
   Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, 

formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012), 

___RUDO A.D._______ _ iz Beograda MB.: 07037708,  PIB:100002715,  šifra delatnosti.: 3250 

 objavljuje sledeći: 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

 

 

Period izveštavanja: 01.01.2013 do 31.12.2013. godine 

POSLOVNO IME: RUDO A.D.  

MATIČNI BROJ: 07037708 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 11000 BEOGRAD 

ULICA I BROJ: BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: OFFICE@RUDO.RS 

INTERNET ADRESA: WWW.RUDO.RS 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: POJEDINACNI 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:  

SEDIŠTE:  

MATIČNI BROJ:  

USVOJENI (da ili ne)  

 

OSOBA ZA KONTAKT:  

TELEFON: 011 2651 089 

FAKS: 011 2651 531 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: BRANKICA.PECANAC@RUDO.RS 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE: MADJID PAJIC 

 

 

 

 

 

 

 









































“РУДО” А.Д., БEOГРАД 

 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

На дан 31. децембра 2013. године 

 
 

 
 
 
 
 
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Друштво „Рудо“ АД Београд, Булевар Војводе Путника 7, основано је 1919. године. 

 

Историјат 

 

Непосредно по завршетку I светског рата, Српско лекарско друштво формира радну групу са задатком 

да припреми Нацрт предлога о старању о инвалидима. Ортопедски завод – садашње "РУДО" је на 

предлог лекарског друштва основано у марту 1919. године. Ортопедски Завод је основан као војно 

предузеће и на челу се налазио официр-војни лекар, а први радници су били  ратници из I светског 

рата који су изучавали ортопедску технику у Француској. Уз помоћ Француске војне мисије основан је 

Фонд који је помагао развој ове нове делатности стварањем услова за почетак рада код нас кроз 

набавку опреме и материјала. 

У исто време почела је изградња наменских објеката који су требали да побољшају услове рада у 

односу на дотад постојеће привремене објекте. Све до II светског рата Завод се развијао 

оспособљавајући се за производњу разних врста помагала (разне врсте протеза, које су биле у основи 

од дрвета, са елементима од метала и коже, дрвених и металних штака, ортопедске обуће и других 

врста помагала). 

По завршетку II светског рата активније се приступило организацији производње ортопедских 

помагала. Одмах након рата Ортопедски Завод постаје државно предузеће и долази до промене 

назива у Ортопедски завод "РУДО", по месту у којем је формирана I пролетерска бригада. Повезан том 

симболиком, 22.12. се слави као дан фирме. 

"РУДО" је током свог постојања развило специфичну несеријску производњу прилагођену сваком 

кориснику што представља разлику у односу на друге произвођаче. Коришћењем ортопедских 

помагала компаније "РУДО", особе са инвалидитетом се враћају обављању радних и других животних 

функција. 

Касније је Друштво проширило производњу и на робу широке потрошње намењену очувању и 

заштити здравља,  

Ортопедско предузеће "РУДО" ад Београд успешно послује готово читав један век, и представља 

најстарију и највећу компанију из области ортопедије на подручју југоисточне Европе. Приватизовано 

је аукцијском приватизацијом Фебруара 2007. 

 

"РУДО" је дефинитивно највећи и најпознатији бренд који Србија има у области ортопедије и то се 

огледа кроз традицију бављења ортопедијом која успешно траје више од 90 година. 

Регистровано је за производњу и продају ортопедских помагала, шифра делатности 3250 

Последње промене у Регистру АПР 11.07.2013.године по Решењу БД 77034/2013 тичу се промене 

одбора директора , МБ 07037708, ПИБ 100002715  

Највећи део асортимана производа и робе из делокруга пословања пласира се купцима, од којих су 

највећи Заводи за здравствено осигурање и Војне поште на територији Републике Србије. 

 

На дан 31.12.2013. године Друштво у сталном радном односу има  52 радника. 

 

У складу са чланом 7 Закона о Рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС ) друштво је разврстано  

на основу података из Финансијских извештаја за 2013 годину у мало правно лице. Друштво је 

обавезно да изврши ревизију финансисјких извештаја за 2013.годину. 
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II  ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештај за 2013. годину састављен је у складу са одредбама Правилника о саджини и 

форми финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС 

114/2006) и уз пуно уважавање Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/06 и 

111/09), Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр.62/2013) и свих материјално значајних питања 

утврђених стандардима финансијског и рачуноводственог извештавања (МРС и МСФИ), као и другим 

рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији. 

На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да 

вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, 

састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 

законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање 

финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно 

Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део 

стандарда. 

 

Презентација финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми 

образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 

(Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 101/2012 и 118/2012).  

 

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра претходне 

године. 

 

III  Правила процењивања – основне претпоставке 

 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 

начелу сталности. 

 

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у 

моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 

извештаји састављени су на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) 

пружају информације, не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату 

и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима, 

који представљају готовину, која ће бити примљена у будућем периоду. 

 

Финансијски извештаји састављени су под претпоставком да ће Друштво да послује на неограничени 

временски период и да ће наставити са пословањем и у догледној будућности. 

 

1) Признавање елемената финансијских извештаја 

 

Материјална средства се признају у билансу стања, када је вероватно да ће будуће економске користи  
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притицати  у Друштво  и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност, која се 

може поуздано измерити. 

 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 

користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе, која ће се подмирити 

може поуздано да измери. 

 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с 

повећањем средстава или смањењем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањењем 

обавеза. 

 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи, које је повезано са 

смањењем средстава или повећањем обавеза , које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава. 

 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала, као уложени новац или уложена 

куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала проистиче 

концепт очувања финансијског капитала. Очување финансијског капитала мери се у номиналним 

монетарним јединицама (РСД). По овом концепту, добитак је зарађен само ако финансијски износ 

нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку 

периода, након укључивања било каквих расподела власницима. 

 

2) Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних  разлика 

 

Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним средствима плаћања у 

њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан  билансирања. Нето позитивне и негативне 

курсне разлике настале по том основу исказане су као приход или расход периода тј.у корист или на 

терет биланса успеха Друштва. 

Прерачун је , такође извршен  и за све обавезе и потраживања на домаћем тржишту, уколико је 

уговорена валутна клаузула. 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 

девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 

 

 

 

31.12.2013. 31.12.2012. 

1 EUR 114,6421 113,7183 

1 USD 83,1282 86,1763 

1 CHF 93,5472 94,1922 

 

3) Неуплаћени уписани капитал 

 

Процењује се у висини уговореног ненаплаћеног износа. Ако је уписани капитал у страној валути на 

дан биланса вреднује се по средњем курсу.Друштво нема неуплаћеног уписаног капитала. 
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4) Нематеријална улагања, некретнине, опрема 

 

Нематеријална улагања, некретнине, опрема су материјална средства, које Друштво држи у 

производњи или за испоруку робе или за пружање услига, за изнајмљивање другим лицима или у 

административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода тј. 

пословне године. 

Накнадни издатак за некретнине, постројења и опрему, након његове набавке, увећава вредност ових 

средстава само када се тим издатком побољшава стање средстава изнад његовог процењеног учинка, 

и у случају да је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у 

Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа, надлежног за послове 

статистике. 

 

Издатак за поправку и одржавање некретнина, постројења и опреме који настаје ради обнављања или 

одржавања будућих економских користи се обично признаје као расход периода у коме настане. 

 

Некретнине, постројења и опрема материјална престају да се исказују у билансу након отуђивања или 

када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекује никаква будућа 

економска корист. 

 

5) Амортизација 

 

Основица за обрачун амортизације је набавна  вредност средстава. Метод обрачуна је 

пропорционалан  (параграф 62 МРС - Некретнине, постројења и опрема). 

 

6) Дугорочни финансијки пласмани 

 

Дугорочни кредити и остали дугорочни пласмани вреднују се овако: 

-ако су дати у динарима вреднују се по књиговодственој вредности, 

-ако су дати у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне разлике 

евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских расхода. Уколико су 

дати кредити са валутном клаузулом вреднују се по курсу на дан биланса валуте утврђене валутном 

клаузулом. Позитивни ефекти евидентирају се у корист финансијских прихода а негативни на терет 

финансијских расхода. 

 

7) Залихе 

 

Залихе обухватају: 

 

 - основни и помоћни материјал, који је намењен процесу производње; 

 

 - робу, која је набављена ради даље продаје кроз велепродају или продају на мало тј. Преко 

   малопродајних објеката којима Друштво располаже; 

 

 - полупроизводе које је Друштво произвело 

 

 - готове производе које је Друштво произвело; 
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 - недовршену производњу, чија је производња у току. 

 

Залихе материјала мере се по набавној вредности, увећаној за зависне трошкове набавке или по нето 

продајној цени, ако је она нижа од набавне вредности. 

Набавну вредност чине сви трошкови набавке и други трошкови неопходни за довођење залиха на 

њихово садашње место и стање. 

Обрачун утрошка залиха материјала врши се по методи просечне пондерисане цене. 

 

Залихе робе мере се по велепродајној цени тј. вредности, коју чини набавна вредност (фактурна 

вредност добављача, увозне дажбине и други неповратни порези, трошкови превоза, манипулативни 

трошкови и други трошкови, који се директно могу приписати стицању залиха робе) увећана за 

планирани износ разлике у цени. 

 

Велепродајне цене робе или производа који се продају преко малопродајних објеката, увећавају се за 

порез на додату вредност. 

 

Залихе недовршене производње и готових производа настају као резултат производног процеса и 

мере се по цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа, исто као и залихе полупроизвода 

 

8 ) Потраживања 

 

Обухватају потраживања од продаје (купци матична и зависна правна лица, купци остала повезана 

правна лица, купци у земљи и купци у иностранству), потраживања из специфичних послова и друга  

потраживања (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од запослених, потраживања од 

државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса 

изузимајући порез на добитак). 

Потраживања у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне 

разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских расхода. 

Дефинитивно ненаплатива потраживања директно се отписују на терет осталих расхода. Потраживања 

од дужника у стечају и потраживања која нису наплаћена за  60 дана од дана доспећа, индиректно се 

отписују на терет осталих расхода. 

 

9)  Потраживања за више плаћен  порез на дибитаак  

 

Обухватају  претплаћени порез на добитак. 

 

10) Краткорочни финансијски пласмани 

 

Обухватају краткорочне кредите (краткорочни кредити матичним и повезаним правним лицима, 

краткорочне кредите осталим повезаним правним лицима, краткорочне кредите у земљи, 

краткорочне кредите у иностранству и део дугорочних кредита који доспева за наплату наредне  
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године) Краткорочни кредити  у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. 

Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет 

финансијских расхода.  

Краткорочни финансијски пласмани од дужника у стечају као и пласмани који нису наплаћени за 60 

дана од дана доспећа индиректно се отписују на терет осталих расхода. 

 

11)  Готовински еквиваленти и готовина 

 

Обухвата непосредно уновчиве хартије од вредности (ове хартије од вредности замењују готовину у 

платном промету, чекови, на пример), готовину на пословном рачуну у домаћој валути, готовину на 

пословном рачуну у страној валути, издвојене депозите у домаћој или страној валути и готовину у 

благајни у домаћој или страној валути.  

Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне 

курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских 

расхода. 

 

12) Порез на додату вредсност и активна временска разграничења 

 

Обухвата плаћени порез на додатну вредност који није конпензиран са наплаћеним порезом на 

додату вредност, потраживања за више плаћени порез на додату вредност, унапред обрачунате 

трошкове (трошкови који се односе на будући обрачунски период), потраживања за нефактурисани 

приход, разграничене трошкове по основу обавеза (унапред обрачунате камате, на пример) и остала 

активна временска разграничења. 

 

13) Губитак изнад висине капитала је разлика између укупног губитка и капитала. 

 

14) Капитал обухвата: 

 

Основни капитал, остали основни капитал, емисиону премију, резервни капитал (законске и 

статутарне резерве), ревалоризационе резерве, нереализоване добитке по основу хартија од 

вредности, нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године и уписани неуплаћени капитал. 

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и губитак из ранијих година и текуће године до 

висине капитала су исправка вредности капитала. 

Откупљене сопствене акције су такође исправка вредности капитала. 

Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности, а откупљене 

сопствене акције по откупљеној цени. 

Уписани неуплаћени капитал у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. 
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15)  Дугорочна резервисања 

 

Представљају обавезе за покриће трошкова и ризика проистеклих из претходног пословања који ће се 

појавити у наредним годинама а односе се на: 

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, и 

- остала резервисања за вероватне трошкове. 

Ова резервисања Друштво процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а смањују се у моменту 

настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискориштена дугорочна резервисања укидају 

се у корист осталих прихода. 

 

16)  Дугорочне обавезе 

 

Обухватају обавезе по дугорочним кредитима .Динарске дугорочне обавезе исказују се у номиналној 

неисплаћеној вредности а у страној валути исказују се по средњем курсу стране валуте на дан биланса 

или по курсу уговореном са кредитором. Дугорочне обавезе са валутном клаузулом вреднује се 

такође по средњем курсу на дан биланса валуте утврђене валутном клаузулом. 

 

17) Краткорочне финансијске обавезе 

 

Обухватају краткорочне обавезе са роком доспећа до годину дана и део дугорочних обавеза који 

доспева за плаћање у наредној години. Динарске краткорочне финансијске обавезе исказују се у 

номинално вредности а обавезе у страној валути и са валутном клаузулом исказују се по средњем 

курсу стране валуте на дан биланса . 

 

18) Обавезе из пословања 

 

 Обухватају примљене авансе, депозите и кауције, добављаче, издате менице и чекове повериоцима и 

обавезе из специфичних послова. Динарске обавезе из пословања исказују се у неплаћеном износу а у 

страној валути исказују се по средњем курсу на дан биланса. 

 

19) Остале краткорочне обавезе 

 

 обухватају обавезе по основу зарада и накнада зарада у бруто износу, обавезе по основу камата и 

трошкова финансирања,  обавезе за накнаде према запосленима,  обавезе према физичким лицима 

по уговору о делу, обавезе за обустављене нето зараде и остале обавезе.  

 

20) Обавеза по основу пореза на додату вреднсот и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничењa 

 

Oбухватају обавезе по основу пореза на додату вредност,  обавезе за порезе,  обавезе за доприносе 

на терет трошкова и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Пасивна временска  
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разграничења обухватају унапред обрачунате трошкове, обрачунате приходе будућег периода, 

обрачунате зависне трошкове набавке, одложене приходе . 

 

21) Приходи од продаје 

 

Приходи су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја обрачунског 

периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена 

фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потрживања, узимајући у 

обзир износ свих трговачких попуста или количинских рабата, које Друштво одобри. Приход од 

продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

 

- Друштво је пренело све значајне ризике и користи од власништва; 

- руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са 

власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

- када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

- када је вероватно да ће пословна промена бити праћена приливом економске користи у Друштво и 

када трошкови који су настали или  ће настати у вези са пословном променом, могу поуздано да се 

измере. 

 

22) Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови 

зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови 

производних услуга и нематеријални трошкови. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

- расходи се признају, односно евидентирају 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 узрочности); 

- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом се може установити у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем 

поступка системске и разумне алокације; 

- расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 

којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 

признавање у билансу стања као средство; 

- расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза, без истовременог признавања 

средства. 

- сви расходи се признају независно од плаћања. 

 

23) Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су 

доспели или се приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе 

од курсних разлика (укључујући и обрачун као последицу уговорене валутне клаузуле) и остале 

финансијске приходе и расходе. 
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24) Остали приходи и расходи 

 

Остале приходе чине добици од продаје некретнина, постројења, опреме,  учешћа у капиталу, 

материјалу, вишкови осим вишкова залиха учинака, наплаћена отписана потраживања,  приходи од 

смањења обавеза и приходи од укидања дугорочних резервисања.  

Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења, опреме,  губици по основу продаје учешћа у капиталу и материјала, мањкови осим 

мањкова залиха учинака, расходи по основу отписа потраживања. Остали расходи обухватају и 

расходе по основу обезвређења имовине (обезвређење  нематеријалних улагања, обезвређење 

некретнина, постројења, опреме,  обезвређење залиха материјала и робе, обезвређење потраживања 

и краткорочних финансијских пласмана). 

 

25) Потраживања по основу продаје 

 

Потраживања по основу продаје процењују се по номиналној вредности. 

 

Друштво врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања по предлогу пописне комисије. 

Одлуку о исправци вредности доспелих потраживања, као и одлуку о отпису потраживања, у складу са 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, доноси Генерални Директор односно 

Извршни директори. 

Изузетак од претходног, представљају потраживања и друга финансијска улагања која нису наплаћена у 

року од 60 дана од дана доспећа, која се исправљају на терет расхода Друштва,а евентуална наплата тих 

потраживања одобрава се рачуну прихода Друштва. 
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IV ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 

     1. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE  

  

 

     2. СМАЊЕЊЕ/ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

      

У 2013. години дошло је до смањења залиха готових производа, што се одразило на финансијски 

резултат тј. смањења пословног прихода за   11   хиљада динара. 

У 2013. години дошло је до смањења залиха недовршене производње, што се одразило на 

финансијски резултат тј. Смањење пословног прихода за  1.516       хиљаде динара 

 

     3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

 

Остали пословни приходи у 2013. години укупно износе 1.637 хиљада динара и у највећем делу 

представљају приходе од закупнина у износу од 1.636 хиљадa динара . 

 

    4. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

     

Трошкови материјала за израду  13.286  11.926 

Трошкови осталог материјала  799  851 

Трошкови горива и енергије  5.677  5.761 

     

  19.762  18.538 

 

  

    5.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 31.001  30.895  

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде      

  зарада на терет послодавца 5.556  5.541  

Трошкови накнада по уговорима 5.523  6.766  

Остали лични расходи и накнаде 3.929  3.579  

     

 46.009  46.781  

 У хиљадама динара 

 2013.  

 

2012. 

Приходи од продаје робе:                                                                                                  

 58.456     63.499 

    

Приходи од продаје производа и услуга: 58.024  56.797 

    

    

 116.480  120.296 
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             Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2013. години износе 46.009    

             хиљада динара. 

 

      6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

          

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Трошкови амортизације 17.758  18.520  

Резервисања за накнаде и друге бенефиције  

 

  

 

  

-Отпремнине 365  486  

-Судски трошкови   3.050  

     

 18.123  22.056  

 

 

Укупни трошкови амортизације у 2013. години износе 17.758 хиљада динара, а резервисања 364     

хиљада динара, од чега је 364 резервисање за отпремнине . 

U 2013.години дошло је до укидања резервисања за судске трошкове у износу од 600 хиљада , по 

сазнању и судској пресуди у нашу корист по питању радног спора са Милорадом Стојићем. 

 

 

      7. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ  

 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Трошкови услуга на изради учинака 886  1.641  

Трошкови транспортних услуга 2.395  2.051  

Трошкови услуга одржавања 1.118  1.343  

Трошкови закупнина 3.900  4.775  

Трошкови сајмова 5  80  

Трошкови рекламе и пропаганде 465  190  

Трошкови истраживања   0  

Трошкови осталих производних услуга 1.588  1.568  

Трошкови непроизводних услуга 2.615  3.737  

Трошкови репрезентације 271  288  

Трошкови премија осигурања 462  591  

Трошкови платног промета 830  878  

Трошкови чланарина 59  59  

Трошкови индиректних пореза и доприноса 1.579  1.468  

Остали нематеријални трошкови 300  342  

     

     

 16.473  19.011  
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       8. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 

 

 

У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Приходи од камата 8  343  

Позитивне курсне разлике  119  485  

Остали финансијски приходи 57  60  

 184  888  

 

      Финансијски приходи остварени у 2013. години износе укупно 184 хиљаде динара. 

 

     9. ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Расходи камата 1.867  2.277  

Негативне курсне разлике 235  2.510  

Остали финансијски расходи 11  11  

 2.113  4.798  

            

Расходи камата, који у 2013. години износе1.867 хиљада динара.  

 

   10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

  2013.  2012. 

Добици од продаје нематеријалних улагања,     

некретнина, постројења и опреме 6.007   

    

Добици од продаје учешћа и дугорочних ХОВ   - 

    

Добици од продаје материјала 65  - 

Приходи од укидања дугорочних резервисања 666  7 

Вишкови 56  21 

 

Наплаћена отписана потраживања 214  481 

Приходи од смањења обавеза 278  0 

Остали непоменути приходи 42  258 

Приходи од усклађивања вредности   6.273 

    

             7.328  7.040  

 

У 2013. Години пословни простор у Крагујевцу је продат купцу Силка СЗР ( По купопродајном 

Уговору купац је дужан да измири порез на пренос апсолутних права ). Разлика настала између 

књиговодствене вредности некретнине и купопродајне цене ( тржишна вредност ) је капитална  

 

добит тј.добит од продаје некретнине у износу од 6.007 хиљада динара , на исту је обрачунат  

порез на добит по стопи 15% , у износу од 901 хиљада динара. 
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 11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 

 

Губици по основу расходовања и продаје     

нематеријалних улагања, некретнина,    

постројења и опреме    

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика    

Мањкови 110  125 

Остали непоменути расходи 813  455 

Обезвређење залиха материјала и робе   185 

Обезвређење потраживања од купаца (напомена 18) 81  1.011 

Обезвређење остале имовине   41 

Ванредни расходи    

    

    

 1.004  1.817 

 

 

Обезвређење потраживања од купаца у износу од 81 се састоји од обезвређивања потраживања 

од купаца Нова Агробанка у стечају у износу од 81 хиљада динара . 

Остали непоменути расходи се састоје од учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у 

у износу од 786 хиљада динара и расхода из ранијих година у износу од 27 хиљаде динара 

 ( Енергетика Крагујевац) 
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 12.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

         

 

            Некретнине, постројења и опрему и нематеријална улагања Друштва, како је то исказано у 

закључном листу на дан  31.12.2013. године износе: 

 

 

Грађевински 

 објекти 

Пoстрoјeња 

и опрема Укупно  

 Нематери- 

јална  

улагања 

     

Набавна вредност    

Стање 31. децембра 2012. године 590.745 122.800 713.545 839 

Корекција почетног стања - - - - 

Стањe 1. јануара 2013. године  590.745 122.800 713.545 839 

Набавке у току године и вишкови 67 67                35 

Смањење –продаја                                     10,395 10,395 

580.350 122.867 703.217 874 Стањe 31. децембра 2013.  гoдинe 

Исправка вредности 

Стање 31. децембра 2012. године 336.429 115.871 452.300            775 

Стањe 1. јануара 2013. године  336.429 115.871 452.300              775 

Амoртизација за текућу годину 14.585 3.132 17.717 41 

Продаја и мањкови 5.402 5.402 - 

Стањe 31. децембра 2012. гoдинe 

  

119.003 464.615 816 345.612 

Садашња врeднoст на дан: 

   - 31. децембра 2013. гoдинe 234.738 3.864 238.602 58 

   - 1. јануара 2013. године  254.316 6.929 261.245 64 

 

 

Друштво ни у 2013. године није у потпуности применило МРС 16 „Некретнине, постројења и 

опрема“ и МСФИ 1 „Примена међународних стандарда финансијског извештавања по први пут. 

 

13. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

Укупан износ дугорочних финансијских пласмана износи 44 хиљада динара. Чини га:  

               учешће у капиталу осталих правних лица у акцијама у иностранству Друштва „Нови Првоборац“   

               Херцег Нови у износу од 34 хиљада динара . 

               У 2013.години „Рудо“ А.Д. је основало друштво НОВО РУДО д.о.о. са дугорочном наменом  

              проширења  

              делатности , оснивачким улогом у износу од 10 хиљада динара  
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. 

 

 

14 ЗАЛИХE 

 У хиљадама динара 

   31. 

дeцeмбар 

2013. 

  

31. дeцeмбар 

2012.  

 

 

     

Материјал   8.312  9.311 

Алат и инвентар   180   

Амбалажа      

Недовршена производња   1.434  2.949 

Готови производи   6.197  6.208 

Роба у промету на велико   2.958  1.652 

Роба у промету на мало   9.146       6.889 

Дати аванси    308      1.243 

   28.535                  28.252 

    

    

На дан 31.12.2013. године укупне залихе износиле су 28.535 хиљада динара. Осим залиха  

              материјала,алата и инвентара, недовршене производње, готових производа  и трговачке робе, тј.  

                залиха неопходних за обављање редовне делатности, учешће у залихама су имали и дати аванси у  

                износу од 308 хиљаде динара. 

 

 15.        ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 

 

31. 

децембар 

2013.  

31. децембар 

2012. 

Потраживања од купаца:    

 - у земљи 7.330  10.436 

 - у иностранству    

Потраживања од матичних и зависних пр.    

Друга потраживања 266  1.374 

    

 7.596       10.970 

  

 - 

 

Укупна потраживања на дан 31. децембра 2013. године износе  7.596  хиљада динара. Највећим 

делом представљају потраживање од редовних купаца (РЗЗО, ФСОВО,) у износу од 6.665 хиљада 

динара . Потраживања од редовних купаца су усклађена ИОС-има. 

Неусклађено потаживање је са ФСОВО, војне поште, разлог је неажурирани програми и 

евиденције код ФСОВО током година уназад , промет 2013.године је усклађен усаглашавањем 

финансијских картица , међутим почетно стање се разликује и није усклађено у Централи ФСОВО  

за салда која нису преузета од Филијала широм Србије. 

 

 У исправкама потраживања од купаца у износу од 81 хиљада динара су потраживанја старија од 

60 дана (Нова Агробанка, Јох обућа ) 
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16.        КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

На крају пословне 2013. године Друштво има краткорочне пласмане у виду позајмице Новом Руду 

у износу од 350 хиљада динара. 

 

 

17. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

 

У хиљадама динара 

 

 

31. дeцeмбар 

2013. 

 

31. дeцeмбар 

2012. 

Текући рачун у динарима 2.129 3.956 

Благајна    

Девизни рачун 50 13 

Остала новчана средства 579 1.676 

 2.758 5.645 

   

 

 

             Остала новчана средства у износу од 579  хиљада динара највећим делом (494 хиљаде динара)  

              су по уговорима са НБГ Сервицес д.о.о.и Пиреус Рент  о оперативном лизингу, као гарантни  

              депозит . 

 

 

18. КАПИТАЛ 

 

Основни капитал Друштва представља уписани и у потпуности уплаћени капитал и састоји се од 

666,051 комада акција номиналне вредности од 700 динара по акцији. Структура акцијског 

капитала на дан  31. децембра 2013. године је као што следи: 

 

 

Акционар 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

Број акција  % 

      

Линк Каре 307.290  438.985  65,91 

Рудо (акције стечене на основу      

Члана 41. Закона о приватизацији)                          16.332               23.331  3,50 

Акцијски Фонд                    839     1.199  - 

Запослени и остали акционари 141.775  202.536  30,41 

 466.236  666.051  100,00 
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У књигама Друштва акцијски капитал на дан 31. децембра 2013. године износи 466.236 хиљада 

динара и у односу на исти дан претходне године није било промена вредности, а ни структуре.  

Зарада односно губитак по акцији у 2013 години је безначајан па из тих разлога није ни исказан у 

финансијском извештају. 

Вредност осталог капитала на дан 31. децембра 2013. године износи 1.489 хиљада динара.  

 

 

Друштво је у 2013. години остварило губитак из пословања у износу од 13.254 хиљада динара 

увећан за одложени порески приход у износу од 33 хиљада динара., и за порески расход периода  

везано за порез за капиталну добит по продаји некретнине у износу од 901 хљада динара, тако да 

укопан губитак на крају пословне 2013 године износи 14.188 хиљада динара. 

Oдложени порески расход произилази из разлике садашње ведности по рачуноводственој и 

пореској амортизацији у износу од 33 хиљада динара , резервисања за отпремнине у износу од – 

33 хиљада динара и корекције почетног стања у износу од 99 

 

 

19.        ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  

 

 Дугорочна резервисања на дан 31.12.2013. године износе 5.093 хиљаде динара и односе се на 

резервисања и укалкулисавање обавеза по основу права запослених на отпремнине у износу од 

2.643 хиљаде динара и укалкулисавање трошкова везаних за судске спорове у износу од 2.450 

хиљаде динара . 

 

 

 У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2012. 

 31. дeцeмбар 

2012. 

           

 

Стање на почетку године                                                    

Повећање/Смањење у току године-409                              

 5.470 

-600  

2.539 

3.050   

Повећање/Смањење у току године-404  223  -119   

       

Стање на крају године  5.093  5.470   

 

 

 

  

 

 

  

             Обрачун резервисанја за накнаде запосленима је рађен на бази висине отпремнине према 

последњем објављеном податку уз примену дисконтне стопе од 9,5%, процењене стопе раста зарада од 

6,3% и процента флуктуације од 5%. Узимано је да је радни век за жене и мушкарце 40 година стажа. 

 

                 

20.       ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

 

Дугорочне обавезе Друштва на дан 31.12.2013 године износе 16.623 хиљаде динара и односе се 

на  зајам добијен од матичног друштва „Линк Каре“ у износу од 16.623 хиљаде динара. За  

позајмицу је продужен грејс период за 3 године .Стање усаглашено са Линк Царе на датум 

31.12.2013.године. 
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21.      ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 У хиљадама динара 

 

31. дeцeмбар 

2013. 

 31. дeцeмбар 

2012. 

           

Примљени аванси, депозити и кауције 294  1.006  

Обавезе према добављачима:     

 - у земљи 7.138  8.705  

 - у иностранству 920  1.054  

Обавезе из специфичних послова     

     

 8.352  10.765  

 

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

       У хиљадама динара 

 

31. децембар 

2012. 

 31. децембар 

2011. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 

         

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 2.125  2.985 

Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог            697  1.212 

Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца 451  755 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 40  196 

    

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на    

  терет послодавца које се рефундирају 

 24  118 

    

Друге обавезе 3.337  5.266 

    

Остале обавезе 845  399 

    

 4.182  5.665 

    

 

 

            Обавезе по краткорочним кредитима-Агробанка                               3.780 хиљада динара                                      

 

                                                                                              Укупно        7.962 хињада динара 

 

23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА 

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничења на дан 31. децембра 2013. године износе 644 хиљаде динара. и највећим делом, у 

износу од 473 хиљада динара  се односе на пасивна временска разграничења где су фактуре за 

трошкове 2013 датиране на 2014. 





 

 

� IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono 

nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

1.1.  Prikaz razvoja poslovanja društva: 

Društvo planira razvoj maloprodajne mreže i povećanje sopstvene proizvodnje.  

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva: 

Očekuje se poboljšanje rezultata poslovanja s obzirom da planiramo povećanje proizvodnje i 

prosirenje maloprodajne mreze. 

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

Društvo je likvidno i solventno. 

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 

Relevantni podaci za procenu stanja imovine Društva je starosna struktura nepokretne imovine. 

 

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i 

glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: 

Društvo radi na razvoju novih sopstvenih proizvoda i proširenju maloprodajne mreže. 

2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: 

Nema promena. 

2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

Najveći rizik u poslovanju je nesigurnost kursa , vezana za devizno poslovanje 

 

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema: 

 

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima: 

U 2013.godini Društvo je osnovalo preduzeće „ Novo rudo“ d.o.o., kome je data kratkoročna  pozajmica u 

iznosu od 350.000 rsd  

 

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: 

Nema aktivnosti Društva. 

 

 

 



 

 

� SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 

 

U smislu Zakona o privrednim drustvima nije bilo sticanja sopstvenih akcija.  

 

� IZJAVA 

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj 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. 

 

Ime i prezime, radno mesto i dužnost 

Madjid Pajic , generalni Direktor  

Rudo a.d. Beograd 

 

Beograd,28.03.2014. godina 

 

NAPOMENA: 

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013 godinu, Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 

za 2013.godinu  i Odluka o pokricu gubitka- nije donesena od strane nadleznog organa Drustva. 

 

 


