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I43BEIUTAJ H E3ABI4CHOT PEB]43OPA

CKynUTlHt4 AKqI4OHAPA, OEEOPy AI,IPEKTOPA 14 HAA3OPHOM OflEOPv
n PEAy3ETIA f PAT"E Bt4 H GKOf MATE P]4JAI|A,, EyEyh HO"1" A,4 n PE U EBO

O6aannu cuo peeusujy nprfloxeHrx noje4rxavnux $rnancujcxux rseeuraja (crpaxe 3 4o 33) l-lpenyseha
rpa[eeuxcxor naarepnjana ,,Ey4yhxocr" a.A. l'lpeuleeo (garue y reKcry fipyurao), rojn o6yxaarajy
noje4unavnr Sunanc crarba (lzlsaeuraj o Surnancnjcxoru nonoxajy) na gax 31 . geqeM6pa 2015. roAilHe il
o4roaapajyhr Srnanc ycnexa (lzloeeuraj o yKynHoM nocnoBHoM peeynrary), hseeuraj o ocrafloM
pe3ynrary, ly'eeeuraj o roKoBr4Ma roroBuHe n l4saeurraj o npoMeHaMa Ha Kanurany 3a nepuoA nocfloBalba
og 01 . jaxyapa ,qo 31 . ,qeqena6pa 2015. ro4rne, Kao r HanonaeHa ye noje4unavne Sunancujcre rsseu:raje.

O4roeopnocr pyroBogcrBa 3a Srxancrjcxe rseeuraje

Pyxoao4crao fipyrurea je o4roeopxo sa:

Melynapo4nnM paqyHoBo4crBeH[M craHAap4[Ma, MelyxapoAHvrM craH,qap,qvrMa Snnancrjcror
u3Be[xraBa]ba r pa''{yHoBoAcrBeHilM nponucuMa Peny6nrxe Cp6nje y npuMeHn, Kao t,t 3a

np[noxeH[x Qrnancnjcrux uaaeuraja, xojn re caApxe ruarepnjanHo snavajne norpeuHe ucKa3e,
Hacrafle ycfleA Kpr4MyrHaflHe pa4lbe n/nnn rpeu:re y pa4y.

Ogroaopnocr He3aBr4cHor peBlr3opa

Haua oAroeopHocr je Aa, na ocHoBy peensuje xojy cruo o6aBuflu, r43pa3nMo Ml4uJrbelbe o npufloxeH[M
Qunaxcrjcxnu usaeurajrua. Peersujy cvro o6aeunil y cKnaAy ca MeflynapoAHr4M craHAapArMa peauerje r
3axoxona o peersrjn Peny6nuxe Cp6rje. Oeu craHAap.qil Hanaxy Aa ce npilApxaBaMo peneBaHrHr4x
erilLrKr4x HopMr4 ta npilHr-lilna r 4a peausujy nnaHupaMo il o6aerMo Ha HaqnH xojr,r oruoryhaBa Aa ce yBepilMo,
y pasyrunoj Mepr4, Aa npilnoxeHil $unancrjcxr nsseuraju He ca4pxe norpe[rlHe [cKa3e o4 uarepnjanxor
snavaja.

Peeusnja yrruyvyje cnposofierue nocrynaKa vurjr je Llmrb Aa ce npilKyne peBh3opcKr,r AoKa3n o nsHoctaMa n
uuQopnaaqujarua npuKa3aHIM y $nnarcrjcxuna usaeurajrrraa. V1s6op nocrynaxa je 3acHoBaH Ha

npocyl;ueasy He3aBrcHor peBr3opa, c rr4M Aa o4a6paHr nocrynLu yKrbyqyjy r npoqeHy pr43ilKa nocrojaua
norpeuHr4x r4cKa3a o4 naarepnjanuor snavaja, Hacraflnx ycneA Kpr4Mr4HanHe paAbe nlnnn rpewre y paAy.
Rprnurou npoqeHe oBnx pu3hKa He3aBrcHil peBr3op carneAaBa taHrepHe KoHrpone roje cy 6nrHe sa
cacraBrbalbe v vcrtAHvlTo nprxa3ilBalbe QnxancujcK[x r43Beuraja. l-{nru carne.qaBaba nHTepHlax KoHTpofla
je ga ce ocMilcne ogroeapajyhr peBu3opcKu nocrynLlta npnMepeHn y AarilM oKorHocrt4Ma, ann He ca LlurbeM

Aa ce ta3pa3il Mr4urbelbe o AeflorBopHocrr4 rrHTepH]rx KoHrpona flpyu.rea. Peausnja yxruyvyje u oLleHy
npilMelbeHux paqyHoBoAcrBeHilx nonnrrKa, BpeAHoBaHle auauajxrx npoqeHa xoje je yl3Bp[xuno
pyKoBo,qcrBo, Kao h onuJry oqeHy npuKa3a Qrxancurjcxux usaeu:raja.

Cuarpanao Aa cy peBu3opcKr4 AoKa3[, xoje crrao npwiaennn roxoM o6asrbalba peer:rje, AoBorbHvr 14

o4roeapajyhr il rqa cy BarbaHa ocHoBa 3a u3paxaBabe Har.tler Mlaurbelba ca pe3epBoM o nprnoxeHuM
SuHancujcxnu useeurajrr'aa fipyu:rea.

Ocxose 3a MiluJrberbe ca pe3epBoM

1. Kao uro je npuKa3aHo y Hanonaenr 6.4, norpaxnBalba no ocHoBy npo4aje Ha AaH 31. geqena6pa 20.1 5.
roArHe ta3Hoce uero .Qux. 59.855 xrrbarqa (2014. - nero [uH. 171.007 xurua4a) r ca4pxe norpaxrBaba
oA Kynaqa y 3eMrbr4 y vr3Hocy oA [ran. 133.348 xvrbaAa (2014. - $na.260.116 xnrua4a), sa roje je xa
reper pacxo4a o6pavyncKor nepr4oiqa n3BpuleHa ncnpaBKa Bpe4Hocrr4 y r43Hocy oA Anx. 73.493 xr4rba4e
(2014. -,Qnn. 89.109 xnruaga). Carnacno HaBeAeHoM, norpaxilBarba oA Kynaqa y 3eMrbr cy Ha AaH
31 . Aeqertr6pa 201 5. ro4ilHe o6jerrrexo ilcKa3aHa (2014. - npeqebeHa cy sa [un. 73.493 xuruage),
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l43BEllJTAJ HE3ABI4CHOF PEB]43OPA - Hacraeax

cKyn uru H 14 AKul4oHAPA, OAEOPy fl t4 PE KTOPA 14 HA,q3O PHOM OAEOPy
n PEEy3EhA FPAT, E Bl4 H CKOr MATE P]4JArIA,, EvAvh HO"1" AE n PE UJ EBO

O6srapon,t Aa cy y nuralby norpaxuBalba, Aocnena 3a Hannary npe qer[pvr ulnnu anwe oA '.{ervrpr4 roAuHe,
[cnpaBKa Bpe4Hocrr4 HaBeAeH[x norpaxuBaba je rpe6ana Aa repert,t pe3yflrare nocroBalba us paxujrx
ro4t4Ha, a He pe3ynrare nocrloBarua reryher neproAa. Pecnerrugxo, 3a HaBeAeHe [cnpaBKe BpeAHocrt4
norqelbeHr cy la3Hocr4 ry6urxa us panujux roAuHa tacKasaHn Ha AaH 6unancupaua, a npeqe]bex je ry6urax
rcKasaH Kao pe3yflrar nocnoBaba fipyu:raa ga 2015. u 2014. roAvrHy. HaeeAexa paqyHoBoAcrBeHa
nontarilKa fipyurea je 4nperrno npoy3poKoBana 4a je Apyurao rcKa3ano xero ry6rrar sa 2015, roAvlHy y
r43Hocy oA !vrx. 60.937 xurba,qa (2014.- ry6rrax o4 [ran. 20.000 xrrua4a), yMecro nero 4o6nrar ga 2015.
ro4rHy og Hajnaaue lran. 12.556 xtAroa4a (2014. - xero Ao6rrax o4 Hajuate ,Qvtx. 69.109 xumaga).

Mrun'ere ca pe3epBoM

Ilo xaueu Mnlrbelby, ocr4M 3a e$erre qtalbeHrqa ta3Herux y Ocuoeaua sa Muwrbebe ca pxepeoM,
nptanoxeHu Qraxaxcrjcrra usaeLurajn nprarasyjy rcrilHrrro u o6jemuano, no cBuM tuarepnjanxo snauajunu
nurabilMa, $rnancrjcxr nonoxaj Epytlrea Ha AaH 31. Aeqena6pa 2015. roAnxe, lberoBe pe3ynrare
nocnoBalta, ToKoBe roroBrHe 14 npoMeHe Ha Kan[rany 3a nep[oA nocfloBalba oa 01. jaxyapa 4o
31. Aeqervr6pa 2015. roAilHe r cacraBrbeHr cy y cKflaAy ca par{yHoBo,qcrBeH[M nponncuMa Peny6nure
Cp6rje.

l,lseeuraj o ApyrlM 3aKoHcKrlM ta perynaropHl4M 3axreBnMa

Pyxoeo4crao fipyurea oAroBopHo je ea cacraarba]be l-o4nu:uer rseeLuraja o nocJloBa$y sa 2015. ro4uuy,
o4o6peuor 29. Qe6pyapa 2016. roAilHe, rojra nraje cacraBHn Aeo nprfloxenux Qnraucnjxux usaeuraja, y
cKnaAy ca 3axreBrMa 3axora o paqyHoBoAcray Peny6nure Cp6uje,

Haua o.qroeopHocr je 4a repas[Mo Mra.urbeue o ycxnaleHocrr4 l-o,qru:uer raeeuraja o nocfioBalby 3a
2015. ro4uHy fipyrurea ca nprnoxeunu Srxancrjcrnx rseeu:rajrua, oAo6pexrx 29. $e6pyap 2016.
rognHe, y cKnaAy ca 3aKoHoM o peersrjn Peny6nure Cp6nje.

flo naulerra Mtaurbetuy, Qnxaxcnjcxe nnQopuaquje y l-o4ur.urueru nseeurajy o nocfloBauy sa 2015. ro4uxy
fipyr.ursa ycarnalxeHe cy ca npilnoxeHuM $unancrajcrrau reeeurrajnua, xoju cy 6unu npeAMer peansuje.

Ocrana nnrarba

Peensujy $rnancrjcrux rseeuraja sa 2014. ro4rHy flpyu.rea o6aerano je 4pyro ApyrurBo 3a peBu3l4jy.

HesaemcHt4 peBrcop je y useeurajy ns4arou 20. anpnna 2015. roAnne u3pa3uo Mr4uJtbelbe ca pe3epBoM o

$nnancujcxru usaeurajuua fipyu:rea sa 2014. roAilHy.

Eeorpa A, 28. anpnn 201 6. Audit d.o.o.

pmHa l-ojroen
Hm peBm3op ca nqeHqoM
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ПГМ   „БУДУЋНОСТ“ АД ПРЕШЕВО 
 

 Матични број:  07179243   Шифра делатности:  2352      ПИБ:  100520676 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31. децембра 2015. године 

 

- у хиљадама динара - 

  ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-

мена 

број 

Износ 

Текућа 

година, 

стање 

31.12.2015. 

Претходна година 

Крајње 

стање 
 31.12. 2014. 

Почетно 

стање 
01.01.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

АКТИВА 
 

      

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 
 

   
 

  Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 
 

509.462 515.977 507.770 
 

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 +007 + 
0008 + 0009) 

0003 6.1 12.411 12.308 12.308 

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004     

011, 012 и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, 
софтвер и остала права 

0005  1.883 1.780 1.780 

013 и део 019 3. Гудвил 0006     

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007     

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008  10.528 10.528 10.528 

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009     

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 

0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 
0010 6.2 497.051 503.669 495.462 

020, 021 и део 
029 

1. Земљиште 0011  54.503 73.252 73.252 

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012  204.830 217.382 231.353 

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013  229.120 204.397 182.219 

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014     

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015     

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016  8.598 8.598 8.598 

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017     

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018   40 40 

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019     

030, 031 и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020     

032 и део 039 2. Основно стадо 0021     

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022     

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023     

04, осим 047 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 

0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 
0024     

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025     

041 и део 049 
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 
подухватима 

0026     

042 и део 049 
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027     

део 043, део 
044 и део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028     

део 043, део 
044 и део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029     

део 045 и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030     

део 045 и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031     

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032     

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033     
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Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-

мена 

број 

Износ 

Текућа 

година, 

стање 

31.12.2015. 

Претходна година 

Крајње 

стање  

31.12. 2014. 

Почетно 

стање 

01.01.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 

0039 + 0040 + 0041) 
0034     

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035     
051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036      
052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037     

053 и део 059 
4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском 
лизингу 

0038     

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039     

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040     

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041     

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 

0062 + 0068 + 0069 + 0070)  
0043  129.804 209.088 274.706 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 6.3 7.869 10.299 11.180 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045  7.787 10.066 7.548 

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046     

12 3. Готови производи 0047    3.632 

13 4. Роба 0048     

14 5. Стална средства намењена продаји 0049     

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050  82 233 - 

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 

0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 
0051 6.4 59.855 171.007 239.562 

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052     

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица 0053     

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица 0054     

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 0055     

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056  59.855 171.007 239.562 

205 и део  
209 

6. Купци у иностранству 0057     

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058     

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059     

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 6.4 1.575 1.479 1.410 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
0061     

23 осим 236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 
+ 0065 + 0066 + 0067) 

0062 6.5 12.479 12.479 12.479 

230 и део 239 
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна 
лица 

0063     

231 и део 239 
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна 
лица 

0064     

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065  12.479 12.479 12.479 

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066     

234, 235, 238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067     

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 6.6 38.695 5.758 3.823 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 6.7 6.098 3.935 3.470 

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 6.7 3.233 4.131 2.782 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА  

(000 +0002+0042+0043) 
0071  639.266 725.065 782.476 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072     
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Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-

мена 

број 

Износ 

Текућа 

година, 

стање 

31.12.2015. 

Претходна година 

Крајње 

стање  

31.12.2014. 

Почетно 

стање 

01.01.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

  ПАСИВА 
   

 
 

   

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

0401  546.255 613.262 647.599 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  
(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 

0402 6.8 457.980 457.980 457.980 

300 1. Акцијски капитал 0403  457.979 457.979 457.979 

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404     

302 3. Улози 0405     

303 4. Државни капитал 0406     

304 5. Друштвени капитал 0407     

305 6. Задружни удели 0408     

306 7. Емисиона премија 0409  1 1 1 

309 8. Остали основни капитал 0410     

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411     

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413     

330 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414 6.10 172.608 178.678 193.015 

33 осим 330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА  

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330) 

0415     

33 осим 330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА  

(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 

0416     

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 6.9   24.808 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418    24.808 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419     

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420     

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  0421 6.9 84.333 23.396 28.204 

350 1. Губитак ранијих година 0422  23.396 3.396 28.204 

351 2. Губитак текуће године 0423  60.937 20.000  

  Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424  5.939 5.803 5.596 

40 
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 
0425     

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426     

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427     

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428     

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429     

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430     

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431     
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Група рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

Напо-

мена 

број 

Износ 

Текућа 

година, 

стање 

31.12.2015. 

Претходна година 

Крајње 

стање  

31.12.2014. 

Почетно 

стање 

01.01.2014. 

1 2 3 4 5 6 7 

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 
0432 6.11 5.939 5.803 5.596 

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433     

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434     

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435     

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 
дужем од годину дана 

0436     

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437  5.939 5.803 5.596 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438     

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439     

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440     

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441     

42 - 49 (осим 

498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 
0442  87.082 106.000 129.281 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 
0443 6.12 4.425 4.324 4.169 

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних 

лица 
0444     

421 
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних 

лица 
0445 

 
   

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446  4.425 1.708 4.169 

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447     

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава 

обустављеног пословања намењених продаји 
0448     

424-426 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449   2.616  

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450     

43 осим 430 
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 
0451 6.13 17.763 38.237 72.734 

431 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 0452     

432 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству 0453     

433 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 0454     

434 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству 0455     

435 5. Добављачи у земљи 0456  4.574 9.697 35.281 

436 6. Добављачи у иностранству 0457     

439 7. Остале обавезе из пословања 0458  13.189 28.540 37.453 

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 6.14 64.884 63.439 52.314 

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460     

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ 
ДАЖБИНЕ 

0461    64 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462     

  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА  

(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 

0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 

0463     

 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464  639.266 725.065 782.476 

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465     
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 БИЛАНС УСПЕХА 

за период од  01.  јануара до 31. децембра 2015. године 

 

                                 - у хиљадама динара - 

Група 

рачуна, 

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напомена 

број 

И з н о с 

Текућа  

2015. година 

Претходна 

2014. година 

1 2 3 4 5 6 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА      

60 до 65, 
осим 62 и 

63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 
1001  279.085 339.120 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  

   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 
1002    

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 
на домаћем тржишту 

1003    

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 
на иностраном тржишту 

1004    

602 
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 
на домаћем тржишту 

1005    

603 
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 
на иностраном тржишту 

1006    

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007    

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008    

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 
1009 5.1 279.085 339.118 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1010    

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1011    

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1012    

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1013    

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014  279.085 339.118 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 
тржишту 

1015    

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 

И СЛ. 
1016    

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017   2 

  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА      

 
50 до 55, 

62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 

1028 + 1029) ≥ 0 

1018  266.655 278.078 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019    

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020    

630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021    

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022 5.2  3.633 

51 осим 
513 

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5.3 9.680 7.090 

13 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 5.3 49.333 55.953 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 
РАСХОДИ 

1025 5.4 75.461 70.155 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5.6 67.953 78.554 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.5 31.016 33.895 
541 до 

549 
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028    

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5.6 33.212 28.798 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030  12.420 61.042 

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

рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напомена 

број 

И з н о с 

Текућа  

2015. година 

Претходна 

2014. година 

1 2 3 4 5 6 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 5.7 863 3.960 

66, осим 

662, 663 и 
664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 
1033    

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034    

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035    

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

1036    

669 4. Остали финансијски приходи 1037    

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 5.7 728 3.960 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 
1039 5.7 135  

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 5.7 3.661 1.562 

56, осим 

562, 563 и 
564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 

ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  

(1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041    

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима 

1042    

561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 

1043    

565 
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

1044    

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045    

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 5.7 3.311 214 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 
1047 5.7 350 1.348 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 5.7  2.398 

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 5.7 2.798  

683 и 685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 

1050    

583 и 585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 

БИЛАНС УСПЕХА 

1051 5.8 73.493 89.109 

67 и 68, 

осим 683 

и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 5.8 6.372 19.628 

57 и 58, 
осим 583 

и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 5.8 3.448 13.959 

  
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(1030 - 1031 + 1048 - 1049+1050-1051+1052-1053) 
1054    

  
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051 - 1050+1053-1052) 
1055  60.937 20.000 

69-59 
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056    

59-69 
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057    

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058    

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059  60.937 20.000 
  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК      

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060    

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061    

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062    
723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063    

  С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064    
  Т. НЕТО ГУБИТАК  (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065  60.937 20.000 
  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066    
  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067    
 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068    
 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069    
  V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ      
  1. Основна зарада по акцији 1070    
  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071    
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  ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

                                     за период од  01. јануара до 31. децембра 2015. gодине   

  
- у хиљадама динара - 

 

Група 

рачуна, 

рачун 
ПОЗИЦИЈА АОП 

 Износ 

Напомена 
број 

Текућа 

2015. 

година 

Претходна 

2014. 

година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА      

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001    

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002  60.937 20.000 

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК      

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

  
 
 

  

330 

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме   
 
 

  

а) повећање ревалоризационих резерви 2003    

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 6.10 6.070 14.337 

331 

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања      

а) добици 2005    

б) губици 2006    

332 

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала      

а) добици 2007    

б) губици 2008    

333 

4. Добици или губици по основу удела у осталом  свеобухватном добитку или губитку 
придружених друштава 

     

а) добици 2009    

б) губици 2010    

  б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у БУ у будућим периодима      

334 

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног 
пословања 

     

а) добици 2011    

б) губици 2012    

335 

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање      

а) добици 2013    

б) губици 2014    

336 

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока   
 
 

  

а) добици 2015    

б) губици 2016    

337 

4. Добици или губици по основу хартија од вред. расположивих за продају      

а) добици 2017    

б) губици 2018    

  
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 
+2013+2015+2017) - (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0 

2019    

  
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 
2012+2014+2016+2018) - (2003+200 +2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0 

2020  6.070 14.337 

  III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021    

  IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0 2022    

  V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0 2023  6.070 14.337 

  В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА      

  I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024    

  II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025  67.007 34.337 

  

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 

2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 
2026    

1. Приписан већинским власницима капитала 2027    

2. Приписан власницима који немају контролу 2028    
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

за период од  01. јануара до 31. децембра 2015. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа 2015. година Претходна 2014. година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  
3001 342.648 

 

382.202 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 325.316 375.682 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 728 3.960 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 16.604 2.560 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 303.541 314.406 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 203.371 216.005 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 68.400 70.154 

3. Плаћене камате 3008 3.311 214 

4. Порез на добитак 3009   

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 28.459 28.033 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 39.107 67.796 

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  
3013 

 
 

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014   

2. Продаја немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава 3015  1.047 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016   

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017   

5. Примљене дивиденде 3018   

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 6.170 66.908 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020   

2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава 3021 6.170 66.908 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022   

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 6.170 65.861 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025   

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

1. Увећање основног капитала 3026   

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028   

4. Остале дугорочне обавезе 3029   

5. Остале краткорочне обавезе 3030   

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032   

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033   

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034   

4. Остале обавезе (одливи) 3035   

5. Финансијски лизинг 3036   

6. Исплаћене дивиденде 3037   

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

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

Текућа 2015. година Претходна 2014. година 

1 2 3 4 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 342.648 383.249 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 309.711 381.314 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 32.937 1.935 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043   

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 5.758 3.823 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045   

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046   

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 
3047 38.695 5.758 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

за период од  01. јануара до 31. децембра 2015. године 
 

- у хиљадама динара – 

Редни 

број 
 

ОПИС 

  
  

Компоненте капитала  Компоненте капитала 

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32  35 АОП 047 и 237  34 

Основни 

капитал 

Уписани а 

неуплаћени 

капитал 

Резерве АОП Губитак  

Откупљене 

сопствене 

акције 

АОП 

Нераспо-

ређени 

добитак 

1 2   3   4   5   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2014.                         

а) дуговни салдо рачуна 4001  4019  4037  4055 28.204 4073  4091  

б) потражни салдо рачуна 4002 457.980 4020  4038  4056  4074  4092 24.808 

2. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика 
            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003  4021  4039  4057  4075  4093  

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004  4022  4040  4058  4076  4094  

3. 

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2014.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4005  4023  4041  4059 28.204 4077  4095  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4006 457.980 4024  4042  4060  4078  4096 24.808 

4. 

Промене у претходној 2014. години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4007  4025  4043  4061 20.000 4079  4097 24.808 

б) промет на потражној страни рачуна 4008  4026  4044  4062 24.808 4080  4098  

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.2014.             

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009  4027  4045  4063 23.396 4081  4099  

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 457.980 4028  4046  4064  4082  4100  

6. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика 
            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011  4029  4047  4065  4083  4101  

б) исправке на потражној страни рачуна 4012  4030  4048  4066  4084  4102  

7. 

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2015.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4013  4031  4049  4067 23.396 4085  4103  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4014 457.980 4032  4050  4068  4086  4104  

8. 

Промене у текућој  2015.  години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4015  4033  4051  4069 60.937 4087  4105  
б) промет на потражној страни рачуна 4016  4034  4052  4070  4088  4106  

9. 

Стање на крају текуће године 31.12. 2015.             
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017  4035  4053  4071 84.333 4089  4107  

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 457.980 4036  4054  4072  4090  4108  
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Редни 

број 
 

ОПИС 

  

  

Компоненте осталог резултата Компоненте капитала 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332  333 АОП 334 и 335  336 

Ревало-

ризационе 

резерве 

Актуарски 

добици 
или 

губици 

Добици или 
губици по 

основу 

улагања у 
власничке 

инстру-

менте 

капитала 

АОП 

Добици или 
губици по 

основу удела 

у осталом 
добитку или 

губитку 

придружених 

друштава 

 

Добици или 

губици по 

основу 
иностраног 
пословања 

и прерачуна 

финанси-

јских 

извештаја 

АОП 

Добици 

или 
губици по 

основу 

хеџинга 

новчаног 
тока 

1 2   9   10   11   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2014.                         

а) дуговни салдо рачуна 4109  4127  4145  4163  4181  4199  

б) потражни салдо рачуна 4110 193.015 4128  4146  4164  4182  4200  

2. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика 
            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111  4129  4147  4165  4183  4201  

б) Исправке на потражној страни рачуна 4112  4130  4148  4166  4184  4202  

3. 

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2014.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4113  4131  4149  4167 
 
 

4185  4203  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4114 193.015 4132  4150  4168 
 
 

4186  4204  

4. 

Промене у претходној 2014. години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 14.337 4133  4151  4169  4187  4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4116  4134  4152  4170  4188  4206  

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.2014.             

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117  4135  4153  4171  4189  4207  

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 178.678 4136  4154  4172  4190  4208  

6. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

            

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119  4137  4155  4173  4191  4209  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120  4138  4156  4174  4192  4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2015.             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4121  4139  4157  4175  4193  4211  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4122 178.678 4140  4158  4176  4194  4212  

8. 

Промене у текућој  2015.  години             

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 6.070 4141  4159  4177  4195  4213  
б) промет на потражној страни рачуна 4124  4142  4160  4178  4196  4214  

9. 

Стање на крају текуће године 31.12. 2015.             
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125  4143  4161  4179  4197  4215  

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 172.608 4144  4162  4180  4198  4216  
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Редни 

број 
ОПИС 

  

Компоненте осталог 
резултата  

 

АОП 

Укупан капитал  

[∑(ред 1б кол 3 

до кол 15) - 

∑(ред 1а кол 3 

до кол 15)] ≥ 0 

 

 

 
АОП 

Губитак изнад 
капитала  

[∑(ред 1а кол 3 

до кол 15) -  
∑(ред 1б кол 3  

до кол 15)] ≥ 0 

АОП 

337 

Добици или 

губици по 

основу ХОВ 

расположи-

вих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 01.01.2014.             

а) дуговни салдо рачуна 4217    4244  

б) потражни салдо рачуна 4218  4235 647.599   

2. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика 
      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219    4245  

б) исправке на потражној страни рачуна 4220  4236    

3. 

Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2014.       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221    4246  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222  4237 647.599   

4. 

Промене у претходној  2014.  години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4223   34.337 4247  

б) промет на потражној страни рачуна 4224  4238    

5. 

Стање на крају претходне године 31.12.2014.       

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225    4248  

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226  4239 613.262   

6. 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 
 
 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227    4249  

б) исправке на потражној страни рачуна 4228  4240    

7. 

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2015.       

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229    4250  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230  4241 613.262   

8. 

Промене у текућој  2015.   години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4231   67.007 4251  

б) промет на потражној страни рачуна 4232  4242    

9. 

Стање на крају текуће године 31.12. 2015.       

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233    4252  

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234  4243 546.255   
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1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo – u restukturiranju, sa sedištem u Preševu, 
Dimitrija Tucovića 38 (dalje u tekstu Društvo), je akcionarsko društvo u većinskom državnom vlasništvu od 
novembra 2011. godine.  
 

Društvo je osnovano 21. januara 1960. godine i od tada je prošlo više organizacionih i vlasničkih transformacija. 
Poslovalo je kao društveno preduzeće do prodaje 70% njegovog društvenog kapitala Preduzeću za puteve 
„Vranje“ a.d. iz Vranja, koje je postalo njegov  većinski vlasnik 27. juna 2006. godine, kada je potpisan Ugovor 
o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije (plaćanje odjednom), overen u Prvom opštinskom sudu  u 
Beogradu pod II/1 Ov.br. 1270/06 (dalje u tekst Ugovor o prodaji društvenog kapitala).  
 

Po prodaji društvenog kapitala Društvo se transformisalo u akcionarsko društvo, čiji je većinski vlasnik do 2011. 
godine izvršio više nenovčanih dokapitalizacija ulaganjem osnovnih sredstava u Društvo, čiji je ukupni 
ugovoreni iznos bio 6.502.820,00 EUR. Ugovoreni iznos investicije, odnosno ulaganje u osnovna sredstva 
Društva većinski vlasnik je trebalo da obavi u roku od 5 godina od dana potpisivanja Ugovora o prodaji 
društvenog kapitala.  
 

Zbog neispunjenja ugovorene dinamike i iznosa investicije, odnosno ulaganja u osnovna sredstava Društva, 
Agencija za privatizaciju Republike Srbije raskinula je 03. novembra 2011. godine Ugovor o prodaji društvenog 
kapitala, koga je zaključila sa Preduzećem za puteve „Vranje“ a.d. iz Vranja. Posledično, akcionarski kapital 
Društva, uključujući i deo povećan investicijom, prenet je na Agenciju za privatizaciju (Napomena 6.8).  
 

Neposredno po raskidu Ugovora o prodaji društvenog kapitala, 07. novembra 2011. godine, Agencija za 
privatizaciju donela je odluku o restrukturiranju Društva. U statusu restrukturiranja Društvo je bilo do septembra 
2014. godine. Tokom 2016. godine, saglasno propisima o privatizaciji u primeni, očekuje se ponovna 
privatizacija Društva. 
 

Društvo se od osnivanja do danas bavi proizvodnjom kamenih agregata, a ranije se bavilo i proizvodnom kreča. 
Tokom 2015. godine u Društvu je prosečno imalo 53 zaposlena (2014. - 56). Registrovana šifra delatnosti 
Društva je 2352 – proizvodnja kreča i gipsa. Društvo posluje pod registrovanim matičnim brojem 07179243 i 
poreskim identifikacionim broem 100520676. 
   

 
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje za 2015. godinu u skladu sa:   

 

a) računovodstvenim propisima i standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji i   
b) konceptom/načelom nastavka poslovanja.  

 

U ovim Napomenama svi iznosi su prikazani u hiljadama dinara, osim ako drugačije nije naglašeno. Dinar 
(RSD) je zvanično sredstvo plaćanja i izveštajna valuta u Republici Srbiji. Treba napomenuti da je Društvo na 
dan 31. decembra 2015. godine rangirano kao srednje pravno lice, saglasno kriterijumima iz člana 6. Zakona o 
računovodstvu (2014. – isto).   
 
Uporedni podaci, prikazani u finansijskim izveštajima za 2015 godinu. pripremljeni su na istim osnovama i bili 
su predmet obavljene revizije, kao stavke finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Ovlašćeni revizor je o 
finansijskim izveštajima za 2014. godinu Društva izrazio mišljenje sa rezervom u svom Izveštaju.  
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a)   Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015 godinu je zasnovano na regulativi koja uređuje oblast 
računovodstva, a pre svega na sledećim zakonskim i podzakonskim propisima:  

 

� Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji (“Službeni glasnik RS” broj 62/2013); 
� Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i 

preduzetnike (“Službeni glasnik RS” 95/2014, dalje u tekstu Pravilnik o kontnom okviru) i 
� Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i 

preduzetnike (“Službeni glasnik RS” broj 95/2014 i 144/2014, dalje u tekstu Pravilnik o 
finansijskim izveštajima); 

� Pravilnik načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim 
stanjem (“Službeni glasnik RS” broj 118/2013 i 137/2014). 
  

Saglasno propisima u primeni, Društvo primenjuje Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i 
Međunarodne računovodstvene standarde sa tumačenjima (dalje u tekstu MSFI i MRS ili MSFI/MRS), čiji su 
prevodi regulisani Rešenjem ministra finansija Republike Srbije o utvrđivanju Konceptualnog okvira za 
finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova MRS, odnosno MSFI (broj 401-00-896/2014-16 od 13. marta 2014. 
godine).  
 
Treba naglasiti da se uz paralelnu primenu MSFI/MRS sa njihovim tumačenjima, vrši i njihovo stalno inoviranje 
na način da se određeni, postojeći MRS inovira i/ili zamenjuje novom verzijom pod nazivom MSFI, što obavlja, 
odobrava i usvaja Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde iz Londona (IASB), u saradnji sa 
Komitetom za tumačenje međunarodnog finansijskog izveštavanja (IFRIC).  
 
Takođe, računovodstveni okvir i računovodstvene politike, saglasno prethodno navedenom Pravilniku o 
kontnom okviru i Pravilniku o finansijskim izveštajima, mogu se razlikovati u određenim segmentima 
prezentacije od MSFI/MRS koje je usvojio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde. Rukovodstvo 
Društva je procenilo moguće uticaje postojećih razlika MSFI/MRS i njihovih tumačenja na finansijske izveštaje i 
procenilo je da promene ili nisu primenljive na poslovanje Društva ili ne proizvode materijalno značajne efekte 
na finansijske izveštaje, odnosno da se odražavaju samo na način njihove prezentacije u finansijskim izveštajima 
(kao na primer prikazivanje stavki vanbilansne aktive i pasive u Bilansu stanja).  
 
Shodno navedenom, a imajući u vidu efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srbije od 
MSFI i MRS mogu imati na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja Društva, priloženi finansijski izveštaji 
se mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa domaćim propisima koji regulišu ovu oblast. 

 
b)  Finansijski izveštaji o kojima izveštavamo su sastavljeni uz pretpostavku koncepta/načela stalnosti 
poslovanja Društva, odnosno njegovog neograničenog trajanja poslovanja, što pretpostavlja da: 

  

• uticaji svetske recesije, koja od sredine 2008. godine utiču na već zatečena, izrazito nepovoljna 
kretanja u Republici Srbiji, 

• kreditni i tržišni rizici, 
• sadašnja i buduća makro-ekonomska, odnosno kreditno-monetarna politika u Republici Srbiji, 
• značajno smanjenje domaćih i stranih kapitalnih ulaganja i  
•  moguće pasiviziranje tržišta na kome Društvo posluje i ostvaruje prihode,  
 

neće imati uticaj na finansijski položaj Društva u materijalno značajnom obimu, niti će imati uticaja, u 
materijalno značajnom obimu, na njegove buduće rezultate poslovanja, koji su za 2014. i 2015. godinu negativni. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI/MRS  i računovodstvenim propisima važećim 
u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i Napomenama uz finansijske 
izveštaje. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja Bilansa 
stanja. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena, pri čemu bi procene trebale da se razmatraju 
periodično. 
 
Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja imovine i utvrđivanje rezervisanja za sudske 
sporove i trebale bi da budu predviđene odgovarajućim računovodstvenim politikama Društva i obelodanjene u  
Napomenama uz finansijske izveštaje Društva. 
 
3.2. Preračun transakcija/stanja u stranim sredstvima plaćanja i kursne razlike 
 
Realizovane kursne razlike, proistekle iz poslovnih transakcija u stranim sredstvima plaćanja, nastale pri 
preračunu u dinare po primenjenom tržišnom kursu na dan transakcije, kao i kursne razlike nastale preračunom 
novčanih sredstava u stranim sredstvima plaćanja u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu iz zvanične 
kursne liste Narodne banke Srbije na dan sastavljanja Bilansa stanja, iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi 
u Bilansu uspeha.  
 
Nerealizovane kursne razlike, po osnovu potraživanja i obaveza, a pri njihovom preračunu u dinare po srednjem 
kursu iz zvanične kursne liste Narodne banke Srbije na dan bilansiranja, odnosno na dan  31. decembra 2014. i 
2015. godine, iskazane su kao finansijski prihodi i rashodi, u Bilansu uspeha Društva. Realizovane i 
nerealizovane kursne razlike se evidentiraju zajedno. 
 
Treba napomenuti da se efekti ugovorene zaštite od rizika tzv. valutnom klauzulom, koji mogu nastati kao 
posledica obaveza i potraživanja ugovorno vezanih za strana sredstva plaćanja obligacijama zaključenim između 
rezidentnih pravnih lica, evidentiraju i bilansiraju tokom 2014. i 2015. godine na isti način kao i kursne razlike. 
 
3.3. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje iskazani su u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, 
pod uslovom da je zaključno do tog dana nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. 
Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili iskazanog potraživanja, uzimajući u obzir i iznos 
količinskih rabata koje Društvo može da odobri.  
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni sledeći uslovi: 
 

• Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
• Moguće je pouzdano odmeriti iznos prihoda; 
• Poslovne transakcije su praćene prilivom ekonomske koristi u Društvo; 
• Troškovi, koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom transakcijom, mogu se pouzdano 

odmeriti.  
 

Prihodi od usluga iskazanuju se srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 



Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo  

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu 

 

 

ПГМ „Будућност“ а.д. Прешево, појединачни финансијски извештаји за 2015. годину уз Извештај независног ревизора  20 

 

 
3.4. Poslovni rashodi 
 
Ukupne poslovne rashode čine troškovi materijala, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, 
troškovi amortizacije i rezervisanja, troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi. Osnovni elementi i 
načela priznavanja rashoda su: 
 

• Rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi, 
koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza, može pouzdano da se odmeri; 

• Rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
• Rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do 

kojeg buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za 
priznavanje u Bilansu stanja kao sredstvo; 

• Rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 
sredstva.  

 
3.5. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod u periodu u kome su nastali, osim u obimu u kome su 
kapitalizovani. Troškovi pozajmljivanja direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva, kapitalizuju 
se kao deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. 
 
3.6. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli za 
plaćanje/naplatu, odnosno da li se plaćaju ili se pripisuju iznosu obaveze/potraživanja na dan bilansiranja), 
prihode i rashode od kursnih razlika (Napomena 3.2) i ostale finansijske prihode i rashode.  
 
3.7. Dobici i gubici 
 
Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a mogu obuhvatati prihode koji se javljaju u slučaju prodaje 
stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti i dobitke koji nastaju pri povećanju 
knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja uslova koji mogu uticati na smanjenje 
njihove vrednosti. Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene 
vrednosti, po osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili 
delimično nadoknaditi od osiguravajućih društava i po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti 
imovine). 
 
3.8. Nematerijalna ulaganja 
 
Nabavka nematerijalnih ulaganja u toku godine evidentira se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čini 
fakturna vrednost uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovođenja u stanje funkcionalne 
pripravnosti. Troškovi pozajmljivanja, ako nastanu do momenta stavljanja nematerijalne imovine u upotrebu, 
kapitalizuju se, odnosno uključuju se u njegovu nabavnu vrednost.  
 
Nakon što se prizna kao sredstvo, nematerijalno ulaganje se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja 
umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i, eventualno, ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja, 
ako nastane. 
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3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 

• koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji, za iznajmljivanje ili u administrativne svrhe, 
• za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda i 
• čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom 

u Republici Srbiji, saglasno poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za 
poslove statistike.  

 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo: 

• ako je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo i 
• ako se nabavna vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu 
vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove 
dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj 
režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. Gradjevinsko i ostalo 
zemljište iskazuje se odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a naknadno vrednovanje se vrši na 
isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu. Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 

Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, mogu da se kapitalizuju, odnosno 
uključuju u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. Pošto se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju kao 
sredstva, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate 
amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 
 
Na dan sastavljanja Bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti, knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve  po osnovu tog 
sredstva, ako postoje. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena 
ili su iskorišćene za druge svrhe, iznos gubitka od umanjenja vrednosti predstavlja rashod perioda.  
 
Ako na dan sastavljanja Bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti 
ne postoji ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti 
priznat u prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve, ukoliko je primenjen 
alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se povećava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 
tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene 
stope prinosa tog sredstva.  Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, 
troškove zamene nekih delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi 
priznavanja iz MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod 
u periodu u kome je nastao.  
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Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja po otuđivanju ili kada je sredstvo trajno 
povučeno iz upotrebe, odnosno kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakva ekonomska korist. Dobici ili 
gubici koji proisteknu iz otuđenja ili rashodovanja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od 
prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u Bilansu uspeha. 
 
3.10. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 
upotrebu. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu 
nomenklatura sredstava za amortizaciju. Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost, koja 
može biti umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i iznos obezvređenja. Preostala vrednost je neto iznos koji  
Društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka trajanja, po odbitku očekivanih 
troškova otuđenja. Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su 
očekivanja zasnovana na novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za 
tekući i budući period mogu da se koriguju. 
 
Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje može da se preispituje periodično i ukoliko dođe do značajne 
promene u očekivanim ekonomskim koristima od sredstava, metod može da se promeni, tako da odražava 
izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona 
računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije se 
koriguju. Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina i opreme, date su u sledećem pregledu: 
 
 2015.  2014. 
Građevinski objekti 2,5%  2,5% 
Pogonska oprema 10,0%  10,0% 
Računari i pripadajuća oprema 20,0%  20,0% 
Vozila 16,0%  15,0% 
 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike 
Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za 
poreske svrhe, što može da rezultira odloženim porezima. 
 
3.11. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na dan sastavljanja Bilansa stanja 
da li postoje indikatori gubitaka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne 
vrednosti. Neto prodajna cena je iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve 
nezavisne strane, umanjena za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost 
procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz 
njen ekonomski vek trajanja i prodaje na kraju njenog veka trajanja.  
 
Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac 
kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine 
je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret 
rashoda saglasno MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine. 
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3.12. Zalihe 
 
Zalihe materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za dovođenje 
zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i 
druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškove prevoza, 
manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, rabati i druge slične 
stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke. Izlaz zaliha materijala se evidentira metodom prosečne 
ponderisane cene.  
 
Zalihe gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je niža. Cenu 
koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje 
mesto i stanje, odnosno: 

• troškovi direktnog rada, 
• troškovi direktnog materijala i 
• indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

 
U vrednost zaliha gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 

• neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje, 
• troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 

proizvodnje, 
• troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje i 
• troškovi prodaje. 

 
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje. 
Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan 
otpis do neto prodajne vrednosti. Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima 
kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost.  
 
Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju. 
 
3.13. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna 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. 
 
3.14. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu 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 za sudske sporove trebala bi da se formiraju u iznosu koji odgovara najboljoj 
proceni rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire.  
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz finansijske 
izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Društvo ne priznaje 
potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz finansijske izveštaje, 
ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
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3.15. Naknade zaposlenima 
 
3.15.1. Porezi i doprinosi za obavezno penziono i  socijalno osiguranje 

 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da obračuna i uplati u vezi 
zarada i naknada zarada propisani porez i propisane doprinose za obavezno penziono i socijalno osiguranje. 
Doprinosi, koji se uplaćuju državnim fondovima za socijalnu zaštitu, uključuju doprinose na teret zaposlenih i na 
teret poslodavca, a obračunavaju se primenom zakonom propisanih stopa.  
 
Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih poreza i doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da 
za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist budžeta Republike Srbije (porez) i odgovarajućih 
državnih fondova (doprinosi). Porez i doprinosi na teret zaposlenih i doprinosi na teret poslodavca knjiže se na 
teret troškova perioda u kome nastanu. Društvo nije u obavezi da zaposlenima po penzionisanju isplaćuje 
penzije, obzirom da je to obaveza penzionog fonda Republike Srbije. 
 

3.15.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

 
U skladu sa važećim Zakonom o radu i Opštim aktom, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom 
odlaska u penziju u visini 3 mesečne bruto zarade koju je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u 
kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 3 mesečne prosečne bruto zarade isplaćene u 
Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.  
 
3.16. Porez na dobitak 
 
3.16.1. Tekući porezna dobitak 

 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava u skladu sa republičkim propisima. Procenjeni akontacioni 
iznos je plativ mesečno. Osnovica, dobitak pre oporezivanja, utvrdjena je Poreskim bilansom, kojim se dobitak 
pre oporezivanja iz Bilansa uspeha usklađuje/koriguje iznosima određenih prihoda, rashoda i/ili ulaganja, u 
skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. Stopa poreza na dobitak za 2014. i 2015. godinu iznosila je 15%.  
 

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predvidja da se poreski gubici iz tekućeg obračunskog perioda 
mogu koristiti kao osnovica za povraćaj poreza na dobitak koji je plaćen u prethodnim obračunskim periodima. 
Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, koji su iskazani u Poreskom bilansu, mogu se koristiti za umanjenje 
osnovice budućih obračunskih perioda, ali period korišćenja ove olakšice je ograničen propisima u primeni (5 
godina, ako su gubici u iskazani od 2010. godine nadalje, ili 10 godina, ako su gubici iskazani u periodu do 2009. 
godine).   
 

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije u delu poreskih kredita propisuje da poreski obveznik koji je do                   
31. decembra 2013. godine ostvario pravo na poreski podsticaj iz člana 48. ranijeg zakona i podatke iskazao u 
Poreskom bilansu i Poreskoj prijavi za 2013. godinu, može to pravo da koristi do isteka roka i na način propisan 
ranijim zakonom.  
 

3.16.2. Odloženi porez na dobitak 

 
Odloženi poreski efekti nastaju kao posledica razlike između osnovice za obračun amortizacije po 
računovodstvenim i poreskim propisima. Takođe, ova razlika nastaje i po osnovu postojanja opreme čija je 
nabavna vrednost u trenutku nabavke bila ispod prosečne bruto zarade u Republici Srbiji, po osnovu 



Preduzeće građevinskog materijala „Budućnost“ a.d. Preševo  

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu 

 

 

ПГМ „Будућност“ а.д. Прешево, појединачни финансијски извештаји за 2015. годину уз Извештај независног ревизора  25 

 

neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u sredstva za rad i nekretnine i u drugim slučajevima gde dolazi do 
vremenske razlike nastajanja poreske obaveze i njenog plaćanja.  
 

Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva 
priznaju u meri u kojoj je verovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih 
razlika.  Odložena poreska sredstva i obaveze obračunavaju se po poreskoj stopi od 15% čija se primena očekuje 
u periodu kada će se sredstva realizovati odnosno sredstva iskoristiti.  
 

Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist Bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže 
direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez raspoređuje u okviru kapitala. 

 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima, odnosno 
moguće je da se pojavi: 

1. kreditni rizik, 
2. tržišni rizik i 
3. rizik likvidnosti. 

 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društvu u situaciji nepredvidivosti domaće i globalne ekonomske krize. Tokom 2015. godine 
svi finansijski rizici kojima je Društvo izlozeno imali su nematerijalne efekte na finansijski položaj i rezultate 
poslovanja Društva, izuzev kreditnog rizika. 
 
4.1. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik da će jedna strana, neispunjenjem svoje obaveze, prouzrokovati finansijski gubitak druge 
strane. Kreditni rizik za Društvo može nastati u vezi gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i 
finansijskim institucijama, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo je zbog 
potraživanja od kupaca, nenaplaćenih od 2010. godine, značajno bilo izložno ovom riziku. 
 
4.2. Tržišni rizik 
 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine fluktuirati usled promena tržišnih cena. Tržišni rizik može u 
sebi da sadrži tri vrste rizika:  

• rizika promene kamatnih stopa,  
• rizika od promene cena i 
• valutni rizik. 

 
Društvo, obzirom na kompoziciju sredstava i izvora sredstava i način i prirodu poslovnih aktivnosti, ima nizak 
nivo rizika promene kamatnih stopa i rizika promene cena, dok valutni rizik nije prisutan. 
 
4.2.1. Rizik od promene kamatnih stopa 

 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine fluktuirati usled promena 
tržišnih kamatnih stopa. Rizik od promene kamatnih stopa može da se javi u poslovanju Društva kod kredita i 
potraživanja.  
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4.2.2. Rizik od promene cena 

 
Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine fluktuirati zbog promena tržišnih 
cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika). Rizik od promene cena može da se 
javi zbog promena tržišne cene proizvoda Društva ili cena kapitala koju bi Društvo koristilo. 
 
4.3. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama. Tokom perioda 2013.- 2015. godine ovaj rizik nije bio prisutan. 
 
 
5. NAPOMENE UZ BILANS USPEHA 
 
5.1. PRIHODI OD PRODAJE 
 
 2015.  2014 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 279.085  339.120 
    

Ukupno 279.085  339.120 

 
 
5.2. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda -  3.633 
    

Ukupno -  3.633 

 
Smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda, saglasno zvaničnoj prezentaciji u Bilansu uspeha, predstavlja 
povećanje poslovnih rashoda. 
 
 
5.3. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Troškovi materijala za izradu 5.280  4.171 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 4.400  2.919 
Troškovi goriva i energije 49.333  55.953 

 
Ukupno 

 
59.013 

  
 

               
 63.043 
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5.4. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Troškovi  zarada i  naknada zarada (bruto) 53.667  49.215 
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 15.958  14.544 
Troškovi naknada po ugovoru o delu 426  573 
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora 4.067  4.275 
Ostali lični rashodi i naknade 1.343  1.548 
 
Ukupno 

 
75.461 

  
70.155 

 
 
 
5.5. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  
 
Troškovi amortizacije u 2015. godini iznose 31.016 RSD hiljada (2014. - 33.895 RSD hiljada), i odnose se na 
amortizaciju građevinskih objekata, postrojenja i opreme (Napomene 3.9., 3.10. i 6.2.). 
 
 
 
5.6. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi proizvodnih usluga    
Troškovi usluga na izradi učinaka 947  624 
Troškovi transportnih usluga 608  1.036 
Troškovi usluga održavanja 10.713  12.071 
Troškovi zakupnina 10.068                12.656 
Troškovi reklame i propagande -  7 
Troškovi ostalih usluga 45.617  52.160 
Svega 67.953  78.554         
    
Nematerijalni troškovi     
Troškovi neproizvodnih usluga 3.926  2.175 
Troškovi reprezentacije 348  400 
Troškovi premija osiguranja 7.534  5.040 
Troškovi platnog prometa 256  219 
Troškovi poreza 907  812 
Ostali nematerijalni troškovi 20.241  20.152 
Svega 33.212  28.798 
    
Ukupno 101.165   107.352 
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5.7. FINANSIJSKI PRIHODI  I  RASHODI 
 

 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Finansijski prihodi 
 

   

Prihodi od kamata 728  3.960 
Pozitivne kursne razlike 135  - 
Ukupno  
 

863  3.960 

Finansijski rashodi    
Rashodi kamata (3.311)  (214) 
Negativne kursne razlike (350)  (1.348) 
Ukupno  (3.661)  (1.562 
    

Neto razlika  (2.798)  2.398 
 
 
 
5.8. OSTALI PRIHODI I RASHODI 
 
 

 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali prihodi    

Prihodi od smanjenja obaveza 286                   7.610   

Naplaćena indirektno otpisana potraživanja 7  - 

Razni, nepomenuti prihodi 6.079  12.018 

Ukupno 6.372  19.628 
 

Ostali rashodi 
 

   

Gubici po osnovu rashodovanja opreme (Napomena 6.2) (383)  (1.888) 

Direktni otpisi potraživanja (729)  (77) 

Ostala procenjena obezvređenja  -  (11.693) 

Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja  (73.493)  (89.109) 

Razni, nepomenuti rashodi (2.335)  (301) 

Ukupno (76.940)  (103.068) 
    
NETO RAZLIKA (70.568)  (83.440) 
 
 

Prikazane ispravke vrednosti, izvršene na teret osralih rashoda perioda, odnose se na nenaplaćena potraživanja 
od PZP Vranje a.d. Vranje i od GP Partizanski put a.d. Beograd, čija je starosna struktura 4 - 5 godina 
(Napomena 6.4). 
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6. NAPOMENE UZ BILANS STANJA 

 
6.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA 

(RSD hiljada) 

Nabavna vrednost 

Nematerijalna 
ulaganja u 

pripremi 

Nematerijalna 
ulaganja u 

upotrebi Ukupno 
Stanje 01. januara 2015. 10.528 1.780 12.308 

Nove nabavke - 103 103 
Nabavna vrednost 31. decembra 2015. 10.528 1.883 12.411 

Nabavna vrednost 31. decembra 2014. 10.528 1.780 12.308 

 
6.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 

(RSD hiljada) 

 
Zemljište 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja 
i oprema 

Sredstva u 
pripremi Avansi Ukupno 

Nabavna vrednost       
       

Stanje 01. januara 2014. 73.252 277.879 326.707 8.598 40 686.476 
Efekti procene tržišne vrednosti   (42.687) (163.611)   (206.298) 
Nove nabavke - - 66.908 - - 66.908 
Rashod po popisu - - (2.111) - - (2.111) 
Stanje 31. decembra 2014. 73.252 235.192 227.893 8.598 40 544.975 
Efekti procene tržišne vrednosti:       
- Smanjenja na teret rev. rezervi  (18.749) (20.092) (25.649) - (40) (64.530) 
Nove nabavke, direktna povećanja - 3.593 27.259 - - 30.852 
Rashod po popisu (Napomena 5.8) - - (383) - - (383) 
Stanje 31. decembra 2015. 54.503 218.693 229.120 8.598 - 510.914 
       

Ispravka  vrednosti       
       

Stanje 01 januara 2014 - (46.526) (144.488) - - (191.014) 
Efekti procene tržišne vrednosti - 38.893 142.821   181.714 
Amortizacija (Napomena 5.5) - (10.177) (23.718) - - (33.895) 
Rashod po popisu - - 1.889 - - 1.889 
Stanje 31. decembra 2014. - (17.810) (23.496) - - (41.306) 
Efekat procene tržišne vrednosti:       

-  Smanjenja u korist rev. rezervi  -         9.056       49.403 - - 58.459 
Amortizacija (Napomena 5.5) - (5.109) (25.907) - - (31.016) 
Stanje 31. decembra 2015. - (13.863) - - - (13.863) 
       

Sadašnja vrednost  
 

Stanje 31. decembra 2015. 54.503 204.830 229.120 8.598 0 497.051 
       

Stanje 31. decembra 2014. 73.252 217.382 204.397 8.598 40 503.669 
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Društvo je tri puta za dve i po godine, saglasno instrukcijama Ministarstva privrede i/ili bivše Agencije za 
privatizaciju, obavilo procenu vrednosti kapitala, pre koje su dva sudska veštaka obavljala dve posebne 
preocene: jedan je procenjivao nekretnine, drugi postrojenja i opremu. Navedene procene su obavljene sa 
stanjem na dan 31. oktobar 2013., 31. decembar 2013. i 31. decembar 2015. godine.  
 

Prva procena je okončana krajem 2013. godine i njeni (pozitivni) efekti iskazani su u okviru finansijskih 
izveštaja za 2013. godinu. Druga procena je okončana u septembru 2014. godine i njeni (negativni) efekti su 
iskazani u okviru finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Efekti treće procene (negativni), obavljene sa stanjem 
na dan 31. decembra 2015. godine, obuhvaćeni su finansijskim izveštajima za 2015. godinu, obzirom da je 
procena završena do sredine februara 2016. godine.  
 
 
6.3. ZALIHE 
 

 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    
Materijal 3.517  6.216 
Rezervni delovi 1.045  951 
Alat i inventar 1.375  1.204 
Auto gume, gorivo 1.850  1.695 
Avansi 82  233 
    
Ukupno 7.869  10.299 

 
 
6.4. POTRAŽIVANJA 
 

 2015.  2014. 
Potraživanja po osnovu prodaje RSD hiljada  RSD hiljada 
    
Kupci u zemlji 133.348  260.116 
Minus: Ispravka vrednosti za PZP Vranje a.d. (isknjiženo u 2015.) -  (89.109) 
Minus: Ispravka vrednosti za PZP Vranje a.d.  (9.901)  - 
Minus: Ispravka vrednosti za GP Partizanski put d.o.o. u stečaju  (63.592)  - 
Svega 59.855  171.007 
Ostala potraživanja 1.575  1.479 
    
Ukupno 61.430  172.486 

 
Prikazane ispravke vrednosti potraživanja od PZP Vranje a.d. Vranje i GP Partizanski put d.o.o. Beograd u 
stečaju, čija je starosna struktura 4 do 5 godina, izvršene su na teret ostalih rashoda perioda (Napomena 5.8). 
 
 
6.5. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 
Kratkoročni finansijki plasmani od RSD 12.479 hiljada (2014. – isto), sadrže isključivo beskamatnu pozajmicu 
datu PZP „Vranje“ a.d. Vranje. Nije Izvršena ispravka vrednosti ove pozajmice na teret rashoda Društva, iako je 
ovaj plasman dospeo za naplatu 2012. godine, jer ga rukovodstvo Društva smatra naplativim.   
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6.6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Tekući dinarski računi kod poslovnih banaka 38.695  5.758 
    

Ukupno 38.695  5.758 

 
6.7. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Porez na dodatu vrednost 6.098  3.935 
AVR - unapred plaćeni troškovi 3.233  4.131 
    

Ukupno 9.331  8.066 

 
6.8. OSNOVNI KAPITAL 
 
Osnovni kapital Društva čini akcionarski kapital u iznosu od RSD 457.979 hiljada (2014. – isto), koji se sastoji 
od 457.979 običnih akcija sa pravom glasa, čija je pojedinačna, nominalna vrednost 1.000,00 RSD. Navedeni 
iznos, evidentiran u poslovnim knjigama Društva je istovetan sa iznosom i brojem akcija upisanih u Centralni 
registar, depo i kliring hartija od vrednosti. U Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre 
ukupni upisani osnovni kapital Društva iznosi 5.373.910,83 EUR, od čega je novčani kapital 871.090,83 EUR,                      
a nenovčani kapital 4.502.820,00 EUR. 
 

Agencija za privatizaciju, koja na dan sačinjavanja ovih Napomena više ne postoji, saglasno promeni propisa u 
primeni, od 04. novembra 2011. godine je postala većinski  vlasnik Društva. Do navedeno datuma, kada je 
Agencija za privatizaciju raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala i akcije većinskog vlasnika prenela na 
sebe (Napomena 1), većinski vlasnik Društva je bio PZP „Vranje“ a.d Vranje. Do raskida Ugovora o prodaji 
društvenog kapitala, zaključno sa 14. martom 2011. godine, PZP „Vranje“ a.d Vranje izvrsilo je u četiri tranše 
investiranje u Društvo, čiji je ukupni iznos bio 4.502.820,00 EUR (Napomena 1). Navedene četiri tranše 
investiranja su uvećale nenovčani kapital Društva, što je blagovremeno evidentirano, kako u Registru privrednih 
subjekata Agencije za privredne registre, tako i u Centralnom registru, kliringu i depou hartija od vrednosti.  
Akcijama Društva se ne trguje na Beogradskoj berzi a.d. Beograd. Akcionari Društva na dan bilansiranja, prema 
podacima Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, su: 
 
 
 Broj  

emitovanih 
akcija 

 Procenat 
emitovanih 

akcija 

 
31.12.2015. 

RSD  hiljada  
31.12.2014.  

RSD hiljada 
        

Agencija za privatizaciju 437.364  95,49870%  437.364  437.364 
Akcionarski fond a.d. Beograd 546  0,11922%  546  546 
Fizička lica (221 akcionar) 20.069  4,38208%  20.069  20.069 
        

Ukupno 457.979  100%  457.979  457.979 
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6.9. NERASPOREĐENI DOBITAK I GUBITAK 
 
Društvo je tokom 2012. i 2013. godine ostvarivalo poslovanjem dobitak, koje je u celini iskorišćen u narednom 
obračunskom periodu za pokriće gubitka akumuliranog do 2011. godine. Navedeno pokriće gubitka na teret 
dobitka ostvarenog tokom 2012. i 2013. godine obavljano je saglasno odlukama Skupštine akcionara Društva.  
Promene na stanju gubitka mogu se prikazati na sledeći način: 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Gubitak ranijih godina (23.396)            (28.204) 
Pokriće gubitka na teret neraspoređenog dobitka ranijih godina          -     24.808 
Gubitak tekuće godine (60.937)  (20.000) 
    
Ukupni nepokriveni gubitak (84.333)  (23.396) 

 
6.10. REVALORIZACIONE REZERVE 
 
Kao što je navedeno u Napomeni 6.2, Društvo je tri puta za dve i po godine, saglasno instrukcijama Ministarstva 
privrede i/ili bivše Agencije za privatizaciju, obavilo procenu vrednosti kapitala, pre koje su dva sudska veštaka 
obavljala dve posebne preocene: jedan je procenjivao nekretnine, drugi postrojenja i opremu. Navedene procene 
su obavljene sa stanjem na dan 31. oktobra 2013., 31. decembra 2013. i 31. decembra 2015. godine.  
 
Jedan od efekata prve procene tržišne (fer) vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme bilo je i formiranje 
revalorizacionih rezervi, nastalih po osnovu povećanja sadašnje vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, u 
ukupnom iznosu od RSD 193.015 hiljada. Navedene revalorizacione rezerve su smanjene drugom procenom za 
RSD 14.337 hiljada i trećom procenom za RSD 6.070  hiljada, oba puta po osnovu smanjenja procenjene 
sadašnje vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme. 
 
6.11. DUGOROČNI KREDITI 
 
Društvo na dan dan 31. decembra 2015. godine ima obaveze po jednoj partiji dugoročnog kredita, uzetog od 
Fonda za razvoj republike Srbije, u iznosu od RSD 5.939 hiljada (2014. – RSD 5.803 hiljada), čiji je iznos 
usaglašen sa davaocem sredstava na dan bilansiranja. 
 
6.12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
Društvo na dan dan 31. decembra 2015. godine ima kratkoročne finansijke obaveze prema Fondu za razvoj 
Republike Srbije, u iznosu od RSD 4.425 hiljada (2014. – RSD 4.324 hiljade), čiji je iznos usaglašen sa 
davaocem sredstava na dan bilansiranja. 
 
6.13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Dobavljači u zemlji 4.574  9.697 
Pozajmice od nepovezanih pravnih lica 13.189  28.540 
    

Ukupno 17.763  38.237 
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6.14. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
 
 2015.  2014. 
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada RSD hiljada  RSD hiljada 
    

Obaveza za neto zarada i naknade  4.195  - 
Obaveze za porez na zarade i naknade  528  - 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade na teret radnika 1.173  - 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknadena teret poslodavca 1.056  - 
Obaveza za naknade, sa porezom i doprinosima, koje se refundiraju -  102 
Svega 6.952  102 
    

Druge obaveze    
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 182  170 
Obaveze prema zaposlenima 335  309 
Obaveze prema članovima Nadzornog odbora 780  1.206 
Obaveze prema Privrednim komorama 31  - 
Ostale obaveze  56.604  61.653 
Svega 57.932  63.338 
    

Ukupno 64.884  63.338 
 

 
7. DEVIZNI KURSEVI 
 
Bitni zvanični srednji kursevi stranih sredstava plaćanja, objavljenih u kursnoj listi NBS na dan sastavljanja 
Bilansa stanja bili su: 
 

Strana valuta 31. 12. 2015. 31. 12. 2014. Indeks 2015./2014. 

EUR 121,6261  120,9583  100,5521 
CHF 112,5230  100,5472  111,9106 
USD 111,2468  99,4641  111,8461 

 

 
8. STALNOST POSLOVANJA 
 
Rukovodstvo procenjuje da je Društvo sposobno da nastavi da posluje na neodređeni vremenski period, saglasno 
načelu/konceptu stalnosti poslovanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансијки извештаји (стране 3 до 15) и Напомене (стране 16 до 33) јединствена су целина 

Извештај независног ревизора – стане 1 и 2 
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