređenja.

3.3. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da će Klub biti suočen sa poteškoćama u izmirivanju svojih
finansijskih obaveza. Klub upravlja svojom likvidnošću sa ciljem da, koliko je to moguće,
uvek ima dovoljno sredstava da izmiri svoje dospele obaveze, bez neprihvatljivih
gubitaka.

Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na upravi Kluba koja je
uspostavila odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i
dugoročnog finansiranja Kluba, kao i upravljanja likvidnošću.

Klub upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve
kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem
adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza. Klub ne koristi finansijske
derivate.

Najveći deo priliva Klub ostvaruje po osnovu sponzorstva.

Klub je značajno izložen riziku likvidnosti. U toku 2020. godine, tekući račun Kluba je bio
u prinudnoj naplati ukupno 262 dana. Pored blokade računa tokom dužeg vremenskog
perioda, analiza finansijskih obaveza Kluba prema ugovorenim uslovima plaćanja, koji su
određeni na osnovu preostalog perioda na dan bilansa stanja u odnosu na ugovoreni rok
dospeća, ukazuje da je najveći deo obaveza Kluba kratkoročane, odnosno da dospevaju
za plaćanje u periodu do 12 meseci.

3.4. Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Klub zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem
u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvao optimalnu strukturu
kapitala.

Klub prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto
dugovanja Kluba i njegovog ukupnog kapitala. Neto dugovanje se dobija kada se ukupni
krediti (uključujući kratkoročne i dugoročne, kao što je prikazano u bilansu stanja)
umanje za gotovinske ekvivalente i gotovinu. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital,
iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.

Neto obaveze Kluba, odnosno negativan kapital (gubitak iznad visine kapitala) na dan 31.
decembra 2020. godine iznose 488.696 hiljada dinara (31. decembar 2019. godine:
499.025 hiljada dinara), što ukazuje na značajan rizik očuvanja strukture kapitala,
nedostatak trajnih izvora sredstava i visok nivo koeficijenta zaduženosti.
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3.5. Fer vrednost finansijskih sredstava i obaveza

Poslovna politika Kluba je da obelodani informacije o fer vrednosti finansijskih sredstava i
obaveza za koje postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno
razlikuje od knjigovodstvene vrednosti.

Tržišna cena, gde postoji aktivno tržište, najbolji je dokaz fer vrednosti finansijskog
instrumenta. Međutim, tržišne cene nisu dostupne za niz finansijskih sredstava i obaveza
koje Klub ima. Kada tržišna cena finansijskih instrumenata nije dostupna, fer vrednost
sredstava i obaveza se procenjuje koristeći sadašnju vrednost ili druge tehnike
vrednovanja zasnovane na trenutno preovlađujućim tržišnim uslovima.

U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod
kupovine i prodaje potraživanja i ostalih finansijskih sredstava i obaveza, pa zvanične
tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće
pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Kluba vrši procenu rizika i, u
slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama
neće biti realizovana, vrši ispravku vrednosti.

Sledeće metode i pretpostavke su korišćene za procenjivanje fer vrednosti finansijskih
instrumenata Kluba na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine:

Klub u bilansu stanja nema iskazanih finansijskih sredstava i finansijskih obaveza koje se
vrednuju po fer vrednosti. Fer vrednost gotovine, potraživanja od kupaca, ostalih
potraživanja, obaveza prema dobavljačima i ostalih kratkoročnih obaveza odgovara
njihovoj knjigovodstvenoj vrednosti prvenstveno zbog kratkoročnog dospeća ovih
finansijskih instrumenata.

Klub smatra da iskazana knjigovodstvena vrednost potraživanja i obaveza iz poslovanja
odražava njihovu tržišnu vrednost. Klub na dan bilansa stanja nema obaveza po
dugoročnim kreditima. Fer vrednost kratkoročnih kredita i pozajmica jednaka je
njihovom knjigovodstvenom iznosu.

Na osnovu detaljnih analiza, rukovodstvo smatra da fer vrednost finansijskih sredstava i
finansijskih obaveza Kluba odgovara njihovim knjigovodstvenim iznosima na dan
izveštavanja, prikazanim u uvodnom delu Napomene 3. uz finansijske izveštaje.

Rukovodstvo Kluba smatra da iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju
vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe
izveštavanja.

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI za MSP zahteva od
rukovodstva Kluba korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje
imaju efekta na iskazane vrednosti sredstava i obaveza, kao i obelodanjivanje
potencijalnih potraživanja i obaveza na dan izveštavanja, kao i prihoda i rashoda u toku
izveštajnog perioda.

Klub pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće
računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima.
Procene i pretpostavke se kontinuirano razmatraju, a kada korekcije postanu neophodne,
iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate.

U daljem tekstu navedene su ključne procene i pretpostavke koje sadrže rizik da će
prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrednosti sredstava i
obaveza u toku naredne finansijske godine.
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Korisni vek upotrebe nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

Nematerijalna imovina i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog
korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u
kome će sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši rukovodstvo Kluba i vrši
odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba.

Promene u procenama mogu da dovedu do značajnih promena u sadašnjoj vrednosti
sredstava i iznosima koji su evidentirani u bilansu uspeha u određenim periodima.

Obezvređenje nefinansijske imovine

Na dan izveštavanja, rukovodstvo Kluba analizira vrednosti po kojima su prikazana
nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Kluba. Ukoliko postoji
indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje
kako bi se utvrdio iznos obezvređenja.

Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je
to sredstvo prikazano, postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine
nadoknadive vrednosti. Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno
prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje
generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.

Obezvređenje potraživanja od kupaca i drugih potraživanja

Klub obračunava obezvređenje sumnjivih potraživanja na osnovu procenjenih gubitaka
koji nastaju jer dužnici nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja.

U proceni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvređivanja za sumnjiva potraživanja,
Klub se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i
promene u uslovima plaćanja. Ovo zahteva procene vezane za buduće ponašanje kupaca i
time izazvane buduće naplate u gotovini.

Stvarni nivo potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procenjenih nivoa
naplate, što može pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja.

Rezervisanje po osnovu sudskih sporova

Klub je uključen u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog
poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa,
a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja.

Klub redovno procenjuje verovatnoću negativnih ishoda ovih pitanja, kao i iznose
verovatnih ili razumnih procena gubitaka.

Razumne procene obuhvataju prosuđivanje rukovodstva nakon razmatranja informacija
koje uključuju obaveštenja, poravnanja, procene od strane pravne službe i advokata,
dostupne činjenice, identifikaciju potencijalnih odgovornih strana i njihove mogućnosti
da doprinesu rešavanju, kao i prethodno iskustvo.

Rezervisanje se formira kada je verovatno da postoji obaveza čiji se iznos može pouzdano
proceniti pažljivom analizom. Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti
zbog novih događaja ili dobijanja novih informacija.

Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje
se obelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi
veoma mala.
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Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite i poreske
gubitke do mere do koje je izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka
dovoljan da se neiskorišćeni poreski krediti i poreski gubici mogu iskoristiti.

Značajna procena od strane rukovodstva Kluba je neophodna da bi se utvrdio iznos
odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda nastanka i visine
budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.

Klub na dan 31. decembra 2020. godine nije priznao odložena poreska sredstva po osnovu
prenosivih poreskih gubitaka zbog neizvesnosti u vezi sa postojanjem dovoljnih iznosa
buduće oporezive dobiti u odnosu na koju prenosivi poreski gubici mogu biti iskorišćeni.

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Softver Pravo na registraciju igrača Ukupno

Nabavna vrednost

Stanje na dan 31.12.2019. g 1,475 57,031 58,506

Povećanja (nabavke) - 19,636 19,636

Stanje na dan  31.12. 2020. g 1,475 76,667 78,142

Akumulirana ispravka vrednosti

Stanje na dan 31.12.2019. g 373 33.081 33.454

Amortizacija -152 -25.500 -25.560

Stanje na dan 31.12.2020. g -525 -58.581 -59.106

Neotpisana vrednost na dan:

31. decembra 2019. godine 1.102 23.950 25.052

31. decembra 2020. godine 950 18.086 19.036

Zemljište
Građevinski
objekti

Oprema
Ulaganja u
pripremi

Ulaganja na
tuđim sredstvima

Ukupno

Nabavna vrednost

Stanje na dan 31.12.2019. g 2.281 188.256 46.532 458 18.342 255.869

Povećanja (nabavke) - 6.644 -458 6.186

Stanje na dan  31.12. 2020. g 2.281 188.256 53.176 - 18.342 262.055

Akumulirana ispravka vrednosti

Stanje na dan 31.12. 2019. g - -28.823 -44.946 - -5.502 -79.271

Amortizacija - -4.706 -3.086 - -8.159 -15.951

Stanje na dan 31.12.2020. g - -33.529 -48.032 - -13.661 -95.222

Neotpisana vrednost na dan:

31. decembra 2019. godine 2.281 159.433 1.586 458 12.840 176.598

31. decembra 2020. godine 2.281 154.727 5.144 - 4.681 166.833
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Na osnovu procene rukovodstva, nekretnine, postrojenja i oprema Kluba na dan bilansa
stanja nisu obezvređeni.

Na dan 31. decembra 2020. godine nema realnih tereta na imovini Kluba.

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 63.189 hiljada dinara na dan 31. decembra 2020.
i 2019. godine u celini se odnose na udele u zavisnom pravnom licu “Football
Development” d.o.o. Novi Sad, u kojem Klub ima 100% učešća u kapitalu. Pomenuto
zavisno pravno lice ne obavlja svoju delatnost više godina i ne ostvaruje prihode.

Za 2020. godinu Klub nije imao dostupnih informacija o ukupnoj aktivi, prihodima i
kapitalu zavisnog pravnog lica “Football Development” d.o.o. Novi Sad u trenutku
sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja.

8. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA

/i/ Potraživanja po osnovu prodaje

/ii/ Druga potraživanja

2019. 2020.

Potraživanja po osnovu prodaje:

 - Kupci u zemlji zavisna pravna lica 1.991 1.991

- Kupci u zemlji 13.161 9.727

- Kupci u inostranstvu 2.467 2,467

Bruto potraživanja od prodaje 17.619 14.185

Minus: Ispravka vrednosti -11.283 -11,282

Stanje na dan 31. decembra 6.336 2.903

2019. 2020.

Potraživanja od zaposlenih 1.415 1.390
Potraživanja od državnih organa i organizacija 21.256 3.979
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 675 675
Ostali preplaćeni porezi i dopronosi 1.444 1.444
Druga potraživanja 75.031 75.172

Bruto druga potraživanja 99.821 82.660

Minus: Ispravka vrednosti -76.767 -76.767

Stanje na dan 31. decembra 23.054 5.893
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/iii/ Promene na ispravci vrednosti potraživanja u toku 2019. i 2020. godine prikazane su
kako sledi:

9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Klub ima otvorene tekuće i devizne račune kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor
Novi Sad, AIK banke a.d. Beograd i Komercijalne banke a.d. Beograd, preko kojih se
obavlja najveći broj transakcija.

Pored toga, Klub ima otvorene račune i kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, NLB banke
a.d. Beograd, Credit Agricole banke Srbija a.d. Novi Sad, kao i kod Banke Poštanska
Štedionica a.d. Beograd.

10. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Potraživanja po
osnovu prodaje

Druga potrazivanja Ukupno

Stanje na dan
1. januara 2019. godine 13.365 76.767 90.132

Ispravka vrednosti potraživanja u toku godine -2.083         -         -

Stanje na dan
31. decembra 2019. godine 11.282 76.767 90.132

Otpis potraživanja u toku godine - - -

Stanje na dan
31. decembra 2020. godine 11.282 76.767 90.132

2019. 2020.

Tekući račun 70 232

Blagajna - -

Devizna blagajna - -

Stanje na dan 31. decembra 70 232

2019. 2020.

Unapred plaćeni troškovi 3.466 3.466

Ostala aktivna vremenska razgraničenja 1.275 1.945

Stanje na dan 31. decembra 4.741 5.411
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11. KAPITAL
Struktura kapitala Kluba na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine je sledeća:

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Najznačajniji obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31. decembra 2020. godine
se odnose na: Gradsku upravu za imovinu Grada Novog Sada u iznosu od 17.403 hiljade
dinara, Petković tim security doo Novi Beograd u iznosu od 9.907 hiljada dinara, Novi
Sad – gas DP u iznosu od 9.177 hiljada dinara Sloga omladinska zadruga u iznosu od 8.453
hiljade dinara, FK Spartak Subotica u iznosu od 7.212 hiljada dinara i Des doo Novi Sad
u iznosu od 7.109 hiljada dinara.

Ostale obaveze iz poslovanja se najvećim delom odnose na obaveze po osnovu ugovora o
asignacijama prema privrednim društvima Vuković Benz doo Novi Sad u iznosu od 16.500
hiljada dinara i Projekt system mti doo u iznosu od 9.333 hiljade dinara.

2019. 2020.

Osnovni kapital - ulozi osnivača 6.950 6.950
Gubitak ranijih godina -497.910 -505.975
Neto gubitak tekuće godine -8.065 10.329

Stanje na dan 31. Decembra -499.025 -488.696

12.    KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2019. 2020.

Obaveze po osnovu beskamatnih zajmova prema trećim 334.108 337.502
Obaveze po osnovu beskamatnih zajmova -zavisno
društvo “Foodball Development” d.o.o. Novi Sad

42.746 42.746

Stanje na dan 31. decembra 376.854 380.248

2019. 2020.

Obaveze prema dobavljačima zavisnim licima 2.062 2.062
Obaveze prema fudbalskim klubovima u zemlji 34.424 23.956
Obaveze prema dobavljačima u zemlji 177.200 136.059

Obaveze prema fudbalskim klubovima u inostranstvu 3.554 -

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 15.408 13.060
Ostale obaveze iz poslovanja 43.570 36.048

Stanje na dan 31. decembra 276.218 211.185
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14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

15. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

16. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

17. PRIHODI OD DONACIJA, DOTACIJA I SUBVENCIJA

Prihodi od donacija, dotacija i subvencija u 2020. godini iznose 97.493 hiljade dinara (2019.
godina: 133.430 hiljada dinara) i najvećim delom se odnose na donacije od JP Srbijagas,
Novi Sad od 50 miliona dinara, Еnergotehnika južna Bačka od 12 miliona dinara, Grada Novog
Sada od 17 miliona dinara, SKV Inženjerig 370 hiljada dinara, MDD Group 688 hiljada dinara,
Industrija mesa Matijević 544 hiljade dinara i Bauen doo Vrbas 2.505 hiljada dinara, COVID-
19 14.386 hiljada dinara.

2019. 2020.

Obaveze za porez iz rezultata 47 47
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova 497 497

Obaveze za porez i doprinose po osnovu profesionalnih ugovora sa zaposlenima 20.066 22.094

Obaveze za porez i doprinose za stipendiste i privremene i povremene poslove 920
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 177 340

Stanje na dan 31. Decembra 21.707 22.978

2019. 2020.

Prihodi od prodaje prava na registraciju igrača 27.672 93.483
Prihodi od prodaje ulaznica za utakmice 2.552 303
Prihodi od sponzorstva 207.263 241.454
Prihodi od mehanizma solidarnosti ino 17.337
Ostali prihodi od prodaje 27.066 822

Ukupno 264.553 353.399

2019. 2020.

Obaveze za neto zarade 23.511 22.155
Obaveze prema zaposlenima po osnovu ugovora 65.501 79.345
Obaveze za poreze i doprinose na zarade 16.096 23.116

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 97 79

Obaveze po osnovu kamata 7.703 3.178
Ostale obaveze 4.311 8.028

Stanje na dan 31. decembra 117.219 135.901
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18. DRUGI POSLOVNI PRIHODI

19. TROŠKOVI MATERIJALA

20.   TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Ostali lični rashodi u 2020. godini se najvećim delom odnose na rate igračima, trenerima i drugim
zaposlenima u iznosu od 257.640 hiljada dinara, dopunski rad u iznosu od 18.228 hiljada dinara,
stipendije u iznosu od 7.949 hiljada dinara, ugovor o delu u iznosu od 2.545 hiljada dinara, sudije u
iznosu od 910 hiljada dinara, ostalo 2.064 hiljade dinara.

21. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

2019. 2020

Prihodi od zakupa 1.852 1.848
Prihodi od prodaje TV prava 10.618 8.231
Prihod po mehanizmu solidarnosti -dom. 24.176 -
Prihodi od takmičenja u domaćem prvenstvu i UEFA takmičenjima 455 11.430
Prihod za razvoj omladinskog tima - 11.757
Prihod-učešće u Evropskom takmičenju - 37.624
Ostali prihodi 1.200 -

Ukupno 38.301 70.890

2019. 2020.

Troškovi sportske opreme 9.507 3.336
Troškovi ostalog materijala 2.336 12.319

Ukupno 11.843 15.655

2019. 2020.

Troškovi usluga na izradi učinaka 26.075 11.156
Troškovi transportnih usluga 5.050 7.735
Troškovi usluga održavanja 7.519 3.528
Troškovi zakupnina 2.660 1.012
Troškovi marketinga 1.850 2.251
Ostali troškovi proizvodnih usluga 23.052 9.377

Ukupno 66.206 35.059

2019. 2020.

Troškovi zarada i naknada zarada 64.359 79.400

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade 11.073 13.225

Ostali lični rashodi 192.722 289.336

Ukupno 268.154 381.961



FK “VOJVODINA”, NOVI SAD

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2020.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

22

22. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

23. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

24. OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali nepomenuti rashodi u 2020. godini odnose se na rashode iz ranijih godina u iznosu
od 6.447 hiljada dinara i kazne u iznosu od 3.457 hiljada dinara.

25. POTENCIJALNE OBAVEZE

(a) Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2020. godine Klub se javlja kao tužena strana u određenom broju
sudskih postupaka.

2019. 2020.

Troškovi neproizvodnih usluga 24.528 20.478
Troškovi reprezentacije 2.667 1.069
Troškovi premije osiguranja 906 1.300
Troškovi platnog prometa 960 1.089
Troškovi članarina 238 780
Troškovi poreza i doprinosa 6.607 4.386
Ostali nematerijalni troškovi 12.037 8.664

Ukupno 47.943 37.766

2019. 2020.

OSTALI PRIHODI
Naplaćena otpisana potraživanja 1.374 10.175
Prihodi od smanjenja obaveza 18.060 9.602
Prihodi iz ranijih godina 67.827 3.414

Ukupno 87.261 23.191

OSTALI RASHODI
Ostali nepomenuti rashodi -63.255 -9.904

Ukupno -63.255 -9.904

Ostali prihodi/rashodi, prebijeno 24.006 13.287

2019. 2020.

Amortizacija nematerijalne imovine 33.233 25.652
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme 15.242 15.950

Ukupno 48.475 41.602
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Ukupna vrednost tužbenih zahteva po osnovu svih sudskih sporova iznosi 28.153 hiljade
dinara, na dan 31. decembra 2020. godine, ne uzimajući u obzir eventualne efekte po
osnovu zateznih kamata i troškova spora.

Rukovodstvo Kluba ne očekuje materijalno značajne negativne finansijske efekte po
osnovu sudskih postupaka u toku, osim za one koje su već evidentirane kao obaveze u
poslovnim knjigama Kluba, te shodno tome nisu formirana rezervisanja po osnovu
preostalih sudskih sporova u toku.

(b)     Poreski rizici

Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. U Republici
Srbiji poreski period je otvoren tokom perioda od 5 godina. Tumačenje poreskih zakona
od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Kluba mogu se razlikovati
od tumačenja rukovodstva.

U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim
pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. Rukovodstvo Kluba smatra da su poreske obaveze evidentirane u
priloženim finansijskim izveštajima pravilno iskazane.

(v)     Nagrade za postignute rezultate

U skladu sa zaključenim ugovorima sa pojedinim igračima, trenerima i sportskim
direktorom, Klub se obavezao na isplatu nagrada za postignute sportske rezultate. Trenutno
nije moguće pouzdano proceniti da li će neki od ugovorenih uslova za isplatu nagrada biti
ispunjen.

26. NAKNADNI DOGAĐAJI

Tokom zimskog prelaznog roka, igrač Ranko Veselinović koji je prethodno bio na pozajmici
je trajno napustio Klub, te po tom osnovu Klubu pripada naknada od 650.000 dolara
Glavne fudbalske lige (Major League Soccer) Sjedinjenih Američkih Država koja će biti
isplaćena u dve rate tokom 2021. i 2022. godine.

27. TRANSFERI IGRAČA

U toku 2020. godine ostvareni su transferi sledećih igrača:

Došli u Klub:
Miljan Vukadinović
Lazar Stojsavljević
Momčilo Mrkaić
Bogdan Mladenović
Nikola Andrić
Stefan Đorđević
Nica Constantin
Slavko Bralić
Vladimir Kovačević
Novica Maksimović
Željko Brkić
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Otišli iz Kluba:
Vukašin Pilipović
Nikola Vasiljević
Andrej Jakovljević
Milan Lazarević
Bojan Matić
Okeunuie Eze Vincent
Marko Đurišić
Emil Rockov
Ilija Spasić
Jovan Kokir

28. POVEZANA PRAVNA LICA

Klub je osnivač više pravnih lica u kojima je jedini vlasnik. Radi se o: Football
development doo Novi Sad, FK Vojvodina doo Novi Sad i Omladinske selekcije FKV 1914
doo Novi Sad – u likvidaciji. Tokom 2020. godine, Klub nije imao novih poslovnih odnosa
sa njima.

29. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije, korišćeni za preračun deviznih pozicija
bilansa stanja na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine u funkcionalnu valutu, za
pojedine glavne strane valute su:

2020.
U dinarima

2019.
Evro 117,5802 117,5928

Američki dolar 95,6637 104,9186

Novi Sad, 31. 03. 2021. godine
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