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Na osnovu (lana25. Statuta "PPT - ARMATURE" AD - u restrukturiranju - Aleksandrovac, na

predlog Upravnog odbora, Skup5tina "PPT Armature" AD - u restrukturiranju na svojoj sednici

odrLanoj 27.03.2012. godine donela je slededu

ODLUKU

O usvajanju o Izve5taja o poslovanju "PPT Armature" AD - u restrukturiranju Aleksandrovac po

zavr5nom racunu za2011.godinu i o raspodeli dobiti.

1. Usvaja se Izve3taj o poslovanju "PPT Armature" AD- u restrukturiranju po zavr5nom

radunu za2llI.g.

2.Usvaja se ostvareni neto dobitak po zavr5nom radunu za2011. godinu u iznosu od

973.000"- dinara.

3. Ostvareni neto dobitak iz prethodnog stava nije raspodeljen i knjiZi se kao dobitak iztekude
godine.

4. O sprovodjenju ove Odluke starade se sluZba radunovodstva PPT "Armature" AD - u
restrukturiranju

Aleksandrovac.

ObrazloLenle

Na osnovu urtadjenog zavr5nog raduna o poslovanju PPT ,,Armature" AD u restrukturiranju

Aleksandrovac za2}ll. godinu prezentiran je Izve5taj o istom po kome su izvr5ene odredjene

analize koje su pokazale da je preduzede ostvarilo za 44o/o vedi ukupan prihod nego u 2010.

godini. Ova godina zavrlena je sa neto dobitkom u iznosu od 973.000.0- dinara.

Imaju6i prednje u vidu Skup5tina je donela Odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPSTN,TE



Poslovno ime PPT"Armature"AD u restrukturiranju Aleksandrovac
Sedište i adresa Aleksandrovac, Kruševačka 30
Matični broj 7624000
PIB 100363588
Web site www.armature.rs
e-mail adresa office @armature.rs

Broj i datum rešenja o upisu u 
registar privrednih subjekata

10-3740/10-174-5/02 od 02.09.2010.g.

Delatnost (šifra i opis)

2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna 
vozila

Broj zaposlenih                           
( prosečan broj u 2011.g.)

417

Broj akcionara 523
10 najvećih akcionara nema
Vrednost osnovnog kapitala u 
RSD

273.488.587,00 

Broj izdatih akcija nema
Podaci o zavisnim društvima nema
Revizorska kuća koja je 
revidirala poslednji finansijski 
izveštaj

Revizorska kuća "Auditor" Beograd

Organizator tržišta na koje su 
uključene akcije

Credy banka Kragujevac

Prezime,ime i prebivalište Obrazovanje, sadašnje zaposlenje

Milićević Radman, dipl.maš.ing.
Aleksandrovac Upravnik pripreme i proizvodnje alata
Bondžić Goran, metalostrugar
Aleksandrovac Regler
Vuksić Miroslav, metalostrugar
Rataje Poslovoña mehaničke obrade
Bošković Srećko, kovač
Aleksandrovac kovač
Vukosavljević Radič, bravar
Aleksandrovac poslovoña tekućeg održavanja

Prezime,ime i prebivalište Obrazovanje, sadašnje zaposlenje
Dunjić Ljubodrag, maš.ing
Aleksandrovac konstruktor
Živaljević Milutin, mašinski tehničar
Aleksandrovac poslovoña kontrole kvaliteta
Matić Branimir, bravar

Godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva
PPT"Armature"AD u restrukturiranju Aleksandrovac

I Opšti podaci

II Podaci o upravi društva

Članovi Upravnog odbora

Članovi nadzornog odbora



Aleksandrovac metalobušač

Izveštaj uprave o Uprava je konstatovala da se poslovanje obavlja u skladu sa
realizaciji usvojene usvojenom poslovnom politikom
poslovne politike

Analiza finansijskih pokazatelja

Ukupni prihod u 000 din 839,149
Ukupni rashod u 000 din 838,176
Bruto dobitak u 000 din 973

Pokazatelji poslovanja Vrednost

Produktivnost rada I
(ostvareni prih./br.radnika) u 000 din 2,012.35
Produktivnost rada II
(ostvarena dobit/br.radnika) 2.33
Ekonomičnost poslovanja
(poslovni prih./poslovni rash.) 0.92
Rentabilnost poslovanja
(iskazana dobit/ukupni prihod) 0.00
Likvidnost
(obrtna imovina/obaveze) 0.97
Stepen zaduženosti
(uk.obaveze/uk.kapital) 3.40
I stepen likvidnosti
(got.ekvivalenti i got./krat.obav. 0.05
II stepen likvidnosti
(obrt.imov.-zalihe/krat.obav.) 0.80
Neto obrtni kapital
(obrtna imov./krat.obaveze) 2.07
Najviša cena akcija
Najniža cena akcija
Tržišna kapitalizacija
Dobitak po akciji u din.
Isplaćena dividenda

Ostvarenja društva po segmentima u skladu sa zahtevima MRS 14

Preduzeće ne može izdvojiti segmente u skladu sa MRS 14.

Promene veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu

Neto dobitak

Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućnost troška koji mogu  

značajno uticati na finansijsku poziciju društva

Informacije o stanju, sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija

Nije bilo ni kupovine ni prodaje sopstvenih akcija društva.

Ulaganje u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacionu tehnologiji i ljudske 

resurse

III Podaci o poslovanju društva

Ulaganja iznose 10.000,00 eur-a.



Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine

U protekle dve godine bilo je formiranja ali ne i upotrebe rezervi.
Bitni poslovni dogañaji od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja

Nije ih bilo.
Bitne promene podataka sadržanih u prospektu

Nije bilo drugih bitnih promena podataka iz prospekta.

U Aleksandrovcu,25.04.2012.g. Direktor PPT"Armature"AD Aleksandrovac
Starinac Aleksandar, dipl.maš.ing.
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1. Опште информације 
 

ППТ“АРМАТУРЕ“АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ (У даљем тексту: Друштво) је основано1965.г. 

 

Основна делатност којом се Друштво бави је производња и промет арматурних елемената за хидраулику 

и пнеуматику. 

Седиште друштва је у Александровцу, Крушевачка 30. 

 

Матични број Друштва је  07624000 а ПИБ 100363588. 

 

Финансијски извештаји за 2011. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од стране 

Директора, Старинац Александра, дана 28.02.2012.g..  

 

На дан 31. децембар 2011. године Друштво је имало 433  запослених (на дан 31. децембар 2010. године 

број запослених у Друштву био је 392). 

   

2. Основе за састављање финансијских извештаја  
 

 

Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и 

ревизији који захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ 

као и прописима издатим од стране Министарства финансија Републике Србије. Имајући у 

виду разлике између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у 

следећем: 

 

1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 3.3 и 

15). Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.  

 

 

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева примену извесних кључних 

рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у 

примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање већег 

степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају 

материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 4. 

 

2.1. Упоредни подаци 
 
 

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 2010. 

годину.  

 
 

2.2. Прерачунавање страних валута 
 

(а) Функционална и валута приказивања 

 

Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва  се одмеравају и приказују у валути 

примарног економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). 

Функционална валута, односно извештајна валута Друштва је динар, а извештаји су приказани 

у хиљадама динара, уколико није другачије наглашено. 
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(б) Позитивне и негативне курсне разлике  

 

Сва потраживања и обавезе у страним средствима плаћања прерачуната су на њихову динарску 

противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне 

разлике настале прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису 

измирене до краја године, исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно 

расходи.  
 

Позитивне и негативне курсне разлике настале при измиривању обавеза или наплати 

потраживања у току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу 

успеха као финансијских приходи односно расходи. 

 
3. Преглед значајних рачуноводствених политика 

 

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја 

наведене су у даљем тексту. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане 

године, осим ако није другачије назначено.  

 

3.1. Стална имовина 
 

(а) Gooдwиll 

 

Gooдwиll представља премију коју је Друштво платило изнад вредности препознатљиве нето 

имовине зависног правног лица.  Gooдwиll настао приликом стицања зависних правних лица 

укључује се у „нематеријална“ средства, тестира се годишње како би се утврдило да ли му је 

умањена вредност и исказује се по набавној вредности умањеној за акумулиране губитке по основу 

умањења вредности.  
 

(б) Нематеријална улагања 

 

Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 

коштања.  

 

Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или цени 

коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. На крају 

пословне године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања. 

 

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе.  

У погледу утврђивања и рачуноводственог евидентирања обезвређења нематеријалног улагања, 

примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава. 

 

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:  
 

Назив Стопа амортизације (прилагодити) 

Лиценце и апликациони програми 25% 
Улагања у развој 33,33% 

  

 

(в) Некретнине, постројења и опрема  
 

Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по 

цени коштања.  

 

Накнадно вредновање некретнина врши се по допуштеном алтернативном поступку, који је 

предвиђен у МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, односно по ревалоризованом износу, 

који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ 

исправке вредности по основу обезвређивања.  
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Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава пропорционалном методом 

током процењеног корисног века употребе средстава. Основицу за амортизацију некретнина, 

постројења и опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност 

уколико постоји. 

 

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се 

периодично. 

 

На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени 

у складу са МРС 36 – Обезвређење средстава. 

 
 

 

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће:  
 

Назив Стопа амортизације  прилагодити) 

Грађевински објекти 1,3 – 8% 

Опрема 5 – 20%  

Возила 14,3 – 15,5% 
Намештај 10 – 12,5% 

Остала опрема 33,33 – 50% 

 

Умањење вредности нефинансијских средстава Средства која имају неограничен корисни век 

употребе, као нпр. gooдwиll,  не подлежу амортизацији, а провера да ли је дошло до умањења 

њихове вредности врши се на годишњем нивоу. За средства која подлежу амортизацији провера 

да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности 

укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења 

вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од 

његове надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности 

средства умањене за трошкове продаје и вредности у употреби. За сврху процене умањења 

вредности, средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени 

препознатљиви новчани токови (јединице које генеришу готовину). Нефинансијска 

средства,осим gooдwиll-a, код којих је дошло до умањења вредности се ревидирају на сваки 

извештајни период због могућег укидања ефеката  умањења вредности. 

 

(г) Инвестиционе некретнине 

 

Почетно вредновање инвестиционе некретнине врши се по набавној вредности или цени 

коштања. При почетном вредновању, зависни трошкови набавке укључују се у набавну 

вредност или цену коштања. 

 

Након почетног признавања, накнадно вредновање инвестиционе некретнине врши се по 

методи  набавне вредности, у складу са МРС 40 Инвестициона некретнина.  

 

 

 (д) Дугорочни финансијски пласмани 

 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних 

лица, учешћа у капиталу повезаних правних лица, учешћа у капиталу других правних лица, 

хартије од вредности које се држе до доспећа, дати дугорочни кредити зависним и осталим 

повезаним правним лицима и остали дугорочни финансијски пласмани. 

  

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се 

по методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. 

У билансу успеха исказује се приход од улагања само у оној мери у којој Друштво прими свој 

део из расподеле нераспоређеног добитка корисника улагања, до које дође након дана стицања. 

Део из расподеле који се прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се повраћајем 

инвестиције и исказује се као смањење набавне вредности инвестиције. 
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Почетно признавање хартија од вредности које се држе до доспећа врши се по набавној 

вредности која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Накнадно мерење хартија од 

вредности које се држе до доспећа се врши по дисконтованој амортизованој вредности. 

Власничке хартије од вредности расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним 

тржишним вредностима у корист или на терет сопственог капитала. 

 

Губици по основу улагања у зависна, повезана и друга правна лица процењују се на датум 

састављања финансијских извештаја, у складу са МРС 36 и признају се као расход у билансу 

успеха. 

 

Почетно признавање и накнадно вредновање датих дугорочних кредита врши се по набавној 

вредности, која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Трошкови трансакције се 

укључују у почетно признавање. 
 

 

3.2. Обртна имовина 
 

(а) Залихе 

 

 Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

  

Залихе материјала 

 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности. 

 

Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви трошкови набавке, трошкови производње 

(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање. 

 

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим 

оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се 

може одбити као претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге 

трошкове који се могу директно приписати набавци материјала. Попусти, рабати и друге 

сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке. 

Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења 

вредности и сл. на датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује 

Председник Управног одбора Друштва. 

Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене.  

 

Залихе  готових производа и недовршене производње 

 

Залихе готових производа вреднују се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је 

нижа. 

Цена коштања обухвата трошкове који су директно повезани са јединицама производа, као што 

је директна радна снага. Они, такође, обухватају систематско додељивање фиксних и 

променљивих режијских трошкова који настају приликом утрошка материјала за производњу 

готових производа. Фиксни режијски трошкови су они индиректни трошкови производње који 

су релативно константни, без обзира на обим производње, као што су амортизација и 

одржавање зграда и опреме, као и трошкови руковођења и управљања. Променљиви режијски 

трошкови су они индиректни трошкови производње који се мењају, директно или скоро 

директно, сразмерно промени обима производње, као што су индиректни материјал и 

индиректна радна снага. 

 

Додељивање фиксних режијских трошкова трошковима производње заснива се на уобичајеном 

капацитету производних објеката. Уобичајени капацитет је производња за коју се очекује да ће 

у просеку бити остварена током више периода или сезона у нормалним околностима, узимајући 
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при том у обзир губитак капацитета услед планираног одржавања. Стварни ниво производње 

може да се користи, ако је приближан уобичајеном капацитету. Износ фиксних режијских 

трошкова који се додељују свакој групи производа не може да се последично повећа због ниске 

производње или неискоришћености постројења. Недодељени режијски трошкови признају се 

као расход у периоду у којем су настали. У периодима неуобичајено велике производње, износ 

фиксних режијских трошкова који је додељен свакој групи производа смањује се тако да се 

залихе не мере изнад цене коштања. Промењиви режијски трошкови додељују се свакој групи 

производа на основу стварне употребе производних капацитета.  

Резултат производног процеса може да буде више производа који се производе истовремено. То 

је случај, на пример, када се производе заједнички производи или када постоје производ и 

нуспроизвод. Кад трошкови производње сваког производа не могу посебно да се одреде, тада се 

додељују производима на разумној и доследној основи.  

Други трошкови укључују се у цену коштања залиха само у мери у којој су настали приликом 

довођења залиха на њихово садашње место и у садашње стање. На пример, у цену коштања 

залиха могу се укључити и непроизводни режијски трошкови или трошкови узгајања производа 

за посебне купце. 

 

"Кључеви" који се користе за распоређивање трошкова при састављању калкулација цена 

коштања утврђују се најкасније 30 дана пре датума биланса и за наредни биланс стања и мењају 

се само ако се битно промене околности које на њих утичу. 

Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха готових производа и који се признају на 

терет расхода су: 

а) неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

б) трошкови складиштења (осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре 

наредне фазе производње); 

ц) режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и 

у садашње стање, и  

д) трошкови продаје. 

 

Трошкови позајмљивања се не укључују у цену коштања залиха.  

Излаз залиха готових производа утврђује се по методи пондерисане просечне цене. 

Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност 

умањену за процењене трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха готових производа, за потребе свођења ових залиха на 

нето продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова 

у приходима од продаје. 

Отписивање залиха готових производа врши се за сваку групу производа посебно.  

Процену нето продајне вредности залиха готових производа врши посебна комисија коју 

образује Председник Управног одбора Друштва.  
 

Залихе робе 

 

Залихе робе се воде по продајним ценама. Обрачун разлике у цени врши се тако да вредност 

излаза робе и вредност робе на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 

Залихе робе се у случају застарелости, смањења вредности и сл. на датум сваког биланса стања 

своде на нето продајну вредност.  

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност умањену за процењене 

трошкове продаје. 

Процењени трошкови продаје залиха робе, за потребе свођења ових залиха на нето продајну 

вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима 

од продаје робе. 

Утврђивање нето продајне вредности врши се за сваку ставку залиха робе посебно. 

Процену нето продајне вредности залиха робе врши посебна комисија коју образује 

Председник Управног одбора Друштва.  
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(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 

 

Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењено 

продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају ако 

се његова књиговодствена вредност може првенствено повратити кроз продајну трансакцију, а 

не кроз наставак коришћења. 

Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 

услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 

испуњени још и следећи услови: 

–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању; 

– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 

средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се сачини план продаје или донесе 

одлука о продаји средства и да се започне са тражењем купаца (јавна продаја, непосредни 

преговори са потенцијалним купцима и сл.). Да би продаја средства била јако вероватна мора 

постојати тржиште за то средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да 

омогућава продају средства у року од годину дана. 

 

Средство које је отписано (амортизовано), односно средство чија је неотписана (садашња, 

односно књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено 

продаји. 

Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем 

износу од књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје.  

Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама. 

 Фер (поштена) вредност је износ за који средство може да буде размењено, или обавеза 

измирена, између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна 

вредност на дан продаје.  

 Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не 

обухватају финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају 

се према садашњој висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје. 

 

(в) Краткорочна потраживања и пласмани 

 

Краткорочна потраживања од купаца и краткорочни финансијски пласмани признају се на 

основу рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. 

Ако се вредност у документу исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну 

валуту по средњем курсу важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума 

трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода 

или расхода. 

 

Отпис краткорочних потраживања и финансијских пласмана код којих постоји вероватноћа 

ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност 

наплате извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним 

отписивањем.  

 

Индиректан отпис врши се на основу одлуке директора Друштва. Ризик наплате сваког 

појединачног материјално значајног потраживања процењује руководство предузећа. 

 

(г) Готовина и готовински еквиваленти 

 

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код 

банака, друга краткорочна високо ликвидна улагања са првобитним роком доспећа до три 

месеца или краће и прекорачења по текућем рачуну.  

 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих 

обавеза, у билансу стања. 
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3.3. Ванбилансна средства и обавезе 
 

Ванбилансна средства/обавезе укључују: имовину узету у закуп која нису у власништву 

Друштва, као и потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су 

гаранције и други облици јемства, затим примљене/издате бонове за топли оброк и кафу, 

средства солидарне стамбене изградње. 

 

3.4. Основни капитал 
 

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине 

га уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал.  

 

Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним Законом о 

привредним друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег 

Регистра. 

 

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у 

Регистру уписана вредност у еврима. 

 
 

3.5. Дугорочна резервисања  

 
 

Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде запосленима. Одмеравање 

резервисања врши се у износу који представља најбољу процену издатка на дан састављања 

биланса стања који је потребан за измирење будућих обавеза. 

 

Резервисање у наредним обрачунским периодима неће се одмеравати применом дисконтне 

стопе пре пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са 

обавезом, већ ће се узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2010. године.  

 

 

3.5.Обавезе по кредитима 
 

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих 

трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по 

амортизованој вредности. Све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе 

трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита 

применом методе ефективне каматне стопе. 

 

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Агенција нема 

безусловно право да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса 

стања. 

 
 

3.7. Обавезе према добављачима 
 

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се 

одмеравају према амортизованој вредности. 

 

3.8. Порез на добит 
 

Текући порез на добит 

 

Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на 
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добит важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2011. годину износи 10% и 

плаћа се на пореску основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у 

пореском билансу укључује добит приказану у званичном билансу успеха и корекције 

дефинисане пореским прописима Републике Србије.  

 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег 

периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 

Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од пет, односно десет година. 

 

Одложени порез на добит 

  

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 

билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 

потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности.  

 

Важеће пореске стопе на датум биланса стања или пореске стопе које су након тог датума 

ступиле на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит.  

 

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у наредним 

периодима по основу одбитних привремених разлика, резервисања за отпремнине по основу 

МРС 19, расхода по основу обезвређења имовине, расхода на име јавних прихода,  

неискоришћених пореских кредита који се преносе у наредни период и признатих пореских 

губитака.  

 

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним периодима 

по основу опорезивих привремених разлика.  

  

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

средства се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских 

кредита на порески биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно 

постојати опорезива добит од  које се одложена пореска средства могу искористити. 

 

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на 

позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала. 

 

 

3.9. Примања запослених 
  

Друштво нема сопствене пензионе фондове и по том основу нема идентификоване обавезе на 

дан 31. децембар 2011. године. 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 

доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове 

обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по 

стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од 

бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. 

Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода 

периода на који се односе. Након извршених уплата доприноса, Друштво нема даљих 

законских обавеза у погледу будућег плаћања доприноса уколико фонд нема довољно 

средстава да исплати све бенефиције запосленима који су се пензионисали. Више плаћени 

доприноси се признају као средство у износу који се може рефундирати или у износу за који се 

може умањити будућа обавеза за плаћање доприноса. 

 

У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да исплати 
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отпремнине приликом одласка у пензију или при престанку радног односа по сили закона због 

губитка радне способности – у висини три просечне зараде по запосленом исплаћене у 

привреди у Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког 

органа . 

 

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу који утврђује Орган 

управљања 

 

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина извршено је у складу са 

захтевима МРС 19-Накнаде запосленима. Јубиларне награде  признају се у целини у периоду у 

коме су настали. 

 

3.10. Признавање прихода 
 

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и 

услуга у току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, 

рабата и попуста у тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ 

са продавца на купца. 

 

Друштво признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити, када је вероватно да 

ће у будућности Друштво имати економске користи и када су испуњени посебни критеријуми 

за сваку од активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не 

сматра поуздано мерљивим све док се не реше све потенцијалне обавезе које могу настати у 

вези са продајом. Своје процене Друштво заснива на резултатима из претходног пословања, 

узимајући у обзир тип купца, врсту трансакције и специфичности сваког посла.  

 

Друштво остварује приходе по основу продаје у промету на велико прикључке за хидраулику и 

уљну пнеуматику. 
 

3.11. Признавање расхода 

 
Пословни расходи обухватају све трошкове настале у вези са  оствареним пословним 

приходима и односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада 

зарада, амортизацију, производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши 

се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи настали (принцип 

сучељавања прихода и расхода). 

 

 

3.12. Приходи и расходи камата 
 

Камате настале по основу пласмана и потраживања из пословних односа исказују се у оквиру 

финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале. 

 

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови 

позајмљивања који се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава 

класификованог за приписивање трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно 

време да би се оспособило за употребу, односно продају) капитализују се као део набававне 

вредности тог средства, а сви остали иду на терет расхода периода у коме су настали. 

 

3.13 Накнадно установљене грешке  
 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко резултата 

ранијих година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених 

процена и грешке. 
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Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у 

кумулативном износу са осталим грешкама већа од 5% укупних прихода. 

 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , 

односно у корист прихода периода у којем су идентификоване. 

 

 

 

 

4. Управљање финансијским ризиком  
 

4.1. Фактори финансијског ризика 
 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 

обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 

стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 

страних валута), кредитни ризик, ризик ликвидности и ризик токова готовине. Управљање 

ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости 

финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва 

сведу на минимум.  

 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва у складу са политикама одобреним 

од стране Управног одбора. Финансијска служба Друштва идентификује и процењује 

финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним 

јединицама Друштва.  

 

(а) Тржишни ризик 

 

• Ризик од промене курсева страних валута 

 

Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних 

валута који проистиче из пословања са различитим валутама.  

 

 

• Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе 

 

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у 

великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа. 

 

Ризик од промена фер вредности каматне стопе проистиче из дугорочних кредита. 

Кредити дати по променљивим каматним стопама излажу Друштво каматном ризику 

новчаног тока. Кредити дати по фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику 

промене фер вредности кредитних стопа.  

 

 

(б) Кредитни ризик  

 

Друштво нема значајне концентрације кредитног ризика. Друштво има утврђена правила како 

би обезбедило да се продаја производа на велико обавља купцима који имају одговарајућу 

кредитну историју. Учесници у трансакцији и готовинске трансакције су ограничени на 

финансијске институције високог кредитног рејтинга.  

 

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 

готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 

финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући 
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ненаплаћена потраживања и преузете обавезе.  

 

(ц) Ризик ликвидности 

 
Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа готовине и 

хартија од вредности којима се тргује, као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко 

одговарајућег износа кредитних обавеза и могућност да се изравна позиција на тржишту. Због 

динамичне природе пословања Друштва, Финансијска служба тежи да одржи флексибилност 

финансирања држањем на располагању утврђених кредитних линија.  

 

 

5. Управљање ризиком капитала 
 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 

периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 

интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи 

трошкове капитала. 

 

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 

коефицијента задужености (gearинg raтиo). Овај коефицијент се израчунава из односа нето 

дуговања Друштва и његовог укупног капитала. Нето дуговање се добија када се укупни 

кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање за 

готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у 

билансу стања, дода нето дуговање.  

 

 

6. Некретнине, постројења и опрема  
 

 

 

 

  

Земљиште, 

грађ.објект

и и станови  Опрема  

Остала 

опрема  

Улагања  

у туђе нек. 

и опрему  

НПО у  

припреми  

 

 

Аванси  

 

 

Укупно 

Набавна вредност              

Стање на дан 31.12.2010. г 349,832  631,353      0    981,185 

Повећања   9,466      29,030    38,496 

Активирања            
Средства примљена без 

накнаде          
   

Отуђења     

Пренос (са)/на   9,466    9,466 

Стање на дан  31.12. 2011. г 349,832  640,819      19,564  
  1,010,215 

              
Акумулирана исправка 

вредности           
   

Стање на дан 31.12. 2010. г 166,849  615,288          782,137 

Активирања            

Амортизација  6,830  3,715          10,545 

Отуђења     

Пренос (са)/на       

Стање на дан 31.12.2011. г 173,679  619,003          792,682 

              
Неотписана вредност на 

дан:           
   

31. децембра 2010. године 182,983  16,065      0    199,048 

31. децембра 2011. године  176,153  21,816      19,564    217,533 
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Амортизација за 2011. годину износи 10.545 хиљада динара  (за 2010: 10.954 хиљада динара) и 

укључена је у трошкове пословања. 

 

Средства под хипотеком на дан 31.12.2011. године су: 

- зграда осталих индустријских делатности, габаритне површине 896 м2 – зграда 1, 

- зграда осталих индустријских делатности, габаритне површине 1026 м2 – зграда 2, 

- зграда осталих индустријских делатности, габаритне површине 2400 м2 – зграда 1, 

- зграда осталих индустријских делатности, габаритне површине 2638 м2 – зграда 2, 

- зграда осталих индустријских делатности, габаритне површине 1000 м2 – зграда 6. 

 

 

7. Инвестиционе некретнине 
 

Промене на рачуну су биле као што следи: 

 

  2010  2010 

Стање на почетку године  0  418 

Повећање  29,030  13 

Смањење  9,466  431 

Стање на крају године  19,564  0 

 

 

 

8. Дугорочни финансијски пласмани 
 

  2011  2010 

Учешћа у капиталу зависних правних лица      

Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица     

Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 

од вредности расположиве за продају 

 

553 

 

553 

Остали дугорочни финансијски пласмани /специфицирати/  2,152  2,415 

- Остали дуг.пласмани – Милошевић Милић  35  95 

- Остали дуг.пласмани – Бонџић Горан  113  193 

- Остали дуг.пласмани – Пршић Миљко  892  963 

- Остали дуг.пласмани – Бачевић Стојко  333  388 

- Остали дуг.пласмани – Ђурђевић Петар  333  388 

- Остали дуг.пласмани – Милутиновић Драгиша  333  388 

- Остали дуг.пласмани – Mатовић Драгиша  113  0 

  2,705  2,968 

 

Учешћа у капиталу односе се на акције/уделе у следећим друштвима: 

 

Назив Друштва  2011  Учешће % 

CREDY BAНКA AD КRAGUJEVAC  553  0,0199 

  553  0,0199 

 

Друштво има 103 акције код Credy baнкe чија је номинална вредност 5.370,00 (номинална 

вредност акција је смањена са 10.000,00 на 5.370,00),  а негативни ефекти евидентирани су на 

терет губитка по основу ХоВ.   

 

Руководство је преиспитало реалност и објектовност вредности које се евидентирају као 

Деонице ЈИК банке и Деонице Југобанке, па будући да потичу из ранијих година и за исте не 

постоји релевантна документација књижени су на терет губитака по основу ХоВ(к-то 333). 
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Остали дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембар 2011. године износе 2.151.642,42  и 

односе се на дате кредите нашим радницима. 

9. Залихе 
  2011  2010 

     

Залихе материјала  139,034  103,890 

Недовршена производња  89,578  113,785 

Готови производи
 
  163,238  241,153 

Роба     

Дати аванси за залихе и услуге  18,457  12,538 

Минус: исправка вредности     

     

Укупно залихе – нето  410,307  471,366 

 
Залихе недовршене производње износе 89,572,575.04  и односе се на производњу која је на дан 

биланса била у току.  

 

Залихе готових производа износе 163,242,906.14 и односе се на залихе цевних прикључака за 

хидро-пнеуматске инсталације и односе се на следећа складишта: складиште 59-готови 

производи, складиште 80-склопови, складиште 84-екстерни откивци . 

 

Дати аванси за залихе и услуге износе 18,457,335.53 и највећим делом се односе на аванс дат 

добављачу ППТ“Петолетка Промет“АД. у износу 11.199.012,90 за набавку  челика. 

 

Попис залиха са стањем на дан 31. децембар 2011. године извршен је од стране именоване 

комисије у саставу: Ђукић Љубодраг, (председник), Миљковић Милан, (члан), Прибановић 

Мирјана, (члан).  Елаборат о попису усвојен је дана 10.02. 2012. године и све корекције стања 

за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано књиговодствено стање 

залиха одговара стварном стању. 
 

10. Потраживања 

(а) Потраживања од купаца 
  2011  2010 

Купци зависна правна лица     31,013 

Купци - репрограм   15,798   

Купци у земљи  32,182  22,134 

Купци у иностранству     

 
  

47,980 
 

 

53,147 

     

Минус: Исправка вредности купаца - зависна правна лица     

Минус: Исправка вредности купаца - повезана правна лица     

Минус: Исправка вредности купаца у земљи  7,253  3,865 

Минус: Исправка вредности купаца у иностранству     

  40,727 
 49,282 

 

  2011  2010 

Потраживања од купаца  24,929  49,282 

Потраживања од извозника  177,415  118,543 

Потраживања из специфичних послова  2,571  5,328 

Остала потраживања 

 11,380 

 

 

22,594 

Краткорочни финансијски пласмани  -  - 

Потраживања - репрограм  15,798  3,918 

Укупно потраживања – нето  232,093  199,665 
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Друштво има усаглашено стање са свим значајним купцима. 

Неусаглашена разлика је са неким мањим купцима.   

Друштво је формирало исправку вредности на терет расхода за она  потраживања по процени 

руководства,  у складу са Правилником о рачуноводству. 
 

(б) Потраживања од извозника 

 

 

(в) ПДВ и АВР 

 
 

14. Готовински еквиваленти и готовина 
 

 

  2011  2010 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти     

Текући (пословни) рачуни  2,731  269 

Издвојена новчана средства и акредитиви  0  0 

Благајна  107  72 

Девизни рачун  12,384  18,920 

Остала новчана средства  0  11 

  15,222  19,272 

 

Друштво није било неликвидно у току године. 

 

15. Ванбилансна актива и пасива 
 

Ставке класификоване у овој  категорији су: 

 

- Примљени бонови за топли оброк, 

- Примљени бонови за кафу, 

- Средства солидарне стамбене изградње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011  2010 

Потраживања од  извозника     

- ППТ“Петолетка Промет“АД Трстеник  18,274  4,363 

- Банком Доо Београд - Земун  150,964  109,949 

- Прогрес Аутокућа Доо - Београд  352  4,231 

- Аутотехник прогрес - Београд  7,825   

     

Укупно потраживање од извозника   177,415  118,543 

  2011  2010 

ПДВ  и АВР     

- Потраживање за више плаћени ПДВ  9,880  2,968 

- Разграничени порез на ПДВ  1,075  950 

     

Укупно ПДВ и АВР   10,955  3,918 
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16. Капитал и резерве  
 

Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2011. године има следећу структуру: 
 

 2011.  2010.  

Основни капитал 273,488  273,488 

Неуплаћени уписани капитал    

Резерве    

Ревалоризационе резерве     

Нереализовани Добици по основу хартија од вредности    

Нереализовани Губици по основу хартија од вредности 779  779 

Нераспоређени добитак 1,343  370 

Губитак 72,073  72,073 

Откупљене сопствене акције    

 201,979  201,006 

 

 

Основни капитал Друштва чине:  

 

 
СТРУКТУРА КАПИТАЛА 31.12.2011. Учешће у % 

Друштвени капитал Арматуре 268,159 98.05 

Деоничарски капитал 3,697 1.35 

Деоничарски капитал - Холдинг 1,632 0.60 

 

      

Промене на капиталу за 2010. годину су настале по основу:  

 

− Повећање нераспоређене добити у износу од 973  хиљада динара се односе на нето добитак. 

 

 
 

17. Дугорочна резервисања 
 

Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије: 

 

  2011  2010 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  1,816  816 

     

 

 1,816 

 

 

816 
 

 

 

Друштво је извршило резервисање за накнаде за отпремнину, али напомињемо да у наредних 10 

година Друштво неће имати раднике којима че исплатити пензије из радног односа због спровођења 

пет узастопних Социјалних програма где су отпремнине исплаћиване на терет буџета. Друштво није 

извршило резервисање за накнаде по основу судких спорова, резервисања за накнаде запосленим  као 

и разлог због којег није извршено резервисање. 
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18.  Дугорочни кредити 
 

 

Дугорочни кредити се односе на:   2010  2010 

Финасијски кредит од:     

  -   банака у земљи         

       * Кредит од Фонда  95,417  95,417 

       * Кредит од Банкома  32,474  - 

       *Кредит од банкома - провизија  3,247  - 

       * Комерцијална банка- 410002034539  53,121  78,917 

       * Кредити од фонда добијени у 2011.г.(збирно)  26,150  - 

Остали дугорочни кредити:      

     

Укупно дугорочни кредити  210,409  174,334 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године  

- Део дуг.кредита Комерцијалне банке 

 25,155  25,965 

Дугорочни део дугорочних кредита  235,564  200,299 

 

 

Преглед дугорочних кредита приказан је у следећој табели: 

 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 ЕУР  2011.  2010. 

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
     

Комерцијална  банка а.д.  

00-410-

02034539од 

07.10.2010.г. 

 

9,95% 

 

48 месеци 

 

1,000,000.00  53,121  78,917 

Фонд за развој  
0008 од 

1997.г. 

 
4% 

 
 

 
904,442.84  95,417  83,342 

Фонд за развој  У 2011.год.  1%  36 месеци       

Минус: Део који доспева до 

једне године (Напомена x) 

  
 

   

217,722.72 
    

            

            

 

Као инструмент обезбеђења уредног враћања кредита одобрених од стране Комерцијалне банке а.д. 

уписана је хипотека на непокретности Друштва. 
 
 

 

19. Остале дугорочне обавезе 
 

У хиљадама динара 

 

 Број и 

датум 

уговора 

 
Датум 

доспећа 

 

ЕУР 

 

2011.  2010. 

НLB Leasинg д.о.о.   7369/08  23.09.2013.  26,343.32  1,804  1,026 

Кредит од ПИА 
 411-197/07 

411-351/07 
  

 
  128,051   

Кредит од ПИА  411-115/09      22,181   

Минус: Део који доспева до 

једне године  

 
   

 

 
 238 

 

 
376 

        151,798  1,402 
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20. Краткорочне финансијске обавезе 

 
 

 2011. 
 

2010. 

Краткорочни кредити у земљи 108,315  100,957 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године  25,155  25,965 

Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године  238  376 

Остале краткорочне финансијске обавезе 2,720  2,420 

 136,428  129,718 

 

Преглед дугорочних кредита  добијених у 2011.години приказан је у следећој табели: 
 

 

Број и 

датум 

уговора 

 
Каматна 

стопа 
   ЕУР   

Фонд за развој Републике Србије  269/2011  1%    28.915,58  

Фонд за развој Републике Србије  831/2011  1%    26.016,60   

Фонд за развој Републике Србије  1607/2011  1%    26.614,88   

Фонд за развој Републике Србије  2016/2011  1%    27.152,35   

Фонд за развој Републике Србије  2381/2011  1%    27.680,75   

Фонд за развој Републике Србије  2973/2011  1%    26.775,75   

Фонд за развој Републике Србије  3550/2011  1%    24.489,92   

Фонд за развој Републике Србије  3946/2011  1%    19.651,96   

Фонд за развој Републике Србије  4917/2011  1%    14.688,59   

Фонд за развој Републике Србије  4444/2011  1%    17.031,01   

Фонд за развој Републике Србије  5467/2011  1%    9.556,49   

 

Кредити добијени од  Фонда за Развој су субвенције за привреду. 

 

Део дугорочних кредита који доспевају до једне године приказан је у следећој табели: 
 

 
Број и датум 

уговора 

 Каматна 

стопа 

 Рок 

отплате 
 ЕУР  2011.     

Дугорочни кредити у 

земљи 
 

 
 

 
 

 
   

Комерцијална банка а.д.  

00-410-

02034539од 

07.10.2010.г. 

 

9,95% 

 

48 месеци 

 
217,722.72  22,969 

          

          

 

 

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године приказан је у следећој табели: 
 

 

 

 Број и 

датум 

уговора 

 
Датум 

доспећа 

 

ЕУР 

 

2011. 

НLB Leasинg д.о.о.   7369/08  23.09.2013.  26,343.32  238 

         

      26,343.32  238 
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21. Обавезе из пословања 
 

  2011  2010 

     

Примљени аванси, депозити и кауције  280  449 

Добављачи у земљи  35,484  48,736 

Добављачи – матична и зависна правна лица  6,786  2,582 

Остале обавезе из пословања    7,763 

Обавезе из специфичних послова  417  2,660 

     

Укупно  42,967  62,190 

 

Друштво има усаглашено стање са свим већим добављачима, осим са неким мањим 
добављачима где је износ неслагања незнатан.   
 
 

22. Остале краткорочне обавезе 
 

  2011  2010 

     

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто  105,967  110,667 

Остале обавезе   27,856  67,233 

- Обавезе за порезе и доприносе на зараде  на терет послодавца  26,968  64,912 

- Обавезе за нето накнаде које се рефундирају  137  233 

- Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 

 

678 

 

1,205 

- Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 

 

73 

 

883 

  133,823  177,900 

 

 

 

23. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода 

и пасивна  временска разграничења 

 

  2011  2010 

     

Обавезе за порез на додату вредност  0  211 

Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге дажбине      

-  Обавезе за порезе   7,022  5,665 

   * Порез на промет услуга  90  90 

   * Порез на имовину  3,151  2,464 

   * Комунална такса  629  429 

   * Обавеза за коришћење грађевинског земљишта  2,430  2,140 

   * Обавеза за одводњавање  9  24 

   * Накнада за унапређење и заштиту животне средине  690  495 

   * Порез на регистровано оружје  23  23 

-  Обавезе за доприносе који терете трошкове  2,478  2,447 

   * Допринос за привредну комору Србије  961  949 

   * Допринос за регионалну комору Крушевац  1,517  1,498 

Пасивна временска разграничења   54   

  9,554  8,323 

Обавезе за порез из добитка  41  41 

  9,595  8,364 
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24. Одложена пореска средства и обавезе 
 

 

Одложена пореска средства Друштво, на дан 31. децембар 2011. године није обрачунало у складу са 

МРС 12 јер је утврдило да има одложена пореска средства  по основу средства која подлежу 

амортизацији (пореска основица је већа од књиговодствене вредности средства), али  Руководство 

Друштва процењује да  не може да искористи пореска средства за смањење пореске обавезе у 

наредних 10 година јер сматра да у будућности неће бити расположивих опорезивих добитака ( као 

што је објашњено у параграфу 27. МРС 12).  

 
 

25. Усаглашавање потраживања и обавеза 
 

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12. 2011. 

Друштво има усаглашено потраживање са свим значајним купцима. 

 

 Друштво има усаглашене обавезе са свим значајним добављачима. 
 

26. Пословни приходи 
 

  2011  2010 

     

Приходи од продаје производа и услуга  764,835  480,257 

Приход од активирања учинака и робе  31,247  18,317 

Повећање вредности  залиха учинака (напомена 9)  0  36,646 

Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)  102,202  3421 

Остали пословни приходи   129  91 

Укупно   694,009  531,890 

 

 

 

Образложење  значајних ставки прихода: 

 

 

 
  2011   

     

Приходи од продаје производа и услуга  764,835   

- Приходи од продаје робе у транзиту  55   

- Приходи од продаје производа повезаним правним лицима  0   

- Приходи од продаје расходован ковачки алат  1,870   

- Приходи од продаје производа у иностранству  672,931   

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  69,318   

- Приходи од продаје услуга топли оброк  5,272   

- Приходи од продаје отпадног материјала – шпон  15,389   

Приход од активирања учинака и робе  31,247   

Повећање вредности  залиха учинака (напомена 9)  0   

Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)  102,202   

Остали пословни приходи   129   

* Приходи од продаје кафе радницима  129   

Укупно   694,009   
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27. Остали пословни приходи 
 

  2011  2010 

     

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.     

Приходи од закупнина     

Приходи од чланарина      

Приходи од тантијема и лиценцних накнада     

Остали пословни приходи – приход од продаје кафе радницима  74  91 

  74  91 

 

28. Пословни расходи 
 

  2011  2010 

     

Набавна вредност продате робе      

Трошкови материјала  322,540  205,430 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  337,827  236,820 

Трошкови амортизације и резервисања   11,545  11,420 

Остали пословни расходи   83,292  57,625 

  755,204  511,295 

 

 

Трошкови материјала укључују:  

 
  2011  2010 

Трошкови материјала  ,  205,430 

- Трошкови материјала за израду – рачун 511  244,970  147,651 

* Трошкови директног материјала (челик  у  ој 08-32,35 и 37)  162,162  98,764 

* Полупроизводи набављени од другог (откивци  5,867  4,759 

* Готови производи набављени од другог (заптивке, заштитник 

навоја, подложне плочице, о-прстен – СПГ, наставци)  

 

43,407 

 

23,218 

* Отпис алата – ситан инвентар -   11,675  7,045 

* Отпис ковачког алата  21,859  13,865 

- Трошкови режијског материјала – рачун 512  29,540  21,504 

-Трошкови горива и енергије- рачун 513  48,031  36,275 

 

Трошкови амортизације и резервисања укључују износ од РСД 11,544,852.05 (2011 РСД 

10,544,852.05), који се односи на трошкове амортизације, РСД 11,419,853.79 (2010 РСД 

11,766,348.10).  

 

29.  Остали пословни расходи 
 

  2011  2010 

     

Производне услуге     

- Услуге на изради учинака – операцијске услуге – 

кооперација к-то-530 

 

14,784 

 

7,215 

- Транспортне услуге- 531  22,359  18,834 

* трошкови превоза за набавку робе  5,969  5,816 

* трошкови отпреме робе  17  30 

* трошкови  отпреме робе за извоз  15,241  11,820 

* птт трошкови  827  853 

* трошкови мобилне телефоније  305  315 

- Услуге одржавања основних средстава- 532  3,160  1,103 

  * Tрош.одрж.ос.сред.  2,477  1,103 

  * Трож.одрж.софтвера  683   

- Закупнине-  струг ТНП 160Б  100  164 

- Трошкови сајмова  108  59 
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* трошкови сајма у земљи  12  13 

* трошкови сајма у иностранству  96  46 

- Реклама и пропаганда - 535  323  233 

- Трошкови осталих  услуга -539  23,768  14,119 

* Трош.комуналних услуга  1,878  1,725 

* Трошкови коришћења ауто пута - путарине  242  215 

* Трокови регистрације возила  71  69 

* Трош.извозничка провизија - Петолетка Промет  3,355  2,446 

* Трош.извозничка провизија - Банком  14,461  7,518 

* Остале услуге   449  759 

* Провизија Актиф  301  169 

* Трошкови Холдинга и др.АД  3,011  1,199 

* Трош.провизије АРО-ЕНГИНЕЕРИНГ  0  18 

- Непроизводне услуге - 550  5,560  3,413 

* Трош.здравствених услуга (систематски прегледи)  173  120 

* Трошкови адвокатских услуга  41  154 

* Трошкови стручног образовања запослених  26  214 

* Стипендије и кредити ученицима  257  211 

* Трошкови новина и часописа  287  291 

* Трошкови вештачења и ревизије  169  210 

* Остали непроизводни трошкови (услуге префактурисавања 

Банком, ртв претплата, сертификат, анализа јела- завод, 

баждарење, саветованје и интелектуалне услуге 

 

4,607 

 

1,992 

* Трошкови уписа хипотеке  0  222 

- Репрезентација - 551  3,347  2,071 

* Трошкови  репрезентације (кафана, материјал око нове године, 

пиће пословним партнерима) 
 

2,580 
 

1,647 

* Трошкови репрезентације - кухиња  767  424 

- Премије осигурања - 552  2,844  3,324 

* Трош.премије осигурања (машине)  2,497  2,689 

* Трош. Осигурања путника и робе  32  43 

* Трош.премије осигурања  315  592 

- Трошкови платног промета – провизије банке - 553  2,119  1,636 

- Трошкови пореза- 555  3,109  4,051 

* Порез на имовину  687  712 

* Комунална такса  200  400 

*Накнада за кориш.комуналних добара  290  290 

* Трош.админ такси  589  626 

* Трош.царине  1,107  1,743 

* Остали порези  236  279 

- Трошкови доприноса -556  1,278  902 

* Доп.комора Србије  495  350 

* Доп.комора Крушевац  783  552 

Остали нематеријални трошкови - 559  422  501 

* Трошкови спонзорства и помоћи ван фабрике  393  450 

* Остали немат трош. (куповина цвећа, икебане)  29  51 

  83,292  57,625 

 

 

 

 

30. Финансијски приходи 
  2011  2010 

Приходи камата  74  1,379 

Позитивне курсне разлике  19,313  13,210 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле  641  2,149 

Учешћа у добитку зависних правних лица     

Остали финансијски приходи  754  1 

  20,782  16,739 
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31. Финансијски расходи 
 

  2011  2010 

Расходи камата  37,052  30,007 

Негативне курсне разлике  15,556  35,516 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле  779  595 

Остали финансијски расходи  3,430  58 

  56,817  66,176 
 

32. Остали приходи 

  2011  2010 

Остали приходи:     

Добици од продаје:     

- ситног инвентара  112  9 

- осталог потрошног материјала  63  78 

- материјала   118  9 

Вишкови   387  1,123 

Наплаћена отписана потраживања     

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика     

Приходи од смањења обавеза  120,547  29,350 

- Приходи од смањења обавеза по основу закона  120,547  29,350 

Остали непоменуту приходи   1,878  16 

Приходи од усклађивања вредности:     

- залиха  0  3,864 

Остало – приходи од осигурања ЗОИЛ Дунав  1,253  1,221 

Остали непоменути приходи  0  198 

Приходи по основу наплаћених пенала  0  25 

  124,358  35,893 

 

33. Остали расходи 

 
 

  2011  2010 

     

Губици од продаје:     

- материјала   0   

Мањкови  303  605 

Казне  23  5 

Накнадно утврђени расходи  1,457  2,140 

Накнада штете другим лицима  754  10 

Обезвређење потраживања  23,481  3,880 

Расход од нргат.ефекта ревалоризације  137   

  26,155  6,640 

 

34. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 
 

  2011  2010 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  261,622  183,077 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 

49,223 

 

34,543 

Трошкови накнада по уговору о делу  4,856  2,187 

Остали лични расходи и накнаде  22,126  17,013 

  337,827  236,820 
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Образложење  ставки: 

 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  261,622   

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 

послодавца 

 

49,223 

 

 

- Допринос за ПИО на терет послодавца  28,969   

- Допринос за здравствено на терет послодавца  16,038   

- Допринос за незапосленост на терет послодавца  1,956   

- Бенефицирани радни стаж  961   

- Доп.0,6% синдикат  1,299   

Трошкови накнада по уговору о делу -522  4,856   

Остали лични расходи и накнаде - 529     

- Јубиларне награде за 2010.  647   

- Помоћ запосленим радницима у случају болести и смрти  1,718   

- Дневнице у земљи и иностранству  434   

- Путни трошкови у земљи и иностранству  536   

- Трошкови смештаја  534   

- Трошкови превоза радника  5,858   

- Трошкови исхране радника  11,322   

- Остала лична примања  174   

 

  

35. Потенцијалне обавезе  
 

Друштво је имало потенцијалне финансијске обавезе у вези са банкарским гаранцијама 

основама, које су настале у редовном току пословања. 

 

36. Трансакције са повезаним правним лицима  
 

Немамо повезана правна лица. 

 

37. Догађаји након датума биланса стања 
 

 

Након биланса стања  није било догађаја  који би могли значајно да утичу на вредност исказане 

имовине и обавеза. 

 
 

 

Aleksandrovac,28.02.2012.      М.П. 

 

      (место и датум) 

 

 

_______________________ 

 

 (Лице одговорно за састављање напомена) 

 

 

___________________ 

 

 (Законски заступник) 
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TI3BEIIITAJ HE3ABI,ICHOT PEBI43OPA

c Kvfrlu T vrldivr AKUpI o HAPA I,I ytIPAB H O M OAE O P y
,,APMATyPE'A.A. AJIEKCAHAPOBAII - y PECTPyKTyPUPAISy

llerpurulu crr.ro penusujy [pnJro)KeHnx $uuaucujcKux H3Berrraja Ilpegyseha sa rpon3BoArr,y ll
rrpoMer apMarypa ,rfmT APMAT)?E" a.A. A,rencan4poBarl - y pecrpynTypnparry, (y

AaJbeM reKcry: ,,,{pyrurno") roju o6lxrarajy lwtanc crarba Ha AaH 31. aeqerra6ap 20lL roAHHe

u o4ronapajyhra 6unaHc ycflexa, usreunaj o npoMeHaMa Ha KanuTzury n u3Berxraj o roxonulra
roroBuHe 3a roAHHy xoja ce 3aBprrraBa uaraj Aau, Kao r,r HarroMeHe y3 $nHaucNjcxe usreunaje.

O d z o e opu o cm pyrco e o d cm6 a s a Q un an c uj c rce us e eutmaj e

Pyxono4crno ,{pyrurna je oAroBopHo 3a cacraBJ'barr,e v r{crHHHTo rrpHKa3HBarLe oBrrx

$uHaHcujcxux usneruraja y cKJIaAy c MefyHapoAHHM craHAapAr.rMa $uHancr.rjcrcor
H3BeilrraBarba, Kao H 3a oHe r4HTepHe KoHTpoJIe xoje pyxoaoAcrBo oApeAH Kao HeorrxoAHe y
npu[peMn $unancr,rjcxux usreunaja rojr.r He caApxe uarepnja,ruo snauajHe norperxHe HcKa3e,

HacraJre ycJreA Kpr{Mr{HaJIHe paArbe 14 lpelxKe.

Odeoeopuocm pesrcopa

Haua oAroBopHocr je ga rBpa3HMo Mr{rxJbelLe o HaBeAeHHlr SunaucnjcKlrM H3Be[rrajuua na

ocHoBy o6asJbene penueuje. Penu:vjy cMo o6asuru y cKJraAy ca MefyHapoAHHM ara:n4ap4lr'v'a

penusuje u 3axoHotr o paqyHoBoAcrBy u penuzuju Perry6m-me Cp6uje. Onu cran4apAu HanaKy

Aa ce npr4Ap)r(aBaMo npnHrlnrra npo$ecuouanHe erLIKe u ga penuzuly trJraHr,rpaMo H rl3BprxuMo

Ha Haqr.rH xoju ouoryhaea Aa ce, y pa3yMHoj uepu, yBepr.rMo 4a $uHancujcKkt lr3Belurajn ue

caApx(e uarepuj arHo suauaj ue norpelnHe HcKa3e.

Penusuja yrsby.ry,je cnporofeme nocrynaKa y uu-rry npu6an.narra peeuaujcKr{x AoKa3a o

rr3Hocr{Ma u uu$opuaqujaua o6eroAarrenuu y Snnancujcxuu a:nerurajuua. Oga6paHIa

locrynrrrd cy 3acHoBar{n na npocyfnBa:ey peBrr3opa, yxrsyuyjyhu npolleHy pr{3r,rKa rr.rarepuja,rno

:nauajnnx rperraKa caApx€Hux y $uuaucr.rjcKl{M u3Belmajnua, HacrzIJIHx ycneA KpHMHHauIHe

paArbe prJru tperxKe. flpunurona ilporleHe oBux pH3LIKa, peBu3op pa3Marpa HHTepHe KoHrpoJre

roje cy peJreBaHTHe 3a cacraBJbarbe H o6jexrunny npe:eurauujy $uuancujcKr4x ra3Bermaja, y
rlr.ilby ocMurxJbaBarba naj6orsnx rraoryhlrx peBrr3opcKrzx nporleAypa, aJtyt He y quJby H3pDKaBarLa

Mr{rrrJberLa o eQuracnocrn cr{creMa HHTepHvx KoHTpona npaBHor r}rqa. Pesnsvtja raxole
yxryuyje oqelry npr{Merr,eHrzx paqyHoBoAcrBeHHX TIoJII{THKa H BpeAHoBane :uauajHux npolleHa

xoje je H3Bprrrr4Jro pyKoBo,qcrBo, Kao H oueHy onrrrre npesenraquje $unaHcujcrnx u:neurraja.

Cuarpanro ra cy perusujcxz AoKzr3H xoje cuo npulasunu AoBoJbHr{ u ogrosapaj yhu u ga

o6e:6e!yjy pa3yMHy ocnoBy 3a H3pa:raBalbe Halner MlIIrIJbeIr'a ca pe3epBoM.
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cKvrrIIIT I{HI{ AKUI{OHAPA I',I-yIPABHOM OAE OPv

,,APMATyPE" A.i. T;ni' dl'nApoBAII - v PECrPvKrvPr4PArbv

Ocuoee 3a u3paacalatue htuut"betua ca p$ep6oM

flocrpojersafionpeMaflpyurreacyHaAaH31.aeqeN,I6ap2011.ro4.nueoTnHcaHa96,600/o,a

'ajnehra 
Aeo I'cr'x; T'v;;;p"6;' Apv'*" il]:-l^:YTt ca MPC 16 - Herpe*ru'e'

nocrpojena 
" 

onp"ri npoueHHJlo H.BH KopHcHI4 BeK rpajarsa nocrpojema H oflpeMe I{ A.A.JII4JI.

r{M HoBe 
"p"o"o"r,i^;i;;; 

y r,.roryhnocru Aa.YTBPAuM-o-,I'3Hoc xoperquja Suuaucujctttlx

uaneurraja rro ocHoBy npoqeHe KopI'IcHor nera rpajama nocrpoJerba H olrpeMe'

'{pyurrrorrr,rjeHaaAeKBaTaHHaqnHeBI,IAeHTI{paJIoo6asegenoocHoByAyIopoIIHI4XH
KparKopor{H"* np"orrl ulrru je Aeo AyropoqHHx Kpe/IHra xojn AocreBa ga rlJlahalne y 2012'

IoAI4HI,IVcKa3uuloyoKBI4pyKpaTKopoI{H"*4""u""njcrraxo6aee:a.Taxofe,'{pyurnorrule
eBHAeHTr4pano o6asese 3a KaMaTe IIO HaBeAeHHM OcHOBaMa y oKBI',Ipy ocT€ulllx KpaTKOpoqHux

o6aresa, 
""n 

v o*""pi;;;;;"- o6asesa' 36or npupo4e enr'rsenqr'tje nojy '{pyu'no 
no4'u'

Hr{cMo 6utru y *oryhto"t" Aa yrBpAHMo !$"*ut =a 
*ojm.cy npeqerbeHe Ayropoque o6ane:e' a

noruerbeHe .p-d;;;;;;."' r.r. o6pHyro. Ha oeaj Haqr{H nraje urnpmeHa aAeKBarHa

npe:euraqlrja sunaHcujcKax 
I{3Be[ITa3a y ae.ny Ayropor{Hl4x I{ KparKopoqnHx o6ase:a'

Muw"oerue ca PSePsoJv

florrarrreuMI.IIIIJbe}by'ocI{M3aeBeHTyaJIHeesertleilII.TaIbaH3HeTHxyoKBI{pynacyca

,,OcHoBe 3a I'Bpax€Babe Ml'Irlrrberr'a * p"t"l1ly,:,..9T*cnjcrcl uaneruraju rpl4Ka3yJy

Lrcr'rHHTo u o6jerruauo, fro oBHM uarepujanuo :Havajuran n'rrarbr4Ma, sunancrajcr<y no3r'rilHJy

,{py'rma Ha AaH Jrl"o"u.roap 2011. roanne Kao H pe3yrlrare 
"Tfo"-1:"'-rpoMeHe 

Ha

Karrr4Tarry H ToKoBe roroB'rHe 3a roAlrrry xoja ce 3aBpIIraBa ua raj AaH, y cKIIaAy ca

parryHoBoAcrBeHlrM IrporIHcI4Ma Perry6rulre Cp6uj e'

Crcpemarue ncatabe

Na urue o6ea6elema norpa)Kl'{Bal*,a-Kovrepuujalne 6-a:1; a'4' 6eorpa4 ro ocHoBy o4o6penor

AyroporrHor *o"o,irl ;;. 'ilin-g 2$4,ig oo ol.to.zol0' roAune, ycnocraBrbeHe cy xnrloreKe

HaHeIIoKpeTHocT}tflpyurrsaql{ayKyIIHacaAall]H,aBpeAHocT,"uau'31.,qeueN,{6ap2011.
roAHHe, r{3HocH 

,l6.g3Zxr{JbaAe Av1apa.Haure MI/tIrIJberbe He caAp)KI4 pe3epBy rlo oBoM nl{Tarby'

pI 3 I] E IIIT A.I HE3ABI{CHOI PEBI'I3OPA (nacranarc)

Eeorpa,4, 4' anPutr2012' rolutte


