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На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о 
садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних 
друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) Акцинарско друштво“ НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ“ , БЕОГРАД, 
Булевар краља Александра 403, доноси годишњи извештај о пословању следећег садржаја: 

 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТАВА ЗА 2012. ГОДИНУ 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

4. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2012. ГОДИНУ. 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРАГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА 

1.1.  Пословни име : 

        НИКОЛА ТЕСЛА ЕИ АД 

1.2.  Седиште и адреса 

        БЕОГРАД, Булевар краља Александра 403 

1.3.  Датум оснивања 

        10.02.1947. 

1.4. Maтични број   

     07011369 

1.5. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре 

             BD 2306/2005   od 21.02.2005.     

1.6.  ПИБ – порески индетификациони број 

      100007026 

1.7.  Шифра делатности 

             9522  -поправка апарата за домаћинство, кућне и баштенске потребе 

1.8. Телефон и факс 

              011-3214500  

1.9.  Е-маил адреса 

www.ei-n tesla.rs 

1.10.  Текући рачуни и банке код којих се воде 

                 Алфа банка а.д. Београд -180-1041210004376-14 

1.11. Име и презиме директора 

  Радослав Марић 

 

 

 

 



 

2.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2012 ГОДИНУ 

2.1. Представљање Друштва         

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ основано је 10.02.1947.године. Друштво је приватизовано  у 
складу са важећим Законом о приватизацији („Сл. Гласник РС“ 38/01;18/03;45/05) и одредбама 
Уредбе  о продаји капитала и имовине јавном аукцијом („Сл. Гласник РС“52/05) , када је Агенција за 
приватизацију  дана 08.08.2006. године закључила Уговор о продаји капитала методом јавне 
акукције са купцем друштвеног капитала Радославом Марићем. 
 
Скупштина Друштва „ Никола Телса ЕИ „  усвојила је дана 28.11.2006. године Уговор о 
организовању Друштва са ограниченом одговорношћу у Акционарско друштво . На основу тог 
Уговора основни капитал Друштва подељен је на 68.434 акије појединачне номиналне вредности 
500,00 динара. 
Скупштина акционара „Никола Тесла ЕИ „ АД дана 23.07.2007. донела је Одлуку о повећању 
основног капитала по основу обавезног инвестирања , а у складу са Уговором о продаји капитала 
методом јавне аукције . На основу тога издато је 8.568 акција , појединачне номиналне вредности од 
500,00 динара. 
 

Основни капитал друштва на данашњи дан се састоји од 77.002 акције номиналне вредности 500,00 
динара које  носе ознаку  CFI код: ЕSVUFR;  ISIN број: RSNITSE89499 и укључене су на тржишни  
сегмент –MTP Belex - Београдске берзе АД Београд.  

Подаци о члановима управе  
  
Директор Друштва : Радослав Марић 

   Председник и чланови Управног одбора:  

1. Горан Тукић ,председник 
2. Александар Томић, члан 
3. Селимир Васојевић, члан 

                

        

Укупан број запослених лица и њихова стручна спрема у предходној години:   
              

Година НKВ ПKВ КВ ССС ВШС ВСС 

2012.   1    
     

   

 

 



На дан састављања извештаја  ,а према подацима из Централног регистра депо и клиринга  хартија од 
вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи: 

Име/пословно 

име имаоца 
Број  акција са правом гласа Проценат  

Бјелопетровић Душан 62.631 81,34% 

Акционарски фонд 3.460 4,49% 

ТIV PRODUKT  DOO 2.181 2,83% 

Тошић Милина 63 0,08% 

Тордај Дивна  61 0,08% 

Миличевић Стеван 60 0,08% 

Џунић Марица 54 0,07% 

Цветковић Миља 36 0,04% 

Јанићијевић Драгољуб 36 0,04% 

Лазић Миодраг 36 0,04% 

 

Напомена: Извод из Централног регистра дана 11.04.2013. године. 

   

2.2. Резултати пословања у 2012. години 

Биланс успеха 

Привредно друштво је у билансу успеха на дан 31.12.2012. године исказало губитак у износу од  
8.008.309,71 динара ,  с обзиром да је остварена пословна активност  била  ниска и недовољна  од свега   
5.644,58 динара.  
Највеће учешће у висини исказаног губитка od 40,3% чинили су трошкови амортизације.Високо учешће 
амортизације у губитку је упозорење да привредно друштво није довољно профитабилно употребило 
сопствену имовину. 
 
Биланс стања  

У 2012. години у билансу стања није било значајнијих промена на позицијама основних средстава . 
Повећања су исказана на позицији краткорочних финансијских обавеза ( групе конта 42  и 43 ) , што се у 
потпуности одразило на пословни губитак, имајући у виду чињеницу, да у 2012 практично није било 
пословне активности довољне да покрије целокупне трошкове привредног друштва.  



 

Стање  имовине друштва 

 

Назив и врста  Место  
Површина 

објекта (m2) 

Вредност на дан 
31.12.2012. године u 

динарима 

Грађевинско земљиште 
Београд, Булевар 

краља Александра 403 
2h 97a 26m2 2.695.996.76 

Пословна зграда  
Београд, Булевар 

краља Александра 403 
360 6.720.857,12 

Зграда 1 Београд 79 3.211.324,92 

Зграда 2 Београд 28 1.138.191,11 

Зграда 3 Београд 835 33.942.484,88 

Зграда 4 Београд 649 26.381.643,94 

Зграда 5 Београд 354 14.389.987,61 

Зграда 8 Београд 193 7.875.388,72 

Зграда 9 Београд 120 4.877.961,90 

Зграда 10 Београд 108 4.390.165,70 

Зграда 14 Београд 16 650.394,91 

Зграда 15 Београд 12 487.796,19 

Зграда 16 Београд 12 487.796,19 

Зграда  17 Београд 7 284.547,77 

Постројења и опрема Београд  53.884,69 

 

Укупна вредност : 
земљиште , објекти и опрема  

  107.558.422,41 



 

            

 

Значајни показатељи пословања и успешности 

Ликвидност I степена 
 

= 

готовина и гот. еквиваленти 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 019 

АОП 116 

 

= 
0,00 

Ликвиднос II степена 
 

= 

обртна имовина - залихе 

краткорочне обавезе 

 

= 

АОП 012-АОП 
013 

АОП 116 

 

= 
0,00 

Рацио нето обртног 
фонда 

= 

обртна имовина - краткорочне 
обавезе 

обртна средства 

 

= 

АОП 012-АОП 
116 

АОП 012 

 

= 
0,00 

Финансијска 
стабилност 

= 
сопствени капитал 

пословна пасива 

 

= 

АОП 101 

АОП 124 

 

= 
0,75 

Рентабилитет укупног 
капитала 
након опорезивања 

= 
_____нето добитак_______ 

капитал 

 

= 

АОП 229  

АОП 101 

 

= 
-9,93 

 

Привредно друштво „Никола Тесла ЕИ“ а.д. Београд , током предходне 2012. Године, било је више пута 
у блокади, а од  31.10.2012. у непрекидној блокади, што је утицало како на пословну активност тако и на 
исказане резултате пословања. Привредно друштво још увек носи терет нерешених радних спорова из 
година  пре приватизације, али у много мањој мери него што је to билo у претходним годинама . 

2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на 
тржишту 

Привредно друштво због чешће и дуже неликвидности и блокаде са којом се борило током 2012. године 
није довољно присутно на тржишту. 

 

   



 

2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је 
друштво изложено 

Очекује се повећање пословне активности, активирањем у судском поступку стечене имовине. Друштво 
је било под теретом наслеђених обавеза и спорова пре приватизације и било је неопходно ради даљег 
развоја поступно решавање проблема. 

   

2.5 .  Промене у пословним политикама друштва 

 Није било промена у пословним политикама друштва 

 

2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се   

  подноси извештај 

  Није било важнијих пословних догађаја насталих после протека године за коју се подноси извештај.    

   

2.7. Значајнији послови са повезаним лицима  

Нема повезаних правних лица у пословном односу.  

 

2.8.  Активности друштва на пољу истраживања и развоја 

Привредно друштво се још увек бори са блокадом и неликвидношћу , тако да нема активности на пољу 
истраживања и развоја. 

 

2.9.   Стицање сопствених  акција 

Није било стицања сопствених акција у предходној години. 

 

 

 

 

 



 

3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА 

                  
Финансијски извештаји „ Никола Телса ЕИ“ а.д. Беогад , за обрачунски период 01.01.2012 до 

31.12.2012. године састављени су, по свим материјално значајним питањима ,у складу са Међународним 
стандардима финансијског извештавања (МСФИ) , Међународним рачуноводственим стандардима 
(МРС) и уз поштовање Закона о рачуноводству и ревизији (Сл.Гласник РС бр.46/2006), подзаконских 
аката и интерних актата друштва донетих на основу Закона. 
Финансијски извештаји „ Никола Телса ЕИ“ а.д. Беогад, дају истините и објективне податке о стању 
имовине и обавеза и одражавају пословање и финансијски положај друштва и реално исказују добитке и 
губитке као и токове готовине  и промене на капиталу . 

На основу  члана 50. ст. 2. тачка 3. Закона о Тржишту капитала ( Сл.Гласник РС бр.31/2011) и 
члана 3. Правилника о садржини ,форми и начину објављивања годишњих,полугодишњих и кварталних 
извештаја јавних друштава (Сл.Гласник РС бр 14/2012)  
Ову изјаву сачињавају и дају као саставни део Годишњег извештаја,одговорна лица за састављање 
финансијских извештаја : 
1.Радослав Марић, директор и   
2.Јованка Старчевић , директор привредно друштва Еуроконто 2010, са којим је закључен уговор о 
водјењу пословних књига. 
У Београду   22.04.,2013. 
 

 

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2012. ГОДИНУ -  

    

 

Биланс стања,  

Биланс успеха,  

Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу и  

Напомене уз финансисјке извештаје 

 

 

 































 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA  
INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 

 
Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih  

izveštaja za godinu završenu  
31.12.2012. godine   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beograd, 27.3.2013. godine 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
VLASNICIMA I RUKOVODSTVU NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 
 
Obavili smo reviziju priloţenih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Nikola Tesla Elektronska 
Industrija Beograd (u dalјem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2012. godine i 
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za 
godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz 
finansijske izveštaje. 
 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje smatra 
neophodnim za pripremanje finansijskih izveštaja koji ne sadrţe materijalno značajne pogrešne 
iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o navedenim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa MeĎunarodnim standardima revizije i Zakonom o 
računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalaţu da se pridrţavamo etičkih zahteva i da 
reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski 
izveštaji ne sadrţe materijalno značajne pogrešne iskaze.  
 
Revizija uključuje sprovoĎenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuĎivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled nedozvoljene radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor 
sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, radi 
osmišljavanja revizijskih postupaka, koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju 
izraţavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takoĎe, uključuje ocenu 
adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena koje je 
izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pibavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeĎuju osnovu za 
izraţavanje našeg revizijskog mišljenja. 
 
Osnova za mišljenje s rezervom 
 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 21., uz finansijske izveštaje, na dan 31.12.2012. godine protiv 
Društva se vodi veći broj sudskih sporova. Rukovodstvo Društva veruje da su vrednosti potencijalnih 
negativnih ishoda tih sporova takve, da nije potrebno izvršti odnosna rezervisanja u finansijskim 
izveštajima za godinu koja se završava na dan 31.12.2012. Imajući u vidu značajan stepen 
neizvesnosti u pogledu ishoda ovih sporova, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekat koji bi 
na finansijske izveštaje imale korekcije po osnovu rezervisanja za negativne ishode ovih sporova. 
 
Mišlјenje s rezervom 
 
Po našem mišlјenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje ima pitanje navedeno u pasusu  
Osnova za mišljenje s rezervom, finansijski izveštaji, istinito i objektivno, po svim materijalno 
značajnim pitanjima, prikazuju finansijski poloţaj Nikola Tesla Elektronska Industrija a.d. Beograd na 
dan 31.12.2012. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u 
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.  
 
 
 

 

 



 
 

  

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 
 
VLASNICIMA I RUKOVODSTVU NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD 

 

 
Skretanje pažnje 
 
Kao što je obelodanjeno u napomeni 15. uz finansijske izveštaje, osnovni kapital priznat je u bilansu 
stanja Društva na dan 31.12.2012. i na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 99.306 hiljada dinara. U 
Agenciji za privredne registre ukupno upisani kapital iznosi 38.501 hiljadu dinara, što odgovara 
nominalnoj vrednosti 77.002 akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrednosti po 
nominalnoj vrednosti od 500 dinara po jednoj akciji. 
 
Na dan izvdavanja ovog izveštaja tekući račun Društva je u neprekidnoj blokadi od 31.10.2012. 
godine. Dalje, tekuće (kratkoročne) obaveze Društva na dan 31.12.2012. godine iznose 27.331 hiljadu 
dinara i veće su za 27.325 hiljada dinara od tekuće (obrtne) imovine Društva koja na isti dan iznosi 
svega 6 hiljada dinara. Prethodno navedeno, ukazuje na postojanje materijalno značajne 
neizvesnosti, koja moţe da ugrozi sposobnost Društva, da u duţem vremenskom periodu posluje u 
skladu sa načelom stalnosti poslovanja. 
 
Naše mišljenje ne sadrţi rezerve po ovim pitanjima. 
 
 
 
U Beogradu, 27.3.2013. godine 
 

MC Global Audit 
 

Dr Milivoje Cvetinović 
Ovlašćeni revizor 
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BILANS STANJA 

(U hilјadama dinara) 

 
 

Napomene 
  

31.12.2012.  31.12.2011. 

AKTIVA      

A. STALNA IMOVINA    107.976  111.220 

IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA   107.558  110.789 

 1. Nekretnine, postrojenja i oprema  3.1., 4.  107.558  110.789 

      

V  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 3.2., 5.  418  431 

 1. Učešća u kapitalu   418  431 

 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani      

      

B. OBRTNA IMOVINA    6  43 

      

III  KRATKOROČNA POTRAŢIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA   6  43 

 1. Potraţivanja  3.3., 6.  -  29 

 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja   6  14 

      

Đ. UKUPNA AKTIVA   107.982  111.263 

      

PASIVA       

A. KAPITAL  3.4.  80.651  88.659 

I    OSNOVNI KAPITAL  7.  99.306  99.306 

III  REZERVE 8.  6.065  6.065 

VIII GUBITAK 9.  (24.720)  (16.712) 

      

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE   27.331  22.604 

      

III KRATKOROČNE OBAVEZE  3.5.  27.331  22.604 

 1. Kratkoročne finansijske obaveze 10.  15.319  11.971 

 3. Obaveze iz poslovanja  11.  9.364  8.992 

 4. Ostale kratkoročne obaveze 12.  1.554  1.460 

 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih 
     prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 

 
13. 

 
1.094  181 

      

G. UKUPNA PASIVA   107.982  111.263 

 
 

Napomene na stranama 7 do 16 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja 

 

 

 

 

 

 



NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD 
Finansijski izveštaji 

 4 

 

 
BILANS USPEHA 

(U hilјadama dinara) 

 Napomene  2012.  2011. 

      

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA      

  I  POSLOVNI PRIHODI 3.6.  -  170 

  1.Prihodi od prodaje  14.  -  170 

      

 II POSLOVNI RASHODI  3.7.  5.370  4.483 

  3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  15.  505  380 

  4.Troškovi amortizacije i rezervisanja  16.  3.231  3.537 

  5.Ostali poslovni rashodi  17.  1.634  566 

      

 IV POSLOVNI GUBITAK   5.370  4.313 

      

 V  FINANSIJSKI PRIHODI   -  1 

 VI FINANSIJSKI RASHODI  3.8., 18.  1.296  193 

 VII OSTALI PRIHODI   1  - 

 VIII OSTALI RASHODI  3.6., 19.  521  83 

      

 X GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA   7.186  4.588 

      

XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 20.  822  35 

      

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA   8.008  4.623 

      

E. NETO GUBITAK    8.008  4.623 

 
 

Napomene na stranama 7 do 16 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja 
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IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 
U periodu od 1.1. do 31.12. 

 (U hiljadama dinara) 

 2012.  2011. 

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI    

I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti -  141 

 1.Prodaja i primljeni avansi -  141 

    

II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.568  573 

 1.Isplate dobavljačima i dati avansi 181  - 

 2.Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 1.010  380 

 3.Plaćene kamate -  193 

 5.Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 377  - 

    

IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.568  432 

    

    

V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA    

I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.568  432 

 2.Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) -  432 

 3.Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze  1.568  - 

    

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.568  432 

    

G.SVEGA PRILIVI GOTOVINE 1.568  573 

D.SVEGA ODLIVI GOTOVINE 1.568  573 

    

Đ.NETO PRILIVI GOTOVINE -  - 

E.NETO ODLIV GOTOVINE -  - 

    

Ţ.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA -  - 

    

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA -  - 

 
 

Napomene na stranama 7 do 16 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja 
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IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 
U periodu od 1.1.2012. do 31.12. 2012. godine  
 

(U hiljadama dinara) 

 Osnovni    NerasporeĎeni  Gubitak do   

  kapital   Rezerve  dobitak  visine kapitala   Ukupno  

          

Stanje na dan 1.1.2011. godine  99.306  6.065  50.479  (62.568)  93.282 

Ukupna povećanja u prethodnoj godini -  -  -  (4.623)  (4.623) 

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini -  -  (50.479)  50.479  - 

          

Stanje 31.12.2011. godine  99.306  6.065  -  (16.712)  88.659 

          

          

Stanje 1.1.2012. godine 99.306  6.065  -  (16.712)  88.659 

          

Ukupna povećanja u tekućoj godini -  -  -  (8.008)  (8.008) 

          

Stanje 31.12.2012. godine  99.306  6.065  -  (24.720)  80.651 

 
 

Napomene na stranama 7 do 16 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja 
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1. OPŠTE INFORMACIJE 

 
Nikola Tesla Elektronska Industrija AD Beograd (u daljem tekstu Društvo) je pravni naslednik 
pravnog lica u društvenoj svojini, osnovanog 10.2.1947. godine. Dana 8.8.2006. godine 
Agencija za privatizaciju i fizičko lice su zaključili ugovor o prodaji kapitala metodom javne 
aukcije. 
 
Registrovana preteţna delatnost Društva je popravka aparata za domaćinstvo i kućne i 
baštenske potrebe. 
  
Organ upravljanja Društvom je direktor. 
Poreski identifikacioni broj (PIB) Društva je 100007026 a matični broj 07011369. 
 
Društvo je u toku 2012. i 2011. godine imalo prosečno jednog zaposlenog. 
  
 Sedište Društva je u Beogradu, ulica Bulevar Kralja Aleksandra 403. 
 
 

 

2. OSNOVE ZA SASTAVLЈANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  
 
Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (Sluţbeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009), 
pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da voĎenje poslovnih knjiga, 
priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, 
dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa zakonskom, internom i 
profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje 
finansijskih izveštaja (Okvir), MeĎunarodne računovodstvene standarde (MRS), odnosno 
MeĎunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), kao i tumačenja koja su sastavni 
deo standarda. 
 
Osnovne tekstove MRS, odnosno MSFI čine MRS, odnosno MSFI izdati od Odbora za 
meĎunarodne računovodstvene standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdata 
od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda do 1. januara 2009. godine, za koje je 
Ministar finansija Republike Srbije doneo Rešenje o utvrĎivanju prevoda osnovnih tekstova 
MeĎunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno MeĎunarodnih standarda finansijskog 
izveštavanja – broj 401-00-1380/2010-16 od 5.10.2010. godine (Sluţbeni glasnik Republike 
Srbije broj 77/2010). 
 
Priloţeni finansijski izveštaji su prikazani u formi propisanoj Pravilnikom o sadrţini i formi 
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i 
preduzetnike (Sluţbeni glasnik RS” broj 114/2006, 2/2010 i 101/2012), koji preuzima 
zakonom definisan potpun skup finansijskih izveštaja koji odstupa od onog definisanog u 
MRS 1 „Prikazivanje finansijskih izveštaja“, a uz to u pojedinim delovima odstupa i od načina 
prikazivanja odreĎenih bilansnih pozicija predviĎenih navedenim standardom.  
 
Zbog navedenih odstupanja, Društvo nije navelo eksplicitnu i bezrezervnu konsatatciju o 
usaglašenosti priloţenih finansijskih izveštaja sa zahtevima standarda i tumačenjima izdatih 
od Odbora za MRS.  
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje na 
neograničeni vremenski period, odnosno da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj 
budućnosti. 
  
Finansijski izveštaji Društva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar predstavlja zvaničnu 
funkcionalnu i izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
U skladu sa MRS 10 paragraf 17, ove finansijske izveštaje odobrilo je za izdavanje 
Rukovodstvo  Društva, dana 7.2.2013. godine. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA  

 
3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema  
 

Nekretnine, postrojenja i oprema, su materijalna sredstva koja Društvo drţi za upotrebu pri 
obavljanju delatnosti, za isporuku robe ili pruţanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u 
administrativne svrhe, i za koja se očekuje da će se koristiti duţe od jednog obračunskog 
perioda. 
 
Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme se vrši po nabavnoj vrednosti ili ceni 
koštanja. Nabavnu vrednost čini vrednost po fakturi dobavljača umanjena za porez koji se 
refundira i uvećana za sve troškove nastale do stavljanja nekretnina, postrojenja i opreme u 
upotrebu, kao i za inicijalnu procenu troškova demontiranja, uklanjanja i restauracije 
područja na kome je sredstvo locirano (u skladu sa paragrafom 16 MRS 16 - „Nekretnine, 
postrojenja i oprema“). 
 
Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se 
tim izdatkom poboljšava stanje sredstava iznad njegovog prvobitno procenjenog 
standardnog učinka. 
 
Izdatak za popravke i odrţavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili 
odrţavanja budućih ekonomskih koristi koje Društvo moţe da očekuje od prvobitnog 
procenjenog standardnog učinka tog sredstva. Kao takav, on se priznaje kao rashod u 
trenutku kada nastane.  
 
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se u skladu sa 
paragrafom 30 MRS 16, po modelu nabavne vrednosti, tako što se nabavna vrednost 
umanjuje za ukupan iznos akumulirane amortizacije i ukupan iznos akumuliranih gubitaka 
zbog obezvreĎenja. 

 
Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena 
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava. Ako je preostala vrednost sredstava 
beznačajna, smatra se da je jednaka nuli, a kada je značajna, preostala vrednost se 
procenjuje na dan sticanja i ne povećava se naknadno zbog promene cena. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem amortizacije. Iznos 
nekretnina, postrojenja i opreme koji podleţe amortizaciji otpisuje se sistemski - 
proporcionalno, tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom stope za amortizaciju koje 
se utvrĎuju putem sledećeg obrasca: stopa amortizacije = 100/korisni vek trajanja sredstva. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u Bilansu stanja, nakon otuĎivanja 
ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuĎenja ne očekuju 
nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
U skladu sa paragrafom 55 MRS 16, amortizacija sredstva prestaje kada se ono isknjiţi 
odnosno kada je neto knjigovodstvena vrednost sredstva jednaka nuli. Stoga se sa 
amortizacijom ne prestaje kada se sredstvo ne koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuĎenja nekretnina, postrojenja i opreme 
utvrĎuju se kao razlika izmeĎu procenjenih neto priliva od prodaje i iskazane neto 
knjigovodstvene vrednosti sredstava i prikazuju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 

 
 

Amortizacija po stopama za poreske svrhe 
 
Zakon o porezu na dobit preduzeća reguliše da se osnovnim sredstvima smatraju materijalna 
sredstva čiji je vek trajanja duţi od jedne godine i čija je vrednost veća od jedne prosečne 
plate u Republici Srbiji. Društvo vodi posebnu evidenciju osnovnih sredstava u cilju obračuna 
amortizacije u poreske svrhe.  
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

 
3.1. Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) 

 
Shodno poreskim propisima, Društvo klasifikuje nekretnine, postrojenja i opremu  u pet 
amortizacionih grupa po kojima se vrši obračun amortizacije koja se priznaje kao trošak u 
poreskom bilansu. U prvu grupu su klasifikuju se nekretnine, za koje se poreski iznos 
amortizacije utvrĎuje primenom jedinstvene stope od 2,5% na nabavnu vrednost, uvećanu za 
nove nabavke nekretnina i umanjenu za nekretnine otuĎene u narednim periodima. 
 
Sva postrojenja i oprema su klasifikovani u četiri grupe (grupe II do V) za koje se iznos 
amortizacije u poreske svrhe utvrĎuje primenom stopa od 10%, 15%, 20% i 30% na sadašnju 
vrednost iskazanu na početku poslovne godine, uvećanu za nove nabavke po nabavnoj 
vrednosti, a umanjenu za otuĎenja po prodajnoj vrednosti. Stope se primenjuju na preostalu 
sadašnju vrednost, odnosno po degresivnom metodu. Za razliku izmeĎu amortizacije 
utvrĎene u skladu sa MSFI i poreske amortizacije, iskazuju se odloţeni poreski efekti, ukoliko 
su materijalni. 
 
 
 

3.2. Dugoročni finansijski plasmani 
 
Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju: Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 
Dugoročne stambene kredite date zaposlenima. 
 
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednuju se po nominalnoj vrednosti izvršenih 
ulaganja. Naknadno odmeravanje vrši se po modelu nabavne vrednosti, što podrazumeva da 
se sve isplaćene dividende od pridruţenog pravnog lica priznaju kao finansijski prihod u 
Bilansu uspeha tekućeg perioda i da ne utiču na promenu vrednosti učešća u kapitalu. 
 
Dugoročni stambeni krediti zaposlenima početno se priznaju po vrednosti datog zajma 
zaposlenom. Naknadno merenje vrši se umanjenjem početne vrednosti za sve realizovane 
naplate glavnice datog kredita zaposlenom. 
 
 

 
3.3. Potraţivanja 

 
Kratkoročna potraţivanja obuhvataju potraţivanja od kupaca u zemlji po osnovu prodaje 
dobara i usluga. 
 
Potraţivanja od kupaca mere se po vrednosti iz orginalne fakture. 

 
Ispravka vrednosti  potraţivanja od kupaca vrši se pod uslovom da su potraţivanja prethodno 
bila uključena u prihode Društva i da se ne odnose na povezana pravna lica, a na osnovu 
procene rukovodstva, utvrĎene na kraju poslovne godine, o naplativosti postojećih 
potraţivanja.  
 
Na kraju svake naredne godine, rukovodstvo vrši nove procene potrebnih ispravki, pri čemu 
se u skladu sa paragrafima 32. do 40. MRS 8 „Računovodstvene politike, promene u 
računovodstvenim procenama i greške“ promene procene ne odnose na prethodne periode, 
ne predstavljaju ispravku greške, niti promenu računovodstvene politike. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
3.4. Kapital 
 

Kapital se definiše kao preostali interes u sredstvima Društva, nakon odbitka svih njegovih 
obaveza. 

 
Kapital se iskazuje po nominalnoj vrednosti, posebno svaka vrsta kapitala: Osnovni kapital; 
Rezerve; Gubitak. Vrednost kapitala koriguje se za iznos iskazanog gubitka, do visine 
kapitala, a eventualni deo gubitka iznad visine kapitala iskazuje se u aktivi bilansa stanja. 

 
 
 
3.5. Obaveze  

 
Obavezama se smatraju Dugoročne obaveze i Kratkoročne obaveze.  
 
Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju za plaćanje u roku duţem od godinu dana od 
dana činidbe, odnosno od dana bilansa.  
 
Kao kratkoročne obaveze, u smislu odredaba paragrafa 60 MRS 1 – Prezentacija finansijskih 
izveštaja, klasifikuju se obaveze za koje se očekuje da će biti izmirene u toku uobičajenog 
poslovnog ciklusa, odnosno ako dospevaju za izmirenje u roku od dvanaest meseci od 
datuma bilansa stanja.  
 
U skladu sa odredbama Pravilnika o sadrţini i formi finansijskih izveštaja, Društvo je u okviru 
bilansne pozicije Kratkoročne obaveze iskazalo: Kratkoročne finansijske obaveze; Obaveze iz 
poslovanja; Ostale kratkoročne obaveze; Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja. 
 
Kod početnog priznavanja, saglasno paragrafu 43 MRS 39 – Finansijski instrumenti: 
priznavanje i odmeravanje, Društvo meri finansijske obaveze po njihovoj nabavnoj vrednosti, 
koja predstavlja poštenu vrednost naknade koja je primljena za njih, odnosno u visini 
nominalnih iznosa, koji proizilaze iz poslovnih i finansijskih transakcija. 
 
Troškovi transakcija koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih obaveza uključuju se u 
početno merenje finansijskih obaveza.  
 
Kod naknadnog vrednovanja, Društvo meri obaveze po amortizovanoj vrednosti. Povećanje 
obaveza po osnovu obračunate kamate pripisuje se odgovarajućim obavezama na teret 
finansijskih rashoda – kamata. 
 
Umanjenje obaveza po osnovu zastarelosti, prinudnog poravnanja, vanparničnog poravnanja, 
konačne sudske odluke ili drugog konačnog upravnog akta, kao i u drugim slučajevima kada 
Društvo poseduje verodostojni dokaz, vrši se direktnim otpisom obaveza u korist ostalih 
prihoda. 
 
 
 

3.6. Prihodi 
 

U skladu sa paragrafom 7 MRS 18 Prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog 
perioda, koji nastaje iz redovnih aktivnosti Društva, kada taj priliv rezultuje povećanjem 
kapitala, sem uvećanja kapitala koja se odnose na  dodatne uloge vlasnika kapitala. 
 
Prihodi se odmeravaju  po fer vrednosti primljenih naknada ili potraţivanja. Dakle, prihodi se 
odmeravaju po fer (pravičnoj) vrednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i 
predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge u toku redovnog 
poslovanja, umanjene za rabate i druge popuste, porez na dodatu vrednost i druge poreze pri 
prodaji.  
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 

 
3.6. Prihodi (nastavak) 

 
Prihodi od usluga - Kada se rezultat neke transakcije koja uključuje pruţanje usluga moţe 
pouzdano izmeriti, prihod povezan sa tom transakcijom treba da bude priznat prema stepenu 
dovršenosti te transakcije na datum Bilansa stanja. 
 
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih 
koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz 
prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke; na primer, one što proističu iz 
revalorizacije utrţivih vrednosnih papira i one što rezultiraju iz porasta iskazane vrednosti 
dugoročnih sredstava. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće 
rashode. 
 
 

 
3.7. Rashodi 
 

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi 
koji proističu iz redovnih aktivnosti Društva uključuju: Troškove zarada, naknada zarada i 
ostale lične rashode; Troškove amortizacije i rezervisanja i Ostale poslovne rashode. 
 
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju, 
da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih 
koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Gubici se  prikazuju na 
neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode. 
 
 
 

3.8. Pozitivne i negativne kursne razlike 
 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinare 
po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije vaţećem na dan svake 
promene (promptni kurs). 
 
Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja su preračunate u njihovu 
dinarsku protivvrednost po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne Banke Srbije 
vaţećem na dan bilansa stanja. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu kursiranja knjiţene su u korist ili na 
teret bilansa uspeha. 
 
 
 

3.9. Porezi i doprinosi 
 
 Porez na dobitak 

 
Tekući porez na dobitak 

 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama 
Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sluţbeni Glasnik RS broj 18/2010). 
 
Porez na dobitak obračunat je po stopi od 10% na poresku osnovicu koja je prikazana u 
poreskom bilansu. Poreska osnovica se utvrĎuje usklaĎivanjem dobitka koji Društvo iskazuje 
u bilansu uspeha, sa zahtevima odredbi iz Zakona o porezu  na dobit pravnih lica, kojima su 
definisani prihodi i rashodi koji se priznaju pri utvrĎivanju poreske osnovice u poreskom 
bilansu.  
 



NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD 
Napomene uz finansijske izveštaje 

  12 

 
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak) 
 
3.9. Porezi i doprinosi (nastavak) 

 
Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda 
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u odreĎenom prethodnom periodu. 
MeĎutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duţe od 10 godina. 
 
Odloženi porez na dobitak 

 
Odloţeni porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrĎivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike izmeĎu poreske osnove potraţivanja 
i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti. Vaţeće poreske stope na datum bilansa 
stanja se koriste za utvrĎivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odloţene poreske 
obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odloţena poreska sredstva se 
priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi 
u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporezivi dobitak od 
kojeg se odloţena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, kao i druge poreze i 
doprinose u skladu sa republičkim i opštinskim propisima.  

 
 
 
4. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

                        (u hiljadama dinara) 

 Zemljište 
 

Nekretnine 
 

Oprema 
  

Ukupno 

Nabavna vrednost        

Stanje 31.12.2011. godine 2.696  111.396  4.193  118.285 

Povećanja u toku godine -  -  -  - 

Stanje 31.12.2012. godine 2.696  111.396  4.193  118.285 

        

Ispravka vrednosti         

Stanje 31.12.2011. godine -  3.803  3.693  7.496 

Amortizacija u toku godine -  2.785  446  3.231 

Stanje 31.12.2012. godine -  6.588  4.139  10.727 

        

Sadašnja vrednost         

31.12.2012. godine 2.696  104.808  54  107.558 

31.12.2011. godine 2.696  107.593  500  110.789 

 
 
 
 
5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

U hiljadama dinara 

 31. 12. 2012.  31.12.2011. 

    

Učešća u kapitalu ŠKO EI Niš 93  93 

Stambeni krediti zaposlenima 325  338 

    

 418  431 
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6. POTRAŢIVANJA  

U hiljadama dinara 

 31.12.2012.  31.12.2011. 

    

Kupci u zemlji 28.977  29.006 

Ispravka vrednosti potraţivanja od kupaca u zemlji (28.977)  (28.977) 

      

 -  29 

 
Potraţivanja od kupaca u zemlji koja na dan 31.12.2012. godine iznose 28.977 hiljada dinara 
bruto (na dan 31.12.2011. godine – 29.006 hiljada dinara) odnose se na potraţivanja od 
sledećih kupaca: 

U hiljadama dinara 

 31.12.2012.  31.12.2011. 

    

Beta Trade d.o.o. Beograd 26.028  26.028 

Start Info d.o.o. Beograd 1.555  1.555 

Stork Red d.o.o. Beograd 879  879 

GVS Commerc d.o.o. Beograd 515  515 

TIV Komerc d.o.o. Beograd -  29 

      

 28.977  29.006 

 
 
 
7. OSNOVNI KAPITAL 
 

Osnovni kapital priznat je u bilansu stanja Društva na dan 31.12.2012. i na dan 31.12.2011. 
godine u iznosu od 99.306 hiljada dinara. U Agenciji za privredne registre ukupno upisani 
kapital iznosi 38.501 hiljadu dinara, što odgovara nominalnoj vrednosti 77.002 akcije 
registrovane kod Centralnog registra hartija od vrednosti po nominalnoj vrednosti od 500 
dinara po jednoj akciji. 
 
 

 
8. REZERVE 
 

Rezerve na dan 31. decembra 2012. i 31.12.2011. godine iznose 6.065 hiljada dinara i 
odnose se na zakonske rezerve formirane iz dobitka ostvarenog u ranijim godinama, prema 
tada vaţećim propisima.  
 
 
 

9. GUBITAK 
 

Akumulirani gubitak Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 24.720 hiljada dinara, a na 
dan 31.12.2011. godine je iznosio 16.712 hiljada dinara. Povećanje akumuliranog gubitka na 
dan 31.12.2012. godine u odnosu na 31.12.2011. godine u iznosu od 8.008 hiljada dinara 
posledica je ostavrenog neto gubitka u 2012. godini.  
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10. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

U hiljadama dinara 

 31.12.2012.  31.12. 2011. 

    

Obaveze po osnovu pozajmica 13.532  10.892 

Kredit od Fonda za razvoj 1.079  1.079 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze 708  - 

      

 15.319  11.971 

 
 
 

11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA  

U hiljadama dinara 

 31.12.2012.  31.12.2011. 

    

Dobavljači u zemlji 5.028  5.028 

Avansi primljeni od kupaca 3.424  3.424 

Ostale obaveze iz poslovanja 912  540 

      

 9.364  8.992 

 
 
 

12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  

U hiljadama dinara 

 31.12.2012.  31.12.2011. 

    

Obaveze po osnovu zarada 1.293  1.011 

Ostale obaveze prema zaposlenima i bivšim zaposlenima 261  449 

      

 1.554  1.460 

 
 
 

13. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH 
PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA  

U hiljadama dinara 

 31.12.2012.  31.12.2011. 

    

Naknada za ureĎenje graĎevinskog zemljišta 123  164 

Taksa na isticanje firme 77  - 

Obaveze po osnovu poreza na imovinu 894  12 

Obaveze po osnovu ostalih poreza -  5 

      

 1.094  181 

 
 

 
14. PRIHODI OD PRODAJE  

 U hiljadama dinara 
 2012.  2011. 

    

Prihodi od prodaje usluga na domaćem trţištu -  170 

      

 -  - 
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15. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 U hiljadama dinara 
 2012.  2011. 

    

Bruto zarade 405  322 

Doprinosi na teret poslodavca 72  58 

 28  - 

      

 505  380 

 
 
 
16. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 

 U hiljadama dinara 
 2012.  2011. 

    

Troškovi amortizacije nekretnina 2.785  2.785 

Troškovi amortizacije opreme 446  752 

      

 3.231  3.537 

 
 
 
17. OSTALI POSLOVNI RASHODI 

 U hiljadama dinara 
 2012.  2011. 

    

Troškovi reklame i propagande 11  - 

Troškovi neproizvodnih usluga 117  383 

Troškovi platnog prometa 130  15 

Troškovi članarina 13  13 

Troškovi poreza 1.363  155 

     

 1.634  566 

 
 
 
 
18. FINANSIJSKI RASHODI 

 U hiljadama dinara 
 2012.  2011. 

    

Rashodi po osnovu kamata 544  193 

Negativne kursne razlike 752  - 

      

 1.296  193 

 
 

 
19. OSTALI RASHODI 
 

Ostali rashodi su u bilansu uspeha za 2012. godinu priznati u iznosu od 521 hiljadu dinara (za 
2011. godinu u iznosu od 83 hiljade dinara) i odnose se na troškove sudskih sporova. 
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20. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 
 

Društvo je u bilansu uspeha, na poziciji - Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja; za 
2012. godinu iskazalo 822 hiljada dinara (u 2011. godini 35 hiljada dinara) i to po osnovu 
rashoda nastalih u ranijim godinama,  a koji su evidentirani u tekućoj godini. 

 
 
 
21. PREUZETE I POTENCIJALNE OBAVEZE 
 

Na dan 31.12.2012. godine protiv Društva se vodi veći broj sudskih sporova. Rukovodstvo 
Društva veruje da su vrednosti potencijalnih negativnih ishoda tih sporova takve, da nije 
potrebno izvršti odnosna rezervisanja u finansijskim izveštajima za godinu koja se završava 
na dan 31.12.2012. 
 
 

22. PORESKI RIZICI   
 

 Obračun i uplata poreza i doprinosa i ostalih javnih prihoda bile su predmet delimične 
kontrole poreskih organa u 2012. godini. Eventulane korekcije finansijskih izveštaja po 
osnovu obaveza za poreze, kamate i kazne, koje bi mogle nastati potpunom poreskom 
kontrolom ne mogu biti definisane sa prihvatljivom tačnošću. 

 
 
23. DOGAĐAJI POSLE IZVEŠTAJNOG PERIODA   

 
 Nije bilo značajnih dogaĎaja posle izveštajnog perioda, odnosno 31.12.2012. godine, koji bi 

zahtevali korekcije ili dodatna obelodanjivanja u priloţenim finansijskim izveštajima Društva u 
odnosu na već izvršena. 

 
 
24.  DEVIZNI KURSEVI  

 
 Srednji kursevi za devize, utvrĎeni na meĎubankarskom trţištu deviza, primenjeni za 

preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 
 
    

 
Zaključni kurs 

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Vaţi za 31.12.2012. 31.12.2011. 

978 Evropska Unija EUR 1 113,7183 104,6409 

840 SAD USD 1 86,1763 80,8662 

 




