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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07583176 100603457

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Sediste : Niš, Bulevar 12. februar bb

BILANS STANJA
7005017757209

na dan 31.12.2012. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena
broj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 315923 304252

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004 519 0

II. GOODWILL

005 315308 304156

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,
027(deo), 028

(deo), 029
006 315308 304156

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028
(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),
028(deo)

008

2. Investicione nekretnine

009 96 96

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010 96 96

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011

1. Ucesca u kapitalu

012 67791 55328

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 43667 43285

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 24124 12043

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim
223

016 23445 10591

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017

1. Potrazivanja

23 minus 237 018

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 108 8

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 571 1444
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021 5393 513

022 389107 360093

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 389107 360093

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

239859101

PASIVA

88 025

A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

216190

30 102 162274

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

162274

32 104 2 2

330 i 331 105 98506 88178

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 13341 12265

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 34264 46529

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 149248 143903

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 3223 3179

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)

41 113 46676 52360

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 39549 50700

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 7127 1660

1. Dugorocni krediti

116 99349 88364

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 30213 21893

III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 58481 56660

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 10000 9647

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 655 164

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

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

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

498 123V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE

1 2 3 4 65

124 389107 360093

89 125

G. UKUPNA PASIVA  (101+111 +123)

D. VANBILANSNA PASIVA

dana 26.2. 2013. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07583176 100603457

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Sediste : Niš, Bulevar 12. februar bb

BILANS USPEHA
7005017757216

- u hiljadama dinarau period
od

2012 do 31.12.201201.01.

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 341050 239422

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 304137 234648

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 4420 6587

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 15263 2508

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 9205 4321

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 26435 0

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 322152 238793

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 1160 408

51 2. Troskovi materijala 209 212773 160123

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi 210 72508 53784

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 17332 12142

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 18379 12336

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213 18898 629

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1098 480

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 14444 13665

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 14004 16313

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 1298 2664

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA  PRE
OPOREZIVANJA   (213-214+ 215-216+217-218) 219 18258 1093

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220

59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA 222

69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA

221
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- u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

P O Z I C I J A AOP Napomena broj
I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222) 223

18258 1093

1 2 3 4 5 6

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221) 224

721

G. POREZ NA DOBITAK

1. Poreski rashod perioda 225

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226 4917 0

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227 0 11172

723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228

E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228) 230

Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229
13341 12265

Ă…Â˝. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA 231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA 232

I. ZARADA PO AKCIJI

2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234

1. Osnovna zarada po akciji 233

dana 26.2. 2013. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07583176 100603457

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Sediste : Niš, Bulevar 12. februar bb

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005017757223

u periodu od            .2012.  do   31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
I z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 365545 285932302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 391412 285932301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 13 0

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 25854 0

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 357858 293042

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 273737 207583

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 71630 67014

306

3. Placene kamate 4536 8658

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 7955 9787

309

71100312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 33554 0

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 0 8694

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava 0 8694

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 29003 36651

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloĂ…Âˇkih
sredstava 29003 36651

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 29003 27957

323

324

Broj zahteva:429836 Strana 7 od 18



- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A AOP
I z n o s

1

Tekuca godina

3 4

Prethodna godina

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

2

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 2636 37034

1. Uvecanje osnovnog kapitala

325

2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi ) 2636 37034

326

3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze

327

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )

328

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

329

2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)

330

331

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334 2636 37034

4. Isplacene dividende 333

3. Finansijski lizing 332

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 394048 331660

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 386861 329693

Dj. NETO  PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 7187 1967

E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339

Ă…Â˝. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 8 4

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 1042 409

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 8129 2372

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342) 343 108 8

dana 26.2. 2013. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07583176 100603457

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Sediste : Niš, Bulevar 12. februar bb

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005017757247

u periodu od            .2012.  do   31.12.2012. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red
. br.

Ostali kapital
(racun 309)

AOP
Neuplaceni

upisani kapital
(grupa 31)

AOP
Emisiona

premija (racun
320)

Osnovni kapital
(grupa 30 bez

309)

AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 162274 414 427 440

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 162274 417 430 443

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

407 162274 420 433 446

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 162274 423 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 162274 426 439 452
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP Rezerve   (racun

321, 322)
AOP

Revalorizacione
rezerve (racuni

330 i 331)
AOP

Nerealizovani
dobici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 332)

AOP

Nerealizovani
gubici po osnovu

hartija od vrednosti
(racun 333)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 2 466 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 2 469 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 88178 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

459 2 472 88178 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 2 475 88178 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 10328 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 2 478 98506 491 504
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- u hiljadama dinara

Red.
br. O P I S AOP

Nerasporedjeni
dobitak (grupa

34)

Gubitak do visine
kapitala (grupa

35)

AOP AOP

Otkupljene
sopstvene akcije

i udeli (racun
037,237)

Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

505 3548 50077 531 544 115747

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

3548 50077 115747

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

12265 100443

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

3548 3548

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

12265 46529 216190

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

12265 46529 216190527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 13341 23669528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

12265 12265

13341 34264 239859

529

530
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP
Gubitak iznad
visine kapitala

(grupa 29)

1 14

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

558

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

557

3 559

4 560

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

5 561

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

6 562

Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

7 563

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

8 564

Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

9 565

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

10 566

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

11 567

Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

12 568

Ukupna povecanja u tekuceoj godini

13 569

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

dana 26.2. 2013. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07583176 100603457

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

Sediste : Niš, Bulevar 12. februar bb

STATISTICKI ANEKS
7005017757230

za 2012. godinu

I    OPSTI PODACI O  PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1.  Broj meseci poslovanja  (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2.  Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4.  Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5.  Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 115 110

II    BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 519 XXXXXXXXXXXX 519

1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609) 610 519 0 519

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 548309 244153 304156

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 30282 XXXXXXXXXXXX 30282

2.3. Smanjenja u toku godine 613 4622 XXXXXXXXXXXX 19660

2.4. Revalorizacija 614 530 XXXXXXXXXXXX 530

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614) 615 574499 259191 315308
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III  STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 14481 20459

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 9989 5345

12 3. Gotovi proizvodi 618 18677 17263

13 4. Roba 619 70 0

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 450 218

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 43667 43285

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 162274 162274

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 162274 162274

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 270455 270455

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 162274 162274

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 162274 162274
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VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 23441 10540

43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 58481 56660

deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641

27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 42436 34096

43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 318624 278020

450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 33296 28989

451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 8849 3636

461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja  poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647

452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 13143 7143

465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648 144 22

47 11. Obaveze za PDV  (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

49323

547737

41326

460432

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 39032 32742

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 55288 39768

521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca 653 11006 7757

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 217 72

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 5997 6187

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 10471 6137

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 0 248

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amortizacije 661 17206 11740

553 13. Troskovi platnog prometa 663 1682 1114

552 12. Troskovi premija osiguranja 662 2590 1097
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- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 6 0

555 15. Troskovi poreza 665 444 484

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 6238 8425

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 6238 8425

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 3020 2864

deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 159435 127060

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 1407 437

640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina 673 26435 0

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 13 0

deo 660, deo 661 i
deo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama 678 13 0

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 27868 437

deo 660, deo 661 i
deo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan  godisnji iznos prema obracunu) 682 748 10

3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja 683

4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. Ostala drzavna dodeljivanja 685 26435 0

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica 686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688 27183 10
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X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 689

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 690

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 691

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) 692

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 693

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 694

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 695

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 697

2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 698

3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 699

4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3) 700

5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 701

6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika 702

7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 703

8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704

dana 26.2. 2013. godineU

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
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Налог за уплату
уплатилац износ

MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

3.000,00

рачун примаоца
840-29775845-87сврха

уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих

финансијских извештаја
позив на број

09-07583176

прималац

Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
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НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МИНГ КОВАЧНИЦА АД. ЗА 2012. Г. 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 

Привредно друштво МИНГ КОВАЧНИЦА А.Д., за производњу кованих, ливених и пресованих производа 
је акционарско друштво -  са седиштем у Нишу, Бул. 12. Фебруар бб.  
Матични  број:  07583176 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100603457 
ПДВ број: 132571872 
             '' МИНГ КОВАЧНИЦА '' А.Д. Ниш је до 24.06.2006. године пословало у склопу '' МИН ХОЛДИНГ'' Ниш, 
после чега је извршена приватизација предузећа ''МИН КОВАЧНИЦА'' Ниш, којом је привредно друштво ''МИНГ'' 
Д.О.О Београд постало већински власник.  
Претежна делатност друштва је 2550 – ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала и металургија праха.  

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:  
Спољнотрговинско пословање; 
Трговина робом. 

Према критеријумима за разврставање из члана 7. став 3. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник 
РС“ бр. 111/2009) друштво је разврстано у средње правно лице.  
Просечан број запослених у 2012. год. је 115. 
''МИНГ КОВАЧНИЦА'' А.Д. је зависно предузеће, а матично предузеће је '' МИНГ '' Д.О.О са седиштем у Земуну, 
Улица Двадесетдругог октобра 7. 

 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Финансијски извештаји привредног друштва Минг Ковачница А.Д. Ниш, Бул. 12. Фебруар бб, за обрачунски 

период који се завршава 31.12.2012.године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања 
(МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 111/2009),  другим подзаконским 
прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама 
друштва. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 
 

3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ 
 

Нематеријална улагања 
Нематеријална улагања су средства која се могу идентификовати као немонетарна и без физичког обележја. 

Као нематеријална улагања признају се и подлежу амортизацији нематеријална улагања која испуњавају услове 
прописане МРС 38 Нематеријална улагања, имају корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена 
у време набавке улагања је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици,   према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике. 

Уколико нематеријално улагање не испуњава услове из става 2. овог члана признаје се на терет расхода периода 
у коме је настало. 

Нематеријалним улагањима сматрају се: 
-улагања у концесије; 
-улагања у развој нових производа и производњу нових или значајно унапређених материјала, уређаја, производа, 

процеса, система, или услуга пре почетка комерцијалне производње или употребе 
-улагање у научно и техничко знање 
-улагање у креирање и примену нових процеса и система; 
-улагање у набавку лиценце; 
-стицање права на интелектуалну својину; 
-улагање у познавање тржишта и трговачке ознаке ( укључујући робне марке и објављене наслове). 
Уобичајени примери позиција које се обухватају у оквиру нематеријалних улагања јесу компјутерски софтвери, 

патенти, ауторска права, права сервисирања хипотека, увозне квоте, франшизе, лојалност купца, удео на тржишту, 
маркетиншка права, листе клијената, дозвполе за риболов, сертификати. 

Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања.  
Накнадно мерење након почетног признавања нематеријалних улагања врши се по трошковном моделу из МРС 

38 Нематеријална улагања, односно по набавној вредности или цени коштања, умањеној за исправке вредности по 
основу кумулиране амортизације и обезвређења. 

Амортизација нематеријалних улагања која подлежу амортизацији врши се применом пропорционалног метода у 
процењеном веку користи, осим улагања чије је време утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који 
проистичу из уговора. 

За нематеријална улагања са неограниченим веком трајања не обрачунава се амортизација. 



2 
 

Обрачун амортизације нематеријалних улагања врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је 
нематеријално улагање стављено у употребу.  

Основицу за обрачун амортизације нематеријалних улагања чини набавна вредност, односно цена коштања 
умањена за преосталу вредност. 
 

Некретнине, постројења и опрема 
Као некретнине, постројења и опрема признају се и подлежу амортизацији материјална средства која 

испуњавају услове за признавање прописане МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чији је корисни век трајања  
дужи од годину дана и појединачна набавна цена у време набавке средства је већа од просечне бруто зараде по 
запосленом у Републици према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике. 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање као стално средство, 
врши се по набавној вредности или по цени коштања. 

У набавну вредност, односно цену коштања некретнине, постројења и опреме признају се  следећи трошкови: 
- сви трошкови који се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање које је неопходно да 

би средство могло функционисати, на начин на који то очекује менаџмент, (трошкови примања запослених који 
настају директно у изградњи или набавци некретнине и опреме; 

- трошкови припреме терена, иницијални трошкови испоруке и манипулативни трошкови, 
- трошкови инсталирања и монтаже, 
- трошкови провере да ли средство нормално функционише, умањени за нето приходе од продаје било ког 

средства произведеног током довођења средства на дату локацију и у дато стаер – узорци произведени приликом 
тестирања опреме, 

- хонорари стручнјака). 
-иницијалну процену трошкова демонтаже,уклањања средства и обнове подручја на којем је средство лоцирано 
-трошкови камата који су настали по основу изградње или набавке тих средстава ако су испуњени услови за 

примену допуштеног алтернативног поступка из МРС 23 Трошкови позајмљивања. и члана 35. овог Правилника. 
Према МРС 23 – Трошкови позајмљивања – у набавну цену некретнине, постројења и опреме, признају се 

трошкови који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се квалификује. 
Цена коштања средства које је израђено у сопственој режији утврђује се коришћењем истих принципа као и код 

купљеног средства. 
Накнадно мерење након почетног признавања некретнина, постројења и опреме врши се по трошковном моделу  

из МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, односно по набавној вредности или цени коштања, умањеној за 
исправке вредности по основу кумулиране амортизације и обезвређења.. 

Основицу за амортизацију некретнина, постријења и опреме чини набавна вредност или цена коштања по 
одбитку преостале вредности средства. Износ преостале вредности одређује предузеће на дан стицања. Ако је 
преостала вредност безначајна, сматра се да је једнака нули. Преостала вредност се не повећава накнадно због 
промена цена ( у складу са ставом 46 МРС 16) 

Некретнине постројења и опрема отписују се на терет расхода путем амортизације. Амортизација некретнина, 
постројења и опреме врши се применом пропорционалног метода. Одлуку о стопама амортизације за групу 
средстава, а на предлог комисије за рачуноводствене процене, доноси Одбор директора провредносг друштва и  
саставни је део овог Правилника. 

Предузеће на дан билансирања врши процену надокнадиве вредности. Ако је према извештају комисије, 
надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности, књиговодствена вредност се своди на 
надокнадиву вредност и признаје се губитак од умањења вредности имовине као расход периода. 

Када предузеће у свом извештају утврди да претходно признат губитак од умањења вредости више не постоји 
или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Укидање губитка због умањења вредности у 
претходним годинама признаје се као приход периода, а књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве 
вредности ( у складу са ставовима 95. – 106 МРС 36). 

Предузеће на дан биланса процењује корисни век трајања средства. Кориговањем века тарајања, мења се 
обрачуната амортизација за текући и будуће периоде тј. не коригују се обрачунати износ амортизације у ранијим 
годинама, те нема исправке ранијих резултата  ( у складу са ставовима 49 – 51 МРС 16).  

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања  или када је 
средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве економске користи. 

Добици или губици који проистичу из расходовања или отуђења некретнина, постројења и опреме утврђују се 
као разлика између процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средстава и признају се као приход или 
расход у билансу успеха (ставови 55 – 59 МРС 16). 

Приликом обрачуна амортизације некретнина, постројења и опреме користиће се следећи век трајања и стопе 
амортизације: 
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Опис 

Корисни век 
трајања (у 
годинама) 

Стопа 
амортиза 
ције (у%) 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА 
Грађевински објекти високоградње и нискоградње армиранобетонске 
конструкције (зграде, мостови, тунели надвожњаци, лукобрани, 
нафтоводи, водоводи, плиноводи и далеководи), као и постројења 
која се сматрају самосталним грађевинским објектом, објекти за 
електричну енергију и воду 

40 2,5% 

Грађевински објекти нискоградње с доњим стројем (доњи строј 
путева и пруга, бране, насипи и сл.) 40 2,5% 

ОПРЕМА 
Постројења (све врсте машина и  опреме  за производњу, индукционе 
пећи, цнц машине)  25 4% 

Опрема – остала опрема у производњи 10 10% 
Погонски и пословни инвентар ( алат за ковање и машинску обраду) 25 4% 
Tранспортна средства – путничка возила  10 10% 
Клима уређаји и остала опрема за загревање и хлађење, разводни 
ормари за струју 10 10% 

Компјутерска опрема, рачунарски  софтвер, телекомуникациона 
опрема, копир апарат 10 10% 

Канцеларијски намештај 10 10% 
Неисправна опрема  0% 
Нематеријална улагања 5 20% 
Ватрогасна опрема и остала опрема за друш. самозаштиту 10 10% 
ОСТАЛА НЕПОМЕНУТА СРЕДСТВА 10 10% 

 
Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена 

коштања умањена за преосталу вредност. 
Преостала вредност се процењује према вредностима на дан набавке. 
Процену преостале вредности некретнине, постројења и опреме врши посебна комисија за процену преостале 

вредности коју образује директор предузећа. 
Преостала вредност се утврђује и умањује основицу за обрачун амортизације у случају када постоји јасна 

политика предузећа да се средство отуђи пре истека рока трајања или када је вредност на крају периода коришћења 
средства (вредност отпада) значајна. 

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или завршетка, 
увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално средство, тј. ако је век трајања дужи од годину 
дана и ако је вредност накнадног издатка виша од 10.000,00 динара. 

Примери побољшања која доводе до повећаних будућих економских користи укључују: 
- измену постројења, којом се продужава користан век трајања, укључујући и повећање капацитета; 
- надградња машинских делова, којом се постиже значајно унапређење квалитета излазних компоненти; и 
- усвајање нових производних процеса који омогућавају значајно смањење претходно процењених 

трошкова пословања. 
Издатак за поправке и одржавање некретнина, постројења и опреме настаје ради обнављања или одржавања 

будућих економских користи које предузеће може да очекује од првобитно процењеног стандардног учинка тог 
средства. Као такав, он се признаје као расход у тренутку настанка.  

На пример трошкови сервисирања или ремонта постројења и опреме обично представљају расход, јер се њиме 
обнавља, а не повећава, првобитнопроцењени стандардни учинак. 

Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у периоду у којем је 
настао. Такође, ако је накнадни издатак настао претежно по основу рада, потрошног материјала и ситнијих резервних 
делова тај издатак се исказује као текући трошак одржавања. 

За накнадни издатак који увећава вредност нематеријалног улагања коригује се и набавна вредност.  
Ако је век трајања уграђеног дела, признатог као накнадни издатак, различит од века трајања средства у које је 

уграђен, онда се тај део води као посебно средство и амортизује у току корисног века трајања.  
Одстрањен део се расходује по процењеној вредности ако није могуће утврдити његову књиговодствену 

вредност.  
Некретнине постројења и опрема који су, према МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања 

која престају класификовани као средства намењена продаји, на дан биланса исказују се као обртна средства и 
процењују се по нижој вредности између књиговодствене и фер (поштене) вредности умањене за трошкове 
продаје. 

Улагања на туђим основним средствима ради обављања делатности признају се и исказују се на посебном 
рачуну као основна средства под условом да су испуњени услови за признавање из става 1. овог члана. 
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Амортизација улагања на туђим основним средствима врши се на основу процењеног века коришћења који је 
утврђен уговором са власником тих средстава. 
                        

Алат и ситан инвентар 
 

Као стално средство признају се и подлежу амортизацији средства алата и ситног инвентара, чији је корисни 
век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена у време набавке средства је већа 10.000,00 динара. 

Средства алата и ситног инвентара, за које овим правилником није прописана стопа амортизације, исказују се 
као опрема на посебном аналитичком рачуну. Ако је њихова појединачна набавна вредност мања од 10.000,00 динара 
отписују сеу целини.. За остала средства утврђује се стопа која проистиче из процењеног века корисне употребе. 

Средства алата и инвентара која не задовољавају услове из става 1. овог члана исказују се као обртна средства 
(залихе) 

Резервни делови 
 

Као стално средство признају резервни делови, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и 
појединачна набавна цена у време набавке већа од 10.000,00 динара.  

Такви резервни делови, по уградњи, увећавају књиговодствену вредност средства у које су уграђени. При томе 
се врши искњижавање неотписане књиговодствене вредности замењеног дела по методу трошкова замене, тако што се 
књиговодствена (садашња) вредност дела који се занењује утврђује као разлика између набавне вредности новог дела  
(део замене) и амортизације, која би за период за који је средство коришћено била обрачуната на ту набавну вреност. 

Резервни делови који не задовољавају услове из става 1. овог члана, приликом уградње, иѕказују се као 
трошак пословања. Набавка мерних инструмената ће се евидентирати у оквиру рачуна 023 без обзира на њихову 
набавну вредност ради потпуног праћења истих. 

 
Дугорочни финансијски пласмани 

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу зависних правних лица, учешћа у 
капиталу повезаних правних лица и учешћа у капиталу других правних лица и дугорочне хартије од вредности 
расположиве за продају. Такође, у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се дугорочни кредити и 
зајмови зависним, повезаним и другим правним лицима, дугорочни кредити у земљи и иностранству, хартије од 
вредности које се држе до доспећа и остали дугорочни пласмани. 

Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по 
њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих. Трансакциони 
трошкови укључују се у почетно мерење свих финансијских средстава. 

За потребе мерења финансијског средства након почетног признавања, финансијска средства се, сагласно 
МРС39 – финансијски инструменти: признавање и мерење, класификују у четири категорије: 

1. финансијска средства која се држе ради трговања 
2. улагања која се држе до доспећа 
3. финансијска средства која су расположива за продају 
4. зајмови и потраживања који су потекли од предузећа и који се не држе ради трговања. 
Финансијска средства која су расположива за продају су она финансијска средства која нису 
а) зајмови и потраживања који су потекли од предузећа 
б) улагања која се држе до доспећа или 
в) финансијска средства која се држе ради трговања. 
Финансијска средства се класификују као финансијско средство које се држи ради трговања, а не као 

финансијско средство које је расположиво за продају, уколико је то средство део портфеља сличних средстава за које 
постоји образац трговања радио стваривања добитка из   краткорочних колебања цена или марже дилера. 

После почетног признавања, предузеће мери финансијска средства 
 ( укључујући и деривате који су средства ) по њиховим поштеним вредностима, без било каквог умањивања за 

трансакционе трошкове који могу настати приликом продаје или другог отуђења, изузев:  
1. хартија од вредности које су расположиве за продају; 
2. зајмови и потраживања који су потекли од предузећа: 
3. финансијска средства која немају котирану тржишну цену и чија се поштена вредност може поуздано 

утврдити. 
1. Хартије од вредности  расположиве за продају се исказују по набавној вредности умањеној за исправку 

вредности или  по  тржишној вредности зависно од тога која је нижа. 
Хартије од вредности за које не постоји активно тржиште се исказују по надокнадивој вредности заснованој на 

процени будућих новчаних токова, дисконтованих по просечној стопи активне камате на кредите. 
2. Зајмови и потраживања који су потекли од предузећа и који се не држе ради трговања мере се по 

амортизованој вредности. 
Признати добитак или губитак који произилази из промене у поштеној вредности финансијског средства која 

није део односа заштите исказује се као добитак или губитак из финансијског средства које је расположиво за продају, 
који је укључен у нето добитак или губитак у периоду у коме настаје или приказан директно у сопственом капиталу у 
оквиру ревалоризационих резерви. 
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Добитак или губитак који је претходно био приказан у сопственом капиталу укључује се у целини или 
делимично у нето добитак или губитак периода када се финансијско средство прода, наплати или на други начин 
отуђи или, када се утврди да је финансијско средство обезвређено. 

У посебним финансијским извештајима матичног предузећа, улагања у зависна предузећа која се обухватају у 
консолидованим финансијским извештајима, као и она која су искључена из консолидованих финансијских извештаја 
исказују се по методу набавне вредности или у складу са МДС 39. 

Учешћа у капиталу придружених правних лица над чијим пословањем постоји значајан утицај (учешће у 
акцијама са правом гласа од 20% до 50%) и други услови дефинисани МРС 28 Рачуноводствено обухватање улагања 
у придружена предузећа мере се према методу набавне вредности или у складу са МРС 39. 

Хартије од вредности намењени продаји исказују се по фер (поштеној) вредности на дан састављања 
финансијских извештаја. 

Хартије од вредности које се држе до доспећа исказују се по амортизованом трошку применом методе 
ефективне каматне стопе. 

Залихе 
Залихе су средства (а) која се држе за продају у уобичајеном току пословања; (б) која су у процесу производње 

а намењене су за продају или (ц) у облику материјала или помоћних средстава која се троше у процесу производње 
или приликом пружања услуга. Залихе обухватају: 

1) основни и помоћни материјал који ће бити искоришћени у процесу производње; 
- сировине  
- основни и помоћни материјал 
- горива и мазива 
- резервних делова 
- алата и инвентара који се у целини отписују приликом стављања у употребу 
2) недовршене производе чија је производња у току;  
3) готове производе које је произвело предузеће и 
4) робу која је набављена и држи се ради препродаје, укључујући некретнине (земљиште, грађевинске објекте и 

остале некретнине) прибављене ради даље продаје. 
 Залихе материјала, недовршене производње, готових производа и робе, изузев залиха пољопривредних 
производа, рачуноводствено се обухватају у складу са МРС 2 Залихе. 

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето продајној 
вредности, ако је нижа. 

Ове залихе књиже се на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству. 
Залихе материјала који је произведен као сопствени учинак предузећа мере по цени коштања или по нето 

продајној вредности ако је нижа. 
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. 

Материјал се отписује испод трошкова набавке, односно цене коштања и утврђује губитак због обезвређења ако 
се очекује да ће готови производи у које ће бити уграђен материјал бити продати по нето продајној цени нижој од 
цене коштања (трошкова производње) готових производа.  

Као апроксимација за нето продајну вредност готових производа у које ће бити уграђен односни материјал, за 
сврхе утврђивања губитака због обезвређења, користи се трошак замене материјала, односно набавна цена или цена 
коштања тог или сличног материјала на дан утврђивања обезвређења. 

Процену нето продајне вредности залиха материјала врши посебна комисија коју образује директор предузећа. 
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.  
Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза материјала. 
Ако се залихе материјала воде по планским набавним ценама, обрачун одступања у ценама врши се тако да 

вредност излаза материјала и вредност материјала на залихама буде исказана по методи просечне пондерисане цене. 
          Залихе недовршене производње и готових производа  настају као резултат производног процеса предузећа. У 
финансијском књјиговодству на рачуну 110 – Недовршена производња и на рачуну  
120 – Готови производи, књижи се стање залиха на почетку године и повећање или смањење залиха на крају 
обрачунског периода. 
          Трошкови производње по врстама трошкова књиже се у финансијском књиговодству на рачунима класе 5, а 
књиговодство за обрачун трошкова и учинака у оквиру класе 9, почетком сваке године преузима се од финансијског 
књиговодства. 
         На основу података из преузетог почетног стања и преузетих трошкова, у посебном књиговодству утврђује се 
цена коштања недовршене производње и готових производа и у виду залиха ( повећања или смањења ) враћа се 
финансијском књиговодству. Недовршена производња и готови производи исказују се у погонском књиговодству 
само по носиоцима трошкова (појединим производима односно производним услугама). 

Залихе недовршене производње мере се по цени коштања или по нето продајној вредности, ако је нижа. 
 Цена коштања недовршене производње и готових производа исправља се: 
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1. за разлику између веће цене коштања и ниже продајне цене 
2. за вредност неекономичног трошења материјала, неефикасног рада и неиоскоришћеног капацитета. 
Цену коштања залиха чине трошкови производње и други настали трошкови. 
Трошкове производње чине: 
1. Директан материјал (материјал за израду) – сировине, материјал и делови производа који сачињавају готов 

производ и чији се утрошак може лако и директно пратити по количини готових производа. У готовом производу 
учествују са 100% . 

2. Директни трошкови рада- трошкови зарада, накнада зарада и остали трошкови производних радника који 
раде на изради производа. Проценат учешћа је 100%. 

3. Општи трошкови производње –производни трошкови, осим трошкова директног материјала и директног 
рада, трошкови амортизације, зараде режијских радника, трошкови одржавања постројења и опреме, интерни 
транспорт.  

Трошкови утрошених залиха и други трошкови који чине цену коштања, а не могу директно да се урачунају у 
цену коштања – урачунавају се индиректно, сразмерно са директним трошковима утрошених залиха материјала и 
резервних делова и са трошковима бруто зарада запослених на изради производа, односно вршењу услуга. 

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 пројектовања производа за посебне купце. 

Трошкови који се не укључују у цену коштања залиха недовршене производње и 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 административних радника 
(е) трошкови амортизације и одржавања непроизводних сталних средстава; 
(ф) трошкови камата, осим у случају дозвољеном према МРС23, уз примену алтернативног поступка, код 

изградње или производње залиха, а не и код њиховог прибављања куповином 
(г) трошкови маркетинга: рекламе, продаје, дистрибуције, репрезентације 
(х) трошкови истраживања 
(и) трошкови чланарина 
(ј) трошкови развоја, осим када се односе на дизајн, или конструкцију предмета намењених продаји. 
У одређеним околностима, трошкови позајмљивања се укључују у цену коштања залиха. Те околности су 

утврђене допуштеним алтернативним поступком из МРС 23 Трошкови позајмљивања. 
Цена коштања залиха ставки које обично нису међусобно замењиве или услуга које су произведене и раздељене 

на посебне пројекте утврђује се путем јасне идентификације сваког појединачног трошка. 
Јасна идентификација трошка значи да су специфични трошкови додељени идентификованим ставкама залиха. 

То је одговарајући поступак за ставке који су раздељене на специфичне пројекте, без обзира на то да ли су купљене 
или произведене. Међутим, јасна идентификација трошкова није одговарајући поступак када постоји велики број 
ставки залиха, које су обично међусобно замењиве.  

У таквим околностима, за утврђивање ефеката на нето добитак или губитак периода могла би да се користи 
метода одабира оних ставки које остају у залихама. 

Излаз залиха недовршене производње и готових производа утврђује се по методи планске цене. 
Утврђивање планске цене  утврђује се на почетку календарске године и примењује се током целе године. 
 Нето продајна вредност залиха недовршене производње представља процењену продајну вредност готових 

производа, умањену за процењене трошкове довршавања и процењене трошкове продаје. 
Нето продајна вредност залиха готових производа представља процењену продајну вредност умањену за 

процењене трошкове продаје. 
Процењени трошкови продаје залиха недовршене производње и готових производа, за потребе свођења ових 

залиха на нето продајну вредност, утврђују се на бази искуственог вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима 
од продаје. 

Процењени трошкови довршавања, за потребе свођења залиха недовршене производње на нето продајну 
вредност, утврђују се на бази претпостављеног степена завршености и обрачунате цене коштања залиха недовршене 
производње.  

Отписивање залиха недовршене производње, односно готовинских производа врши се за сваки производ 
посебно.  

Процену нето продајне вредности залиха недовршене производње и готових производа врши посебна комисија 
коју образује директор предузећа. 
 

Залихе робе 
На рачунима групе 13 – Роба -  у финансијском књиговодству, воде се залихе робе у магацину, складишту, 

стоваришту и објектима на велико (складиште и стовариште ).  
Залихе робе мере се по набавној вредности у складу са МРС 2 – ЗАЛИХЕ.  
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Набавну вредност чине нето фактурна вредност  добављача, и зависни трошкови набавке, увозне дажбине и 
други порези (осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти као што је ПДВ који се може 
одбити као претходни порез), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који се могу директно 
приписати стицању залиха робе.  

Нето фактурну вредност чини износ који је исказан у фактури и који је купац дужан да плати свом добвављачу 
за робу. Фактурна вредност коригује се за све попусте које је продавац дао купцу, под условом да су исказани у 
фактури (попусти због смањења вредности, по основу рока плаћања, за плаћање пре  испоруке или у тренутку 
испоруке, за купљену количину). 

У зависне трошкове спадају: 
- трошкови транспорта по фактури превозника; 
- трошкови сопственог транспорта, а највише до нивоа тржишне цене такве услуге, 
- утовар, истовар као и сопствени утовар и истовар; 
- трошкови кала, растура, квара и лома у транспорту; 
- трошкови осигурања робе у транспорту; 
- трошкови банкарских провизија за плаћање према добављачу 
- трошкови шпедитерских услуга при увозу робе; 
- трошкови царине и других увозних дажбина. 
Обрачун набавке робе врши се након прикупљања документације која прати робу на путу до складишта. На 

основу набројане документације израђује се калкулација набавне вредности робе. 
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 директор предузећа. 
Обрачун излаза (продаје) залиха робе, врши се по методи пондерисане просечне цене.  
Утврђивање пондерисане просечне цене робе врши се после сваког улаза залиха. 
Ако се залихе робе 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.  
Обрачун оствареног дела разлике у цени приликом свођења залиха робе са продајне цене на набавну цену врши 

се на нивоу сваке врсте робе или на нивоу свих залиха.  
 

Краткорочна потраживања и пласмани 
Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца повезаних (матичног, зависних и придружених) 

и осталих правних  и физичких лица у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.  
Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са роком 

доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно дана биланса. 
Признавање и мерење позиција краткорочних потраживања, пласмана и готовине уређено је у МРС 39 – 

Финансијки инструменти: Признавање и мерење, а приказивање и обелодањивање података о овом облику имовине 
уређено је у МРС 32 – Финансијки инстументи: обелодањивање и приказивање. Поред тога,  за признавање и мерење 
краткорочних потраживања, пласмана и готовине потребно је имати у виду и поједине одредбе других МРС 36, МРС 
18, МРС 21 И МРС 37. 

У МРС 39, став 10 дефинисане су четири категорије финансијских средстава и то: 
- финансијска средства која се држе ради трговања; 
- улагања која се држе до доспећа; 
- зајмови и потраживања који су потекли од предузећа; 
- финансијска средсттва која су расположива за продају. 
Приликом почетног признавања, финансијско средство мери се по његовој набавној вредности, која у том 

моменту представља поштену вредност надокнаде. У почетно мерење финансијских средстава укључују се и 
трансакциони трошкови ( према МРС 39, став 66). 

Накнадно мерење финансијских средстава врши се, по поштеним вредностима, без било каквог умањења за 
трансакционе трошкове. Под трансакционим трошковима подразумевају се додатни трошкови који се могу директно 
приписати финансијском средству, као што су накнаде и провизије исплаћене агентима, саветницима, брокерима и 
дилерима и порезе и дажбине по основу трансфера 

 ( став. 17. МРС 39). 
Изузеци од наведеног општег правила у вези са начином накнадног мерења финансијских средстава односе се 

на следећа финансијска средства ( МРС 39, став 69): 
- зајмови и потраживања који су потекли од предузећа који се не држе ради трговања; 
- улагања која се држе до доспећа; 
- било које финансијско средство које нема котирану тржишну цену на активном тржишту и чија се поштена 

вредност не може поуздано измерити. 
Наведена финансијска средства која су искључена из поштеног вредноивања и која имају фиксни рок доспећа 

мере се по амортизованој вредности коришћења метода ефективне каматне стопе, а финансијска средства која немају 
фиксни рок доспећа мере се по набавној вредности. 

Сва финансијска средства подлежу испитивању због обезвређења. 
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 Потраживања од купаца по основу продаје производа и пружања услуга, признају се у тренутку обављања 
трансакције продаје или пружања услуга. Иницијално признавање по основу продаје производа, или пружања услуга, 
врши се када се испуне следећи услови: 

1) да је заснован дужничко – поверилачки однос у складу са Законом о облигационим односима, што значи да 
су производи, односно роба испоручени и да је услуга извршена,односно да је преузета друга имовина; 

2) да је извршен обрачун испоруке ( фактура, рачун, обрачун, уговор, привремена ситуација и сл.) 
При почетном признавању потраживање се вреднује у износу продајне вредности производа, умањено за 

уговорени износ попуста и рабата, а увећано за обрачунати порез на додату вредност. 
Приход се признаје у висини нето продајне цене, према начелу настанка пословног догађаја (фактурисане 

реализациије) под условом да у самом моменту продаје не постоји значајна неизвесност наплате потраживања. 
Уколико постоји значајна неизвесност наплате приходи се одлажу ( преко билансних позиција временских 
разграничења ). 

Потраживања по основу продаје спадају у групу финансијских средстава која чине зајмови и потраживања који 
су потекли од предузећа који се не држе ради трговања, што значи да се мере по амортизованој вредности. Ова 
краткорочна потраживања за која каматна стопа није наведена према МРС 39, тачка 74. И 111. обично се  не 
есконтују, него се мере по вредностима из оригиналне фактуре. Као и друга финансијска средства и потраживања по 
основу продаје подлежу испитивању због обезвређења. 

Уколико је приход од продаје признат, према начелу настанка пословног догађаја, а накнадно се појавио ризик 
наплате, потраживање се индиректно коригује на терет расхода пословања, а директно само ако је немогућеност 
наплате извесна и документована. 

Доспели а не наплаћени финансијски пласмани и потраживања којима је на дан биланса стања протекао рок од 
180 и више дана исправљају се у износу који процени руководство а усвоји Управни одбор. 

Процена ризика наплате врши се за свако појединачно потраживање. 
Доспели ненаплаћени финансијски пласмани и потраживања од дужника у иностранству којима је на дан 

биланса стања протекао рок од 365дана и више дана исправљају се у проценту које одреди пословодство, а на основу 
реално процењеног ризика наплате сваког појединачног ино – потраживања. 

На терет расхода врши се отпис вредности појединачних потраживања 
 ( осим потраживања од лица којима се истовремено дугује ) под условом: 
1) да се несумњиво докаже да су та потраживања претходно била укључена у приходе обвезника; 
2) да је потраживање у књигама пореског обвезника отписано као ненаплативо; 
3) да порески обвезник пружи доказе о неуспелој наплати тих потраживања судским путем. 
Директно умањење потраживања као отпис потраживања за настала и документована смањења врши се на 

основу привредног и ванпарничног поравнања, коначне судске одлуке или другог коначног акта у случају стечаја и 
ликвидације поверилаца, као и у другим случајевима за које правно лице поседује веродостојну документацију о 
ненаплативости. 

Исправка потраживања од лица којима се истовремено и дугује се не врши. 
Ако се вредност у фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по курсу 

важећем на дан трансакције.  
Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике 

у корист прихода или на терет расхода.  
Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем  средњем курсу НБС , 

а курсне разлике признају се као приход или расход периода. 
Индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода  преко 

рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло 
најмање 60 дана. 
 Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна исправке 
вредности на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси генерални директор 
предузећа. 
 Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је ненаплативост извесна и 
документована - предузеће није успело судским путем да изврши њихову наплату и потраживање је претходно било 
укључено у приходе предузећа. 
 Одлуку о директном отпису потраживања од купаца доноси  генерални директор предузећа. 

Краткорочни финансијски пласмани и хартије од вредности којима се тргује исказују се по амортизованој 
вредности, не узимајући у обзир намеру предузећа да их држи до доспећа.  

Хартије од вредности којима се тргује, односно које су купљене ради даље продаје исказују се по фер 
(тржишној) вредности. Ефекти промене фер (тржишне) вредности обухватају се као расходи и приходи периода. 

 
Обавезе 

Финансијским обавезама сматрају се: 
1) дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и правним лицима са узајамним учешћем, 

дугорочни кредити, обавезе по дугорочним хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе),  
2) краткорочне финансијске обавезе (обавезе према повезаним правним лицима и правним лицима са узајамним 

учешћем, краткорочни кредити и остале краткорочне финансијске обавезе),  
3) краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и 
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4)  остале краткорочне обавезе. 
Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана од дана чинидбе, односно од 

дана састављања финансијских извештаја. 
Финансијска обавеза је свака обавеза која представља уговорну обавезу: 
а)  предаје готовине или другог финансијског средства другом предузећу; или 
б) размене финансијских инструмената са другим предузећем под потенцијално неповољним условима ( МРС 

32 – Финансијски инструменти: обелодањивање и приказивање). 
Дугорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају за плаћање у периоду дужем од годину дана од дана 

састављања финансијских извештаја. 
Део дугорочних обавеза који доспева за плаћање у периоду краћем од годину дана од дана састављања 

финансијских извештаја исказују се као краткорочне обавезе. 
Предузеће може да има уговорну обавезу која може да се измири било плаћањем финансијским средствима, 

било плаћањем сопственим акцијама. У том случају, уколико број акција који је потребан за измирење обавеза варира 
са променама њихове поштене вредности, тако да се плаћање врши у износу поштене вредности акција који је једнак 
износу уговорне обавезе, ималац обавезе није изложен добитку или губитку насталом услед промене цена његових 
акција. Таква обавеза се рачуноводствено обухвата као финансијска обавеза предузећа. 

Приликом почетног признавања предузеће мери финансијску обавезу по њеној набавној вредности која 
представља поштену вредност надокнаде која је примљена за њу. Трансакциони трошкови се укључују у почетно 
мерење свих финансијских обавеза. 
         Након почетног признавања, предузеће мери све финансијске обавезе по амортизованој вредности, осим обавезе 
које држи ради трговања и деривата који представљају обавезе које мери по поштеној вредности.  
 Обавезе у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом, процењују се на дан састављања 
финансијских извештаја по званичном  средњем курсу стране валуте Народне ба нке Србије  на дан састављања 
финансијских извештаја. Разлике које се том приликом обрачунају обухватају се као расходи и приходи периода. 

Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и сл. врши се директним отписивањем. 
 

Дугорочна резервисања 
Дугорочно резервисање се признаје када:  
а) предузеће има обавезу (законску или изведену) која је настала као резултат прошлог догађаја, 
 б) је вероватно да ће одлив средстава која садрже економске користи бити потребан за измирење обавеза, и 
  ц) износ обавезе може поуздано да се процени. Уколико ови услови нису испуњени резервисање се не 

признаје. 
Дугорочна резервисања обухватају: 
а)  резервисања за трошкове у гарантном року,  
б) резервисања за задржане кауције и депозите,  
в) резервисања за трошкове реструктурирања предузећа; 
г) резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених: за отпремнине приликом одласка у пензију, 

јубиларне награде, за неискоришћене дане годишнјег одмора и остала дугорочна резервисања за покриће обавеза 
(правних или стварних), насталих као резултат прошлих догађаја, за које је вероватно да ће изазвати одлив ресурса 
који садрже економске користи, ради њиховог измиривања и које се могу поуздано проценити (на пример, спорови у 
току). 

Дугорочна резервисања за трошкове и ризике прате се по врстама, а њихово смањење, односно укидање врши 
се у корист прихода. 

Резервисања се не признају за будуће пословне губитке. 
Резервисања се разликују од других обавеза као што су, на пример, обавезе према добављачима и обрачунате 

обавезе, јер је код њих присутна неизвесност у погледу рока настанка или износа будућих издатака који су потребни 
за измирење.  

Мерење резервисања врши се у износу који је признат као резервисање и он представља најбољу процену 
издатка који је потребан за измирење садашње обавезе на дан биланса стања. 

Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одражавају најбољу садашњу процену. 
Ако више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити потребан за измирење 
обавезе, резервисање се укида. 

Тамо где је учинак временске вредности новца значајан, износ резервисања представља садашњу вредност 
издатака за које се очекује да ће бити потребни за измирење обавезе.  

Због временске вредности новца, резервисања у вези са одливима готовине који настају одмах после дана 
биланса стања штетнија су од оних где одливи готовине у истом износу настају касније. Резервисања се, дакле, 
дисконтују, тамо где је учинак значајан. 

Дисконтна стопа је стопа пре опорезивања која одражава текуће тржишне процене временске вредности новца 
и ризика специфичних за обавезу. Дисконтна стопа не одражава ризике за које су процене будућих токова готовине 
кориговане. 

Резервисања извршена по једном основу не могу се користити за резервисања по другом основу, нити се могу 
пребијати. 
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Приходи и расходи 
         Утврђивање, мерење и обелодањивање прихода врши се у складу са МРС 18 – Приходи, као и осталим 
релевантним стандардима. 

Приходи обухватају приходе од уобичајених активности предузећа и добитке. Приходи од уобичајених 
активности су приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака, приходи од субвенција, 
дотација, регреса, компензација и повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа и услуга, приходи од 
доприноса и чланарина и други приходи који су обрачунати у књиговодственој исправи, независно од времена 
наплате. 
         Добици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију прихода и могу, али не морају да проистекну 
из уобичајених активности предузећа. Добици представљају повећања економских користи и као такви по природи 
нису различити од прихода. Добици укључују добитке проистекле из продаје дугорочних средстава, нереализоване 
добитке; на пример, оне што проистичу из ревалоризације утрживих вредносних папира и оне што резултирају из 
пораста исказане вредности дугорочних средстава. Добици се приказују на нето основи, након умањења за 
одговарајуће расходе. 
         Преко прихода може да буде примљена или увећана актива ( примери укључују готовину, потраживања и робу и 
услуге које су примљене у замену за испоручене производе и услуге). Приходи такође могу настати из измирења 
обавеза. На пример, предузеће можеда испоручи робу и пружи услуге ради измирења обавеза по сонову отплате 
преосталог дуга. 
        Приходи обухватају само оне бруто приливе економских користи које предузеће прими или потражује за 
сопствени рачун. Износ наплаћен за рачун трећих лица, као што је  ПДВ  нису економске користи које се уливају у 
предузеће и не доводе до повећања капитала. Стога се они измирују из прихода. Исто тако, у заступничком односу, 
бруто приливи економских користи обухватају износе наплаћене на име главнице, који предузећу не доносе повећање 
сопственог капитала. Износи наплаћени на име главнице нисуприход. Уместо тога, приход представља износ 
провизије ( став 8. МРС 18). 
       Приходи се мере по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања. 
      Износ прихода који проистекну из пословне промене обично се утврђује уговором између предузећа,  с једне 
стране, и купца или корисника средстава с друге стране. Мерење се врши по поштеној вредности примљене надокнаде 
или потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које предузеће одобри. 
        Поштена вредност дефинише се као износ за које се неко средство може разменити или обавезе измирити у 
трансакцији између добро обавештених и вољних страна, међусобно суочених. 
        Надокнада је у обликуготовине или готовинских еквивалената, а износ прихода једнак је износу готовине или 
готовинских еквивалената који су примљени или се  потражују. Када је прилив готовине или готовинских 
еквивалената временски разграничен, поштена вредност накнаде може бити мања од номиналног износа ( предузеће 
може да одобри купцу бескаматни кредит или прихвати меницу од купца која носи нижу каматну стопу од тржишне, 
на име накнаде за продају робе). Када аранжман ефективно представља финансијску трансакцију, поштена  вредност 
надокнаде утврђује се есконтовањем свихбудућих прихода коришћењем приписне каматне стопе. Приписана каматна 
стопа је једна од две доле наведене каматне стопе, која се прецизније може утврдити: 
           - преовлађујућа стопа за сличан инструмент издаваоца са сличном кредитном  способношћу, или 
          -  каматна стопа којом се дисконтује номинални износ инструмента на важећу готовинску продајну цену робе 
или услуга. 
           Разлика између поштене вредности  и номиналног износа накнаде признаје се као приход од камате у складу са 
МРС 18 став 29. и 30. И у складу  са МРС 39. 
          Када се уговара плаћање са дужим роковима, по правилу се уговара и обрачун камате тако да није потребно 
дисконтовати приходе. 
         Када се роба прода или услуге пруже, у замену за различиту робу или услуге, та размена се сматра пословном 
променом која доноси приход. Тај приход мери се по поштеној вредности примљене робе или услуга, која је 
коригована за износ било које пренете готовине или готовинских еквивалената.  Када се поштена вредност примљене 
робе или услуга не може поуздано измерити, приходи се мере по поштеној вредности продате робе или пружених 
услуга, која је коригована за износ било које пренете готовине или готовинских еквивалената. 

  Основни елемнти и начела признавања расхода су: 
- расходи се признају и исказују када смањење будућих економских користи које је повезано са смањењем 

средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери;  
- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима ( начело сучељавања или 

узрочности ). Сучељавања прихода и расхода подразумева истовремено или комбиновано признавање прихода и 
расхода који произилазе директно или заједнички из истих трансакција или других догађаја  

( приликом продаје робе истовремено се признају приходи и набавна вредност продате робе); 
- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а повезано с 

приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем поступка системске 
алокације ( потребно је када треба признати расходе везане са трошењем средстава – некретнине, постројења и 
опрема, патенти и заштитни знакови). Циљ наведене алокације је да се расходи признају у обрачунском периоду у 
којима су економске користи повезане с тим ставкама потрошене или истекле. 

- расходи се признају када издатак не доноси никакве еконмске користи или када и до износа до којег будуће 
економске  користи не испуњавају услове или престале да испуњавају услове за признавање као средство; 
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- расходи се признају у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања средства ( када 
настане обавеза по јемству за производ). 

Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности предузећа и губитке. Трошкови који 
проистичу из уобичајених активности предузећа укључују расходе директног материјала и робе и друге пословне 
расходе (трошкови осталог материјала, производне услуге, резервисања, амортизација, нематеријални трошкови, 
порези и доприноси правног лица независни од резултата, бруто зараде и остали лични расходи), независно од 
момента плаћања. 

Губици представљају друге ставке које задовољавају дефиницију расхода и могу, али не морају, да проистекну 
из уобичајених активности предузећа. Губици представљају смањења економских користи и као такви нису по својој 
природи различити од других расхода.  

Губици укључују, на пример, оне који су последица катастрофа, као што су пожар и поплава, али и оне који су 
произашли из продаје дугорочних средстава. Дефиниција расхода, такође, укључује нереализоване губитке, на 
пример, оне произашле из ефеката пораста курсева стране валуте у вези са задуживањима предузећа у тој валути. Када 
се губици признају у билансу успеха, приказују се посебно, због тога што је сазнање о њима корисно при доношењу 
економских одлука. Губици се обично приказују на нето основи, након умањења за одговарајуће приходе. 

 
Камата и други трошкови позајмљивања 

 Камата и остали трошкови позајмљивања предузећа обухватају се по основном  поступку у складу са МРС 
23 Трошкови позајмљивања, односно на терет расхода периода у коме су настали, осим у мери у којој се капитализују 
када се обухватају по допуштеном алтернативном поступку.  
            Трошкови позајмљивања су камате и други трошкови који настају у преузећу у вези са позајмљивањем 
финансијских средстава. Трошкови позајмљивања могу да укључе: 
         1) камату на дозвољено прекорачење на рачуну и краткорочна и дугорочна позајмљивања; 
        2) амортизацију есконта или премија у вези са позајмљивањем; 
        3) амортизацију споредних трошкова насталих у вези са аранжманом позајмљивања; 
       4) финансијске трошкове по основу финансијског лизинга који се признају у складу са МРС 17 – Лизинг. 
            Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средстава које се 
оспособљава за употребу, укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Износ трошкова 
позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средства укључују се у набавну 
вредност или цену коштања тог средства. Такви трошкови позајмљивања капитализују се као део набавне вредности 
или цене коштања тог средства, када је вероватно да ће ти трошкови донети предузећу будуће економске користи и 
када могу да се поуздано измере. Остали трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су  
настали.  

 Капитализација камате и других трошкова позајмљивања у складу са допуштеним алтернативним поступком 
из МРС 23 Трошкови позајмљивања врши се када се камата и други трошкови позајмљивања непосредно могу 
приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, када је вероватно да ће ти 
трошкови донети предузећу будуће економске користи и када могу да се поуздано измере. Уколико сви наведени 
услови за капитализацију камате нису испуњени камата и трошкови позајмљивања признају се као расход периода у 
коме су настали. 

 
Накнадно установљене грешке 

 Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна нераспоређене 
добити из ранијих година, односно нераспоређеног губитка ранијих година на начин утврђен МРС 8 Рачуноводствене 
политике, промене рачуноводствених процена и грешке.  

Материјално значајном грешком сматра се грешка која у појединачном износу или у кумулативном износу са 
осталим грешкама износи више од 5% укупних прихода исказаних у билансу успеха те године. 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода, односно у 
корист прихода периода у коме су идентификоване. 
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4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 
5. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 2012 2011 

Почетне залихе учинака (01.01.) 22.608 40.605
Недовршена производња 5.345 2.849
Недовршене услуге 
Готови производи  17.263 21.572
Крајње залихе учинака (31.12.) 28.666 22.608
Недовршена производња 9.989 5.345
Недовршене услуге 
Готови производи  18.677 17.263
УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА  15.263 2.508
УКУПНО СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА  9.205 4.321
САЛДО - ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 630 6.058
САЛДО - СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 631 1.813

 
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 2012 2011 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 64 26.435  

Приходи од закупнина 650   

Приходи од чланарина 651   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада 652   

Остали пословни приходи 659   

УКУПНО 26.435 0 
 
7. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 2012 2011 

Набавна вредност продате робе на велико 5011 1.160 408
Набавна вредност продате робе на мало 5010 
УКУПНО 1.160 408

 
8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 2012 
2011 

Трошкови материјала за израду  511                                                                                        171.867 126.028

Трошкови режијског материјала 512 1.874 1.353
Трошкови горива и енергије 513                                                                               39.032 32.742

 
2012 2011 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 600  322
Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 601  
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 602 1.407 115
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 603  
Свега приходи од продаје робе 60 1.407 437

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима 610 
227.005 204.342

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима 611  
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 612 27.449 13.582
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 613 48.276 16.287
Свега приходи од продаје производа и услуга 61 302.730 234.211

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 304.137 234.648
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 2012 
2011 

УКУПНО 212.773 160.123
 

9. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 
2012 

2011 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 520 55.288 39.768
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет 
послодавца 521 11.006 7.757

Трошкови накнада по уговорима о делу 522 217 33
Трошкови накнада по ауторским уговорима 523 
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима 524 
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 525 39
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 526 
Остали лични расходи и накнаде 529 5.997 6.187
УКУПНО 72,508 53.784
 

10. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 2012 
2011 

Трошкови амортизације 540 17.206 11.740 
Трошкови резервисања за гарантни рок 541  
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 542  
Резервисања за задржане кауције и депозите 543  
Резервисања за трошкове ресктруктурирања 544  
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 545 126 402 
Остала дугорочна резервисања 549  
УКУПНО 17.332 12.142 
 
11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА - ОБРАЧУН ЗА ПОТРЕБЕ ОБЕЛОДАЊИВАЊА 
Привредно друштво је извршило обавезне резервације за накнаде по основу отпремнина радника код одласка у 
пензију.  Резерве су рађене на бази  броја радника  - 105 упошљених на неодређено време на дан 31.12.2012 године. 
Коришћене су прописане бруто зараде за актуелне периоде.  У току године  4 радника напустило је предузеће по 
основу одласка у пензију. За једног радника је  по том основу извршено укидање резервисања у износу од 88.815,63 
динара и књижено ставом 4040/46340, преостали износ до укупно исплаћене отпремнине( од 175.395,00 динара)   
93.579,37динара, књижено је ставом 529010/46340. Осталим радницима отпремнина ће бити исплаћена у јануару 
месецу 2013. године, па за њих није вршено укидање резервисања. Још два радника је напустило предузеће по основу 
технолошког вишка, те и за њих није вршено укидање резервисања .У току 2012. године упошљено је нових 24 
радника на неодређено време, тако да предузеће на дан 31.12.2012. године нема приходе од укидања резервисања. 

1. Дисконтна стопа 11,50% Ds 
2. Датум израде резервисања 31.12.2012 Dir. 
3. Процењена стопа раста прос. зарада 8% Sr. 
4. Проценат флуктуације 20% PF 
5.  Отпремнина по закону 195.495,00 Oz 

  
                 УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ЗА ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ 

1 Обавеза резервисања на дан 01.01.2012( почетно стање на рачуну 404) 3.178.876,22 

2 Трошак текуће услуге рада 504.787,02 

3 Трошкови камата  301.963,41 

4 Актуарски добитак/губитак -681.028,57 

5 
Износ укидања у току 2012. године, раније формираног резервисања закључно са 
31.12.2011.године 81.815,63 

6 
Износ обавезе за резервисање отпремнине на дан  31.12.2012.(крајње стање на 
рачуну 404)  3.222.782,45 



14 
 

7 
Пројектовани износ резервисања на дан 31.12.2012.године на основу претпоставки 
валидних  31.12.2012.године. 4.003.818,22 

8 Износ стварно исплаћене отпремнине у току године 175.395,00 

9 Износ за књижење у оквиру трошка периода / прихода (r.br2+r.br.3+r.br4) 125.721,86 

 Одложена пореска средства 15% 18.858,28 
 
12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 
2012 2011 

Трошкови услуга на изради учинака 530 5.564 1.758
Трошкови транспортних услуга 531 2.005 1.762
Трошкови услуга одржавања 532 364 483
Трошкови закупнина 533  248
Трошкови сајмова 534  
Трошкови рекламе и пропаганде 535 8 7
Трошкови истраживања 536  
Остали трошкови производних услуга  539 2.531 1.879
Свега трошкови производних услуга 53 10.472 16.137
Трошкови непроизводних услуга 550 1.067 1.090
Трошкови репрезентације 551 165 267
Трошкови премија осигурања 552 2.590 1.097
Трошкови платног промета 553 1.682 1.114
Трошкови чланарина 554 6 
Трошкови пореза 555 444 484
Трошкови  пореза и доприноса  
Остали нематеријални трошкови 559 1.953 2.147
Свега нематеријални трошкови 55 7.907 6.199
УКУПНО 18.379 12.336
 

13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 2012 
 

2011 
Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 660  
Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 661  
Приходи од камата 662 32 
Позитивне курсне разлике 663 1.021 409
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 664 42 
Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и заједничких 
улагања 665  

Остали финансијски приходи 669 3 71
УКУПНО 1.098 480

 
14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 2012  
2011 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 
560 

 

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним лицима 561  

Расходи камата 562 6.238 8.425 
Негативне курсне разлике 563 3.965 2.373 
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 564 4.165 2.550 
Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања 
565 

 

Остали финансијски расходи 569 76 317 
УКУПНО 14.444 13.665 
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15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 2012 2011 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме 670 

6.044

Добици од продаје биолошких средстава 671 
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности 672 
Добици од продаје материјала 673 10.492 7.831
Вишкови 674 1.211 686
Наплаћена отписана потраживања 675 
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим валутне 
клаузуле 676 
Приходи од смањења обавеза 677 706 1.407
Приходи од укидања дугорочних резервисања 678 
Остали непоменути приходи 679 1.595 35
Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава 680 
Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања 681 
Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме 682 
Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и 
хартија од вредности расположивих за продају 683 

310

Приходи од усклађивања вредности залиха 684 
Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 685 
Приходи од усклађивања вредности остале имовине 689 
УКУПНО 14.004 16.313

 
 
16.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 2012 2011 

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 570 1.070 2.263

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких средстава 571 
Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности572 
Губици од продаје материјала 573 
Мањкови 574 
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, осим валутне 
клаузуле који не испуњавају услове да се искажу у оквиру 
ревалоризационих резерви 575 
Расходи по основу директних отписа потраживања 576 73 121
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе 577 
Остали непоменути расходи 579 155 280
Обезвређење биолошких средстава580 
Обезвређење нематеријалних улагања 581 
Обезвређење некретнина, постројења и опреме 582 
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од 
вредности расположивих за продају 583 
Обезвређење залиха материјала и робе 584 
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 585 
Обезвређење остале имовине 589 
УКУПНО 1.298 2.664
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17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
Стање и промене на goodwill-u и нематеријалним улагањима друштва могу се приказати на следећи начин: 

 Улагања 
у развој - 010 

Концесије, 
патенти, 

лиценце и 
слична права- 

011 

Остала 
нематеријална 
улагања - 014 

Нематеријална 
улагања у 

припреми - 015 

Аванси за 
нематеријална 
улагања - 016 

УКУПНО 
НЕМАТЕРИ-

ЈАЛНА 
УЛАГАЊА – 

01 без 012 

GOODWILL 
- 012 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        

Почетно стање - 1. јануар 2012. год.        

Исправка грешке и промена рачуноводствене 
политике        

Повећања     519  519  

Отуђења и расходовање        

Ревалоризација - процена по поштеној вредности        

Остало        

Исправка        

Губици због обезвређења         

Отуђења и расходовање        

Ревалоризација – процена по поштеној 
вредности        

Остало        

Крајње стање - 31. децембар 2012 год.    519  519  
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Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у табели у наставку: 

 Земљиште 
 

Грађевински 
објекти 

 

Постројења и 
опрема 

 

Остале 
некретнине, 
постројења 
и опрема 

 

Некретнине, 
постројења и 

опрема 
у припреми 

 

Аванси за 
некретнине, 
постројења и 

опрему и 
нематер.улага

ња 
 

Улагања на 
туђим НПО 

 

УКУПНО 
 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ  
Почетно стање - 1. јануар. 2012. год. 10.229 259.810 191.518 70.360 16.290 102  548.309
Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике  

Нова улагања 1.377 27.952 7.640 9.521 82  46.572
Отуђења и расходовање 1.775 2.847  4.622
Ревалоризација  - процена по поштеној 
вредности  530  530

Остало 16.290  16.290
Крајње стање - 31. децембар 2012. 
год. 10.229 261.187 218.225 75.153 9.521 184  574.499

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ   
Почетно стање - 1.јануар 2012. год. 200.614 23.377 20.161  244.152
Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике  

Амортизација 6.313 7.190 3.703  17.206
Губици због обезвређења   
Отуђења и расходовање 1.022 1.145  2.167
Ревалоризација -  процена по поштеној 
вредности  

Остало  
Крајње стање - 31. децембар 2011. 
год. 206.927 29.545 22.719  259.191

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ 10.229 54.260 188.680 52.434 9.521 184  315.308

У складу са МРС 16. и рачуноводственим политикама предесдник  Одбора  директора,  је донео Одлуку којом се врши промена рачуноводствене политике у делу 
процењивања  основних средстава која се налазе на рачуну 02300 – машине и постројења и одредио стручна  лица машинске струке да изврше процену 
машина по фер вредности. Комисија је по спроведеној процени поднела Извештај о извршеној процени машина која се воде на рачуну 02300 – машине и 
постројења, и утврдила повећање вредности машина и постројења у износу од 530.157,62 динара. За овај износ извршено је повећање вредности основних 
средстава  на рачуну  02300, уз истовремено одобрење рачуна  3301 – Ревалоризационе резерве постројења. 
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18. ЗАЛИХЕ 
 2012 2011 
Материјал 10 14.481 20.459
Недовршена производња 11 9.989 5.345
Готови производи 12 18.677 17.263
Трговачка роба 13 70
Дати аванси 15 450 218
УКУПНО 43.667 43.285
 

19. ПОТРАЖИВАЊА 
 2012 2011 
Купци – матична и зависна правна лица 200 19.874 2.914
Купци – остала повезана правна лица 201 
Купци у земљи 202 3.567 3.763
Купци у иностранству 203 3.863
Минус: Исправка вредности потраживања од купаца 
Свега  потраживања по основу продаје 23.441 10.540
Потраживања од извозника 210 
Потраживања по основу увоза за туђи рачун 211 
Потраживања из комисионе и консигнационе продаје 212 
Остала потраживања из специфичних послова 218 
Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних 
послова 
Свега потраживања из специфичних послова 21 
Потраживања за камату и дивиденде 220 
Потраживања од запослених 221 4
Потраживања од државних органа и организација 222 
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса 
224 

6

Остала потраживања 228 45
Минус: Исправка вредности других потраживања 
 
Свега друга потраживања 22 4 51
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 23.445 10.591
 
На 31.10.2012. године вршена  су усаглашења стања са купцима.  
Привредно друштво има потраживања у већем износу и то од следећих купаца: 
-Агромаркет Д.О.О из Ниша, у износу од 325.062,29 динара; Гоша- фабрика шинских возила   у износу од 
492.174,00 динара; Има Ко Тим Београд у износу од 684.879,00 динар, МИН Див Сврљиг  у износу 
905.228,27динара. 
Судски спорови који се воде на дан 31.12.2012.године у којима је предузеће тужиоц: 
-''  Мин Вагонка '' А.Д. Ниш у реструктурирању у вредности од 299.794,84 динара. Решењем о извршењу 
Ив.3266/11 од 24.08.2011 године прекинут поступак до окончања поступка реструктурирања извршног 
дужника. 
- '' Мин Фам '' А.Д. Ниш у вредности од 415.351,60 динара. Пресуда П1188/2011 од 28.03.2012. године усвојен 
тужбени захтев, жалбу поднео тужени, чека се одлука другостепеног суда. 
- ЈКП '' МЕДИЈАНА'' Ниш, вредност спора 2.286.422,93 динара. Пресуда П 478/2012. године,одбијен тужбени 
захтев, поднета жалба, чека се одлука другостепеног суда. 
 - На дан 31.12.2012. године  привредно друштво је извршило директан отпис потраживања од купаца, као и 
потраживања за дате авансе по основу застарелости и из разлога што би таксе за судске спорове и рочишта 
биле много веће него што су то износи за потраживања и то:   Јужна Морава – 814,20 динара; папир сервис – 
4.814,40 динара; СМ-Биро – 2.242,00 динара; Ми-јо – 63.268,00 динара (окончан судски спор. Тужба се сматра 
повученом). ЈП Аеродром Ниш – 205,00 динара и Зора 53 – 1.398,99 динара. Укупан износ отписаних 
потраживанја на дан 31.12.2012. године износи 72.742,59 динара. 
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20. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 2012 2011 
Хартије од вредности – готовински еквиваленти 240  
Текући (пословни) рачуни 241 108 8
Издвојена новчана средства и акредитиви 242  
Благајна 243  
Девизни рачун 244  
Девизни акредитиви 245  
Девизна благајна 246  
Остала новчана средства 248  
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност 
умањена 249  

УКУПНО 108 8
 

21. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
  2011 
Порез на додату вредност – претходни порез -  Рн.27 571 1.444
Активна временска разграничења –Рн.  2890 
УКУПНО 571 1.444

 
22. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Рачун 4980 - одложене пореске обавезе И З Н О С 

Почетно стање 01.01.2012. године 0,00 
Докњижење пореске обавезе по основу резервисанја за отпремнине   
Кумулативна одложена пореска обавеза по основу  разлике између рачуноводствене и 
пореске амортизације ( рач. Основица 272.997.858,31- пор. основица 130.089.247,57 = 
142.908.610,76*15%) 21.436.291,61 
Одложена пореска обавеза за фер вредност 0,00 
За пребијање  рачуна 498/288 -21.436.291,61 
У К У П Н О РАЧУН  4980 31.12.2012 0,00 

 
 

Рачун 2880 - одложена пореска средства И З Н О С 

Почетно стање 01.01.2012. године 513.238,65 
Одложено пореско средство за резервисања 18.858,28 
 Корекција п.с. За одложене порезе по основу фер вредности 9.797.558,99 
Одложена пореска средства за ПК и губитке 16.500.000,00 
За пребијање  рачуна 498/288 -21.436.291,61 
У К У П НО РАЧУН 2880 на 31.12.2012. 5.393.364,31 

 
 

Рачун 7220 - Одложени порески расходи и приходи периода   
Одложено пореско средство за резервисања -18.858,28 
Разлика одл.пор.средства (21.436.291,61-16.500.000,00) 4.936.291,61 
У К У П Н О РАЧУН 7220 4.917.433,33 
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23. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТ 

 
 

2012 2011 
Добитак пре опорезивања из КПБ 29.690 1.354
Важећа пореска стопа 10% 10%
Порез из добитка (добитак пре опорезивања * пореска стопа) 2.969 135
Ефекти по основу разлике за признату амортизацију -2.617 -4.654
Искоришћени порески кредит по основу улагања 2.969 135
Неискоришћен порески кредит по основу губитака ранијих 
година 

54.194 54.194

Неискоришћен порески кредит по основу улагања у основна 
средства 78.212 75.579

Стање на крају године – обавеза за порез на добит 0 0
По пореском билансу предузеће je исказало добит  од 29.690.310 динара. Предузеће ради пореску 

консолидацију са матичним предузећем и по основу неискоришћеног кредита за улагања у основна средства 
привредно друштво нема обавезу по основу пореза на добит за 2012. годину. 
 

24. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
 2012 2011 

Акцијски капитал  300 162.274 162.274

Удели ДОО 
Улози 
Државни капитал 
Друштвени капитал 
Задружни удели 
Остали основни капитал 
УКУПНО 162.274 162.274
Акционари друштва су: '' МИНГ '' Д.О.О., Двадесетдругог октобра 7, Земун, са учешћем у акцијама  са 86.55% 
акција, Акцијски фонд РС 6,69% и остали мањински акционари са учешћем од 6,76% власништва у акцијама.  

 
25. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 
Расподела нерасподеђеног добитка у износу од 13.340.482,18 динара  ће се извршити на основу Одлуке 

скупштине акционарског друштва а на редовном заседању скупштине које ће се одржати у јуну 2013. 
 2012 2011 
Почетно стање 01.01.2012.  - 340 12.265 3.548 
Покриће губитка 12.265 3.548 
Исплата дивиденде  
Нераспоређена добит текуће године 13.341 12.265 
Стање на дан 31.12.2012. 13.341 12.265 

 
26. ГУБИТАК 

Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 
 2012 2011 
Губитак ранијих година 350 34.264 46.529
Губитак текуће године 351  
УКУПНО 34.264 46.529

 
 
 

Одложена 
пореска 

средства 288 

Одложене 
пореске 

обавезе 498 
Стање на почетку године 513  
Повећање / (смањење) у току године 4.880  
Ефекти промене пореске стопе  
Стање на крају године 5.393  
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Губитак из претходне године износио је 46.529 хиљада динара. Корекција губитка извршена је на основу 
ОДЛУКЕ  Одбора директора о покрићу губитка из остварене добити, тако да губитак на дан 31.12.2012. године 
износи 34.264 хиљада динара. 

 
27. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 Ознака валуте 
 2012 

2011 

Дугорочни кредити у земљи 414 
Комерцијална банка  2.116
Правно лице Фонд за развој РС РСД 37.433 50.700
Свега  39.549 50.700
Дугорочни кредити у иностранству 
Правно лице .............. 
Свега  
УКУПНО 39.549 50.700
 

28. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 2012 2011 
Обавезе које се могу конвертовати у капитал 410 1.660 1.660
Обавезе према матичним и зависним правним лицима 
Обавезе према осталим повезаним правним лицима 
Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана 
Остале дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга за опрему 419 5.467
УКУПНО 7.127 1.660
 

29. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 Ознака 
валуте 

2012 2011 

Краткорочни кредити у земљи 422 
Правно лице Комерцијална банка – део дугороч.кредита који доспева 
до једне године РСД 3.385 0

Свега  3.385 0
Део дугорочних кредита који доспева до једне године 424 
Обавезе за финансијски лизинг које доспевају ддо једне године - 424 РСД 1.420
Правно лице Фонд за развој – део дугороч .који доспева до 31.12.2012. 
год. РСД 24.908

21.893
Онавезе за позајмице других правних лица - 429 РСД 500
Свега  26.828 21.893
УКУПНО 30.213 21.893
На дан 31.12.2012 извршена су усаглашења са банкама и Фондом за развој Републике Србије. 
С обзиром да код Фонда за развој Републике Србије имамо два дугорочна кредита у укупном износу од 
50.699хиљада инара то је на да 31.12.2012.године, извршено  прекњижење дела дугорочноих кредита који 
доспевају до једне године на краткорочне обавезе у износу од  13.266 хиљада  динара. 

 
30. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 2012 2011 
Примљени аванси, депозити и кауције 430 607 940
Добављачи - матична и зависна правна лица 431 10.816 23.733
Добављачи - остала повезана правна лица 432  
Добављачи у земљи 433 24.277 22.273
Добављачи у иностранству 434 22.563 9.557
Остале обавезе из пословања 439 218 157
Свега обавезе из пословања 43 58.481 56.660
Обавезе према увознику 440  
Обавезе по основу извоза за туђ рачун 441  
Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје 442  
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 2012 2011 
Остале обавезе из специфичних послова 449  
Свега  обавезе из специфичних послова 44  
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 58.481 56.660

На дан биланса стања предузеће има следеће материјално значајне обавезе: Б+М РИТАМ у износу од 
454.074,00 динара, Компанија Дунав осигуранје у износу од 3.680.758,90 динара, ЕД Југоисток у износу одд 
4.164.950,56 динара; ЈКП Медиана Ниш, у износу од 485.251,11  динара, Југоросгас у износу од 1.725.553,40 
динара, Сандвик Београд у износу од 2.505.137,20 динара. 
Судски спорови који су у току на дан 31.12.2012 у којима је предузеће тужено: 

- ЈКП '' НАИСУС'' Ниш, вредност спора износи 1.460.562,24 динара. Првостепеном пресудом П-1057/2012 
од 10.01.2013. године усвојен тужбени захтев. Жалба уложена 11.02.2013. године. Чека се одлука 
другостепеног  суда. 

На дан биланса, предузеће је извршило директан отпис обавеза према добављачима: Алцхемико 
8.920,80;Атеник Комерц 436,60; Дубрава јуниор – 2.832,00 динара;Етимон – 15.220,62 динара; Експрес курир – 
1.888,00 динара; Фадип – 11.453,08 динара;Ковис БП – 598.089,51 динар;Металопластика Богдановић – 
3.000,00 динара;Мин Технопроцес – 20.414,00 динара;ППТ Промет – 6.681,24 динара.Технорад експорт-
импорт – 20.000,00 динара;Термометал – 9.746,80 динара; Баст штампарија – 5.074,00 динара; Кубура – 
1.915,00 динара из разлога застарелости обавеза у складу са Законом о облигационим односима. 

 
31. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 2012 2011 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се 
рефундирају 450 6.074 4.684

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 451 790 2.184
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 452 1.119 -258
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 
453 1.213 2.598

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 454 17
Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се 
рефундирају 455 

10

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се 
рефундирају 456 

7

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 45 9.196 9.242
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 460 708 199
Обавезе за дивиденде 461 
Обавезе за учешће у добити 462 
Обавезе према запосленима 463 61 167
Обавезе према члановима управног и надзорног одбора 464 
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 465 
Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године 
466 
Остале обавезе 469 35 39
Свега друге обавезе 46 804 405
Унапред обрачунати трошкови 490 
Обрачунати приходи будућег периода 491 
Разграничени зависни трошкови набавке 494 
Одложени приходи и примљене донације 495 
Разграничени приходи по основу потраживања 496 
Остала ПВР 499 
Свега ПВР 49 
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 10.000 9.647
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32. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
У току периода извршене су следеће трансакције са повезаним лицима: 

 
Набавка и продаја добара и услуга 

  Продаја Набавка Потраживања Обавезе 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Крајње матично предузеће 227.365 206.403 62.458 90.765 19.874 2.914 10.815 23.733 
Зависна предузећа              

Производи и роба се продају по тржишним ценама и условима који важе за неповезана лица.  
 
33. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за 

прерачунавање у динарску провиввредност девизних позиција биланса стања су следећи: 
 31.12.2012. 31.12.2011. 
EUR 113,7183 104,6409
 
34. Предузеће Минг Ковачница има обавезу код Комерцијалне банке ад. по основу банкарске гаранције у 
износу од 12.937.039,58 рсд по основу обезбеђења плаћања за кредит од Фонда за развој РС, и 1.700.000 рсд по 
основу царинске гаранције. 

                                  
 
 
 

                                                                                   '' МИНГ КОВАЧНИЦА '' А.Д.  
                                                                                                                             Д и р е к т о р 

   
                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                                Немања Маџаревић – дипл.маш.инг 
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Na osnovu odredbi zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, 
načinu i formi objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih  izveštaja javnih društava („Sl. glasnik 

RS", br. 14/2012, 116) objavljujemo: 
 
 
 
 
 
 

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POSLOVNOG DRUŠTVA  
MING KOVAČNICA AD ZA 2012. GODINU 

 
 
 
 

Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012. godinu sadrži: 
 
 
 

1. prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva 
 

2. opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu 
 

3. važnije događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine 
 

4. značajnije poslove sa povezani licima 
 

5. aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
1. Prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva 

 
 
Nakon stupanja na snagu novog Zakona o privrednim društvima, privredno društvo Ming 

Kovačnica ad je na redovnoj skupštini akcionara odžanoj 29.06.2012. godine donelo odluku o 
usklađivanju osnivačkog akta sa pomenutim zakonom. Na istoj sednici usvojen je i Statut i imenovan 
odbor direktora, a razrešeni su dužnosti svi članovi upravnog i nadzornog odbora.  

Ciljevi koji su na početku 2012. godine postavljeni od strane uprave Ming Kovačnice ad, a koji se 
odnose na rast produktivnosti, investiranja, profita, uposlenosti i poboljšanja uslova rada, kao i 
zadovoljstva kupaca našim uslugama i proizvodima ostvareni su, uprkos teškim ekonomskim uslovima. 

U protekloj godini smo značajno investirali u proizvodnu opremu: mašine i alate, i time proširili 
kapacitete na nove proizvode i usluge i nova tržišta. 

 
 
FINANSIJSKO STANJE DRUŠTVA: 
Društvo je u 2012. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 13.341, što je uvećano u odnosu na 

prethodnu 2011. godinu. 
Prihodi od prodaje iznose 304.137 odnosno veći su za 30% u odnosu na prethodnu godinu što je 

bitan pokazatelj konkurentnosti naših proizvoda i porasta tražnje na tržištu za istima. Osnovni proizvodni 
program čine delovi za obrtna postolja za teretne vagone – železničku industriju, delovi za traktorsku 
industriju, i za auto industriju. S druge strane troškovi repromaterijala iznose 212.773 dinara i porasli su 
za 33%, što je opravdano uzevši obzir povećanje proizvodnje kao i rasta cene čelika na tržištu. Troškovi 
zarada, nakanada zarada i ostali lični rashodi su povećani iz razloga većeg broja zaposlenih i povećanja 
zarada, a i zarada se usklađivala sa aktuelnim podacima i zakonom. Prosečan broj zaposlenih je 115. 
Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 17.332, što je za 43% veći iznos nego prethodne godine; 
razlog za povećanje troška jeste investiranje u proizvodnu opremu i povećana vrednost za amortizaciju 
obzirom na izvršenu procenu opreme po fer vrednsoti u 2011 godini. Ostali poslovni prihodi – grupa 53 i 
55 iznose 18.379 što je za 49% veće u odnosu na 2011. godinu, opet zbog povećanja plasmana proizvoda 
i većih troškova prevoza, kao i proizvodnih usluga koje se rade u kooperaciji. Finansijski rashodi su 
neznatno povećani u odnosu na 2011 godinu zbog manjih rashoda za kamate po kreditima kao i zateznih 
kamata. Ostali prihodi – grupa 67 su smanjeni za 14% u odnosu na 2011. godinu obzirom da nije bilo 
prihoda po osnovu prodaje zemljišta, opreme i uglavnom ih čine dobici po osnovu prodaje otpada koji 
ostaje u procesu proizvodnje. 

 
 
PROCENA STANJA IMOVINE DRUŠTVA: 

 U 2012. Godini je ukupno investirano u proizvodne mašine, opremu, alat za proizvodnju 
30.801 što predstavlja otprilike jednak iznos investicija kao i u prethodnoj godini. Investicije se odnose 
pre svega na mašine za proizvodnju, i proizvodnju alata za kovanje i krzanje. 
 Zalihe su u 2011. godini su otprilike na istom nivou kao i u prethodnoj godini , ali je struktura 
zaliha izmenjena u tom smislu da se na zalihama gotovih proizvoda nalaze aktuelni prodavljivi proizvodi, 
povećano je stanje nedovršene proizvodnje u odnosu na zalihe repromaterijala u odnosu na prethodnu 
godinu, obzirom na otvorene radne naloge na dan preseka, i planirane isporuke za januar 2013. Godine.       
Potraživanja su porasla za 121%, a obaveze iz poslovanja su se neznatno povećale u odnosu na 
prethodnu godinu, što je pokazatelj povećanja prodaje u 2012. godini, i veće likvidnosti društva. 
Povećale su se kratkoroočne finansijske obaveze i to za iznos dela kredita koji se iz dugoročnih prenosi 
na kratkoročne obaveze. Nova značajnija zaduženja u 2012. godini nisu realizovana, a obaveze na 
osnovu postojećih kredita se uredno izmiruju. 
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2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu 

 
U skladu sa Politikom kvaliteta, a u cilju održavanja i stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta 

kvalitetom, MING Kovačnica ad. je usvojila sledeće ciljeve kvaliteta za 2013.godinu: 
Kvalitet: 

- Proširenje i obnova sertifikata za zavarivanje prema EN 15085-2 
- Resertifikacija u skladu sa ISO 9001 
- Obnavljanje sertifikata TSI (EN 15566) 

Kadrovi: 
- Izvršiti obuku najmanje 2 kontrolora za vizuelnu kontrolu zavarenih spojeva prema EN 473, 

sada EN ISO 9712-2012.; 
Prodaja:  

- Učešće na jednom od najvećih sajmova u Evropi – Hannover Messe 2013.  
- Osvajanje najmanje 1 novog tržišta u EU 

Investicije: 
- Nabavka nove indukcione peći 

Nabavka: 
- Povećati broj dobavljača za materijal za 1 u odnosu na 2012. 

Razvoj: 
- Razviti bar 4 nova proizvoda (ili modifikovati stare) 

 
Ispunjenjem ciljeva kvaliteta, organizacija pokazuje svoju opredeljenost stalnom rastu i unapredjenju 
poslovanja, kroz razvoj i unapredjenje i infrastrukture i kadrova istovremeno. 

 
 

3. Važniji događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine 
 

Nakon završetka poslovne godine privredno društvo je preduzelo neophodne aktivnosti na 
usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima i na redovnoj skupštini usvojilo osnovački akt i 
statut i nove organe društva u skladu sa Zakonom. 

Nastavili smo aktivnosti u smislu povećanja proizvodnje, u procesu smo pripreme za sertfikaciju 
od strane Deutsche Bahna – Nemačkih železnica, radi se remont indukcione peći radi započinjanja 
velikoserijske proizvodnje manjih metalnih delova, kupljen je novi cnc obradni centar, izvršili smo 
ograđivanje magacina i betoniranje dela proizvodne hale, u završnoj smo fazi implementacije poslovnog 
softvera. Na osnovu navedenog zaključak je da smo nastavili sa ispunjavanjem investicionog plana. 

 
 

4. Značajniji poslovi sa povezanim licima 
 
Ming Kovačnica ad je zavisno preduzeće i samim tim povezano sa matičnim preduzećem Ming doo 

Beograd, koje ima 86,55% učešća u kapitalu. Matično preduzeće obavlja plasman naših gotovih 
proizvoda na pre svega inostrana tržišta: Evrope, Turske, bivše republike SFRJ. Takođe veliki deo 
repromaterijala nabavljamo od matičnog preduzeća koje ima potpisane ugovore i narudžbine sa 
inostranim željezarama. Proizvodi i roba prodaju se po cenama i uslovima koji su na raspolaganju trećim 
licima, po uobičajenim cenovnicima oba društva. 
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5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja 

 
Obzirom da je opstanak na tržištu, za proizvodne organizacije, uslovljen prilagođavanjem prozvodnog 
programa, rukovodstvo i zaposleni MING Kovačnice se trude da skoro trećinu investicija ulažu u razvoj 

novih proizvoda.  
 

Proizvodi koje naši kupci poručuju su na veoma visokom nivou u pogledu načina i tehnologija izrade, 
kriterijuma za procesnu kontrolu i kontrolu gotovog proizvoda.  

 
U skladu sa tim, inženjeri završne kontrole spremaju se za rad na uređaju za ispitivanje otkivaka 

magnetnim česticama UNIMAG 600. U toku 2012. uređaj je osposobljen, delovi za kalibracju samog 
uređaja su poslati u jednu od zemalja EU na baždarenje. Početkom godine, 2013., u zavisnosti od 
raspoloživih termina organizacije koja izvodi obuku kadra za ispitivanja bez razaranja, šef kontrole 

kovanja i još jedan od kontrolora biće poslati na obuku u skladu sa standardom EN 9712. 
 

U toku 2012. godine, tim inženjera u MING Kovačnici razvio je 3 nova proizvoda: Zabravljivač i Kućište 
ležaja su proizvodi razvijeni i osvojeni za kupca iz EU. Treći proizvod, Kočiona spojnica 32, je modifikovan 

već postojeći proizvod, ali u skladu sa zahtevima kupca iz Turske. 
 

MING Kovačnica će nastaviti da radi na razvoju i osvajanju novih proizvoda kako bi ostala u društvu 
najvećih dobavljača delova za železnicu u EU a i šire.  

 
 

 
U Nišu,  22.04.2013.godine                                                                                

 
MING KOVAČNICA A.D. NIŠ 

Direktor  
                                                                                                                         Nemanja Madžarević 

 
   

 
 



                                
                Bulevar 12 februar b.b., 18000 Niš, Republika Srbija 
                tel/fax +381 (0)18 580 602, 580 603, 580 612, 580 615, 581 378 
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IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU 
 
 
 
 

Ovom izjavom, Nemanja Madžarević – generalni direktor i Marina Cvetković - šef računovodstva, izjavljuju da je, 
prema njihovom najboljem saznajnju, godišnji  finansijski izveštaj društva sastavljen uz primenu odgovarajućih 
međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, 

finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog 
društva. 

 
 
 
 
U Nišu, 26.04.2013. 
 
 
 
 

Generalni direktor 
Nemanja Madžarević 

 
 
 
 
 

Šef računovodstva 
Marina Cvetković 

 
 



 
 

Na osnovu tačke 7.1 Poslovnika o radu skupštine akcionara, skupština akcionara privrednog društva MING 

Kovačnica A.D. Niš, matični broj: 07583176, (dalje: „Društvo“), nakon razmatranja predloga o usvajanju 

Finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora, donosi na redovnoj 

godišnjoj sednici dana 26. aprila 2013. godine sledeću: 

 

 

O D L U K U 

 

 

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji Društva za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora koji su 

stavljeni na uvid akcionarima u materijalu za sednicu skupštine Društva, i koji su objavljeni na 

internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije u skladu sa zakonom. 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici skupštine, i primenjuje se od istog dana. 

 

 

* * * 

 

U Nišu, dana 26. aprila 2013. godine 

 

 

Predsednik skupštine akcionara 

 

________________________ 

Predrag Madžarević 



 
 

Na osnovu tačke 7.1 Poslovnika o radu skupštine akcionara, skupština akcionara privrednog društva MING 

Kovačnica A.D. Niš, matični broj: 07583176, (dalje: „Društvo“), nakon razmatranja predloga o raspodeli 

dobiti Društva ostvarene u 2012. godini, donosi na redovnoj godišnjoj sednici dana 26. aprila 2013. godine 

sledeću: 

 

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se predlog o raspodeli dobiti pa se raspoređuje dobit koju je Društvo ostvarilo u 2012. 

godini u iznosu od 13.340.482,18 dinara za pokriće gubitaka iz prethodnih godina. 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sednici skupštine, i primenjuje se od istog dana. 

 

 

* * * 

 

U Nišu, dana 26. aprila 2013. godine 

 

 

Predsednik skupštine akcionara 

 

________________________ 

Predrag Madžarević 
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