
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), KORPORACIJA FABRIKA AUTOMOBILA PRIBOJ, akcionarsko društvo, u restrukturiranju, 

iz Priboja MB: 07210434, šifra delatnosti:  2910  objavljuje sledeći: 
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Period izveštavanja: 01.01.2013 do 31.12.2013. godine 
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RESTRUKTURIRANJU 

MATIČNI BROJ: 07210434 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 31330 Priboj 

ULICA I BROJ: Radnička bb 
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INTERNET ADRESA: www.fap.co.rs 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI:  

USVOJENI (da ili ne)  

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:  

SEDIŠTE:  

MATIČNI BROJ:  

USVOJENI (da ili ne)  

 

OSOBA ZA KONTAKT: DUBRAVKA ĐURIĆ 

TELEFON: 033/454-951 

FAKS: 033/55-241 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: sekretar@fap.co.rs 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA 

ZASTUPANJE: 
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ФАП Корпорација а.д.у реструктуирању 
(назив правног лица) 

 

Прибој, Радничка бб 
(седиште) 

 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 

Предузеће ФАП Корпорација а.д. Прибој (у даљем тексту: предузеће) је акционарско 
друштво. 
 Регистарски број: FI 799/96 (Промена правног статуса предзећа регистрована је код 
Трговинског суда у Ужицу, решењем број FI 421/2000. 
 Порески идентификациони број (ПИБ): 101206591. 
 ПДВ број: 136395529. 

Предузеће је основано 29.7.1952. год. 
 Претежна делатност друштва је  Производња камиона и специјалних возила.  
 Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији 
(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у велико правно лице. 
 Просечан број запослених у 2013. год. је 1.108. 
Aгенција за приватизацију Републике Србије донела је решење о прихватању програма 
реструктуирања друштва, чији је Управни одбор усвојио Програм реструктуирања 6.10.2006. 
године. На тај начин су се стекли услови за продају целокупног друштвеног капитала 
Друштава методом Јавног тендера. Закључно са 31.12.2012. године објављена су три тендера 
али је продаја била безуспешна. 
           У катастру непокретности су укњижене некретнине друштва за катастарске општине 
Читлук, Рача и Бања, док је процес укњижавања за КО Прибој и Стари град у Београду, још 
увек у току.  

Базни разлози за веће промене у финансијским извештајима односе се на вредност 
залиха које су проценом много мање него што су имале књиговодствену вредност пре 
процене, из разлога што су великим делом некурентне и биле оптерећене пословањем из 
претходних година.  

Целокупна пословна имовина предузећа, као  обавезе су процењене на дан 31.10.2013. 
године  по фер – тржишној вредности. Разлика код процене (процењена-књиговодствена 
вредност) сталне имовине предузећа, ишла је на ревалоризационе резерве. 

Такође потраживања су у великом проценту била застарела па су искњижена по 
процени. 

Обавезе у односу на 2012. годину су повећане из разлога што су укњижене обавезе и 
камате које се односе на отпуст дуга из 2004. године.  

 
ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Финансијски извештаји предузећа (ФАП Корпорација а.д. Прибој) за обрачунски 

период који се завршава 31.12.2013. 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. 46/2006),  другим подзаконским прописима донетим на основу 
тог Закона, и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене 
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије  
наведено. 
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НАПОМЕНА 2. 
 
Некретнине, постројења и опрема 

 
Постројења и опрема  поштено се мере по набавној вредност или по цени коштања 

умањеној за исправку вредности. Амортизација се обрачунава применом пропорционалне 
методе по стопама прописаним номенклатуром за амортизацију. 

− Грађевински објекти 1,5 - 5% 
− Алатне машине 15,00% 
− Дизалице и утоваривачи 12,5% 
− Бушилице и брусилице 14,3% 
− Теретна и путничка возила 14,3 - 15,5% 
− Компјутери 20% 
Обрачун амортизације, некретнина, постројења почиње када се средства ставе у 

употребу. На овај начин обрачуната је амортизација за период 01.01. до 31.10.2013.године. 
По налогу Министарства привреде, ФАП Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању је 

на основу решења генералног директора од 13.11.2013.године оформила стручну комисију 
која је дала предлог процене грађевинских објеката, земљишта и инфраструктуре ФАП 
Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању. 

Процена је извршена применом  фер методе процене вредности непокретности са 
детаљним описима конструкције објеката и исказаним проценама појединачних објеката.     
Ревизија процене је извршена од стране судског вештака грађевинске струке Раде 
Танасковић, дипл.инжењера архитектуре.   

С обзиром да је на дан 31.10.2013.године изврешена процена основних средстава, то 
је за период 01.11.- 31.12.2013.године извршен посебан обрачун амортизације. За основицу 
амортизације је узета процењена вредност умањена за резидуалну вредност. 
На тај начин је дошло до повећања вредности амортизације за 2013.годину.   

Вредност некретнина, постројења и опреме износи 7.593.019 
 
 

НАПОМЕНА 3. 
 

Инвестиционе некретнине 
 

По налогу Министарства привреде, ФАП Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању је 
на основу решења генералног директора од 29.10.2013.године упутила захтев за процену 
вредности инвестиционих некретнина ФАП Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању 
тачније објеката: Ресторан „ФАП“, Пословни простор Апотека и катастарска парцела број 
1822/1 КО Прибој, а ради установљавања тачних података о површини и тржишној 
вредности објеката.  

Процену је извршио судски вештак Душан Плескоњић у присуству представника ФАП 
Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању. 

У 2013. години издате су у закуп пословне просторије у Београду, површине 32м2 и 
15,13м2. 

Вредност инвестиционих некретнина износи 137.952 
 

Улагања у опрему 
Друштво је дало алате на коришћење својим добављачима у претходним периодима, за 

пружање услуга обраде материјала који су саставна компонента готовог производа Друштва. 
Алати су још увек на коришћењу, обзиром да је то био једини начин да добављач прихвати 
да врши обраду материјала неопходну за даљи производни процес Друштва. Са добављачима 
су закључени Уговори о освајању нових производа који на својим залихама држе алате 
Друштва у укупној вредности од 21.255.779,70 динара. 
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НАПОМЕНА 4. 
 

Приходи од продаје 
 

 Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 
2013. у 000 

дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима 

  

Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима 

  

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 665           1.733 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту               477 

Свега приходи од продаје робе 665 2.210 
41.Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима 

111.786 213.603 

Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним правним лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 

88.803       362.108 

Приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 

 10.067 

Свега приходи од продаје производа и услуга 200.589 585.778 
УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ: 201.254 587.988 

 

           НАПОМЕНА 5. 
  

 Приходи од активирања учинака и робе 
 

Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Приходи од активирања или потрошње робе за 
сопствене потребе 

  
         

Приходи од активирања или потрошње производа 
и услуга за сопствене потребе 

553 1.029 

УКУПНО: 553            1.029 
 

НАПОМЕНА 6. 
 

Повећање и смањење вредности залиха учинака 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Почетне залихе учинака (01.01.) 5.035.662 4.433.258 
Недовршена производња 4.434.430   4.129.162      

Недовршене услуге   

Готови производи  601.232 304.096 

Крајње залихе учинака (31.12.) 432.908 5.035.662 
Недовршена производња 339.636 4.434.430 

Недовршене услуге   

Готови производи  93.272 601.232 

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 110.421 677.714 
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   
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НАПОМЕНА 7. 
 
Остали пословни приходи 

 
Приходи од субвенција у 2013. години су повећани по Одлуци Владе Републике Србије   

о покретању поступка утврђивања вишка запослених у процесу рационализације, 
реструктуриња и припреме за приватизацију (Сл. бр. 64/05, 89/06, 85/08, 15/09, 21/10, 46/10, 
9/11, 6/12 и 63/13). 
 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Приходи од премија, субвенција, дотација, 
донација и сл. 

233.030       46.429 

Приходи од закупнина 1.955 1.745 

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи   
УКУПНО: 234.985 48.174 

 
 

НАПОМЕНА 8. 
 
Набавна вредност продате робе 
Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова: 

 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Набавна вредност продате робе на велико   
Набавна вредност продате робе на мало 1.862 2.187 
Набавна вредност продатих сталних средстава 
намењених продаји 

  

УКУПНО: 1.862 2.187 
 
 

НАПОМЕНА 9. 
Трошкови материјала  
Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова: 

 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Трошкови материјала за израду 125.446 365.168 

Трошкови режијског материјала 2.585 2.903 

Трошкови горива и енергије 40.594 78.859 
УКУПНО: 168.625 446.930 
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НАПОМЕНА 10. 
 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 

Остали лични расходи и накнаде су повећани зато што су књижени Трошкови исплате 
отпремнина за раднике који су технолошки вишак у износу од 209.780 динара(у 000 дин). 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи друштва састоје се од 
следећих врста трошкова: 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 507.188 573.882 
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 

90.800 102.839 

Трошкови накнада по уговорима о делу 216 212 

Трошкови накнада по ауторским уговорима   
Трошкови накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима 

  

Трошкови накнада физичким лицима по основу 
осталих уговора 

  

Трошкови накнада члановима управног и 
надзорног одбора 

2.814 6.577 

Остали лични расходи и накнаде 232.522 34.510 
УКУПНО: 833.540 718.011 

 

 
НАПОМЕНА  11. 
 

Трошкови амортизације и резервисања 
 

Амортизација некретнина постројења и опреме је обрачуната: 
� за период 01.01. - 31.10.2013. године амортизација је обрачуната применом 

пропорционалне методе по стопама прописаним номенклатуром за амортизацију. 
� за период 01.11 - 31.12.2013. године амортизација је обрачуната на основице 

амортизације које чини процењена вредност умањена за резидуалну вредност, из тих 
разлога је дошло до повећања вредности трошкова амортизације за 2013. годину.  

 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Трошкови амортизације 121.220 32.585 

Трошкови резервисања за гарантни рок   
Резервисања за трошкове обнављања природних 
богатстава 

  

Резервисања за задржане кауције и депозите   

Резервисања за трошкове ресктруктурирања   
Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених 

  

Остала дугорочна резервисања   
УКУПНО: 121.220 32.585 
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НАПОМЕНА 12. 
Остали пословни расходи 
 
Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Трошкови услуга на изради учинака 3.227 6.487 

Трошкови транспортних услуга 4.100 7.268 

Трошкови услуга одржавања 2.201 6.312 

Трошкови закупнина - 42 

Трошкови сајмова - 2.059 

Трошкови рекламе и пропаганде 444 332 

Трошкови истраживања 658 38 

Остали трошкови производних услуга 19.509 19.248 

Свега трошкови производних услуга 30.139 41.783 
Трошкови непроизводних услуга 1.509 3.032 

Трошкови репрезентације 1.889 2.962 

Трошкови премија осигурања 11.625 12.974 

Трошкови платног промета 3.593 3.492 

Трошкови чланарина 28 20 

Трошкови пореза 9.676 2.868 

Трошкови доприноса   

Остали нематеријални трошкови 54 227 

Свега нематеријални трошкови 28.374 25.575 
УКУПНО: 58.513 67.358 

 
НАПОМЕНА 13. 
 
Финансијски приходи 

 
Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 

 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

  

Финансијски приходи од осталих повезаних 
правних лица 

  

Приходи од камата 13.376 2.569 

Позитивне курсне разлике 43.462 48.875 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   
Приходи од учешћа у добити зависних правних 
лица и заједничких улагања 

  

Остали финансијски приходи   
УКУПНО: 56.838 51.444 
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НАПОМЕНА 14. 
 
Финансијски расходи 
 
Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 
Ставка Финансијски расходи – Расходи камата показује раст у односу на претходну 

годину, из разлога што су укњижене камате од Пореске управе за неплаћене порезе и 
доприносе, обрачунате камате добављачима по процени обавеза и по основу судских 
спорова.  
 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

  

Финансијски приходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

  

Расходи камата 867.083 72.173 

Негативне курсне разлике 69.290 27.133 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   
Расходи од учешћа у губитку зависних правних 
лица и заједничких улагања 

  

Остали финансијски расходи   
УКУПНО: 936.373 99.306 
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НАПОМЕНА 15. 
 
Остали приходи 
 
Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 
- Наплаћена отписана потраживања   
- Ставка Приходи од смањења обавеза је  је резултат отписаних застарелих обавеза, а 

по налогу овлашћеног проценитеља  
 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 

 2.666 

Добици од продаје биолошких средстава   
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија 
од вредности 

  

Добици од продаје материјала 6.676 11.128 

Вишкови 2.044 13 

Наплаћена отписана потраживања 2.005  
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика осим валутне клаузуле 

  

Приходи од смањења обавеза 6.540 738 

Приходи од укидања дугорочних резервисања   

Остали непоменути приходи 306 519 
Приходи од усклађивања вредности биолошких 
средстава 

  

Приходи од усклађивања вредности 
нематеријалних улагања 

  

Приходи од усклађивања вредности некретнина, 
постројења и опреме 

18.023  

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 
финансијских пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају 

48.604  

Приходи од усклађивања вредности залиха   
Приходи од усклађивања вредности потраживања 
и краткорочних финансијских пласмана 

9.789  

Приходи од усклађивања вредности остале 
имовине 

  

УКУПНО: 93.987 15.064 
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НАПОМЕНА 16. 
 

Остали расходи 
 

Повећање Осталих расхода у овој години у односу на прошлу годину је настало због 
отписа улога у  банкама у стечају, отписа застарелих потраживања од купаца за услуге, 
резервне делове и возила.   

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 
 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења 
и опреме 

  

Губици по основу  расходовања и продаје 
биолошких средстава 

  

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 
хартија од вредности 

  

Губици од продаје материјала 2.543 5.204 

Мањкови 4.825 3.582 
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од 
ризика, осим валутне клаузуле који не испуњавају 
услове да се искажу у оквиру ревалоризационих 
резерви 

  

Расходи по основу директних отписа потраживања   
Расходи по основу расходовања залиха материјала 
и робе 

  

Остали непоменути расходи 37.579 6.045 

Обезвређење биолошких средстава   

Обезвређење нематеријалних улагања   

Обезвређење некретнина, постројења и опреме 48 7 
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана 
и других хартија од вредности расположивих за 
продају 

147.810  

Обезвређење залиха материјала и робе   
Обезвређење потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 

459.594 197 

Обезвређење остале имовине   
УКУПНО: 652.399 15.035 
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НАПОМЕНА 17. 
Нето добитак/губитак пословања које се обуставља 
 

 
2013. 

у 000 дин. 
2012. 

у 000 дин. 
Добитак пословања које се обуставља  1 
Приходи по основу ефеката промене 
рачуноводствених политика и исправке грешака из  
ранијих година који нису материјално значајни 

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља 2.074.494  
Минус: Расходи по основу ефеката промене 
рачуноводствених политика и исправке грешака из  
ранијих година који нису материјално значајни 

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

2.074.494 1 

 
НАПОМЕНА 18. 
Учешћа у капиталу 
Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 % учешћа1 31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Учешћа у капиталу зависних правних лица  805.205          805.205 

Правно лице ..............    

Правно лице .............    

Остало    

 Свега  805.205          805.205 
Учешћа у капиталу осталих повезаних 
правних лица 

 
  

Правно лице ..............    

Правно лице .............    

Остало    

 Свега    
Учешћа у капиталу осталих правних лица и 
друге хартије од вредности расположиве за 
продају 

 
78.954          226.764 

Правно лице ..............    

Правно лице  .............    

Остало    

 Свега  78.954 226.764 

Минус: Обезвређење учешћа у капиталу    

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ  884.159       1.031.969 



11 

 
НАПОМЕНА 19. 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани 
 
Остали дугорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА 20. 
 

Залихе 
 

По налогу Министарства привреде, ФАП Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању је 
на основу решења генералног директора од 15.11..2013.године формирала  Комисију за  
процену вредности залиха Друштва, тј репроматеријала, недовршене производње и готових 
производа. 

Процена вредности залиха и производње у току је извршена у складу са МСФИ 13 и 
стандардом МСФИ 3 и фер вредности залиха материјала и производње у току је утврђена са 
стањем на дан 31.10.2013.године. Приликом утврђивања фер вредности залиха и производње 
у току коришћен је у комбинацији тржишни и трошковни принцип. За разлику између 
књиговодствене и процењењене вредности производње предложено је повећање губитка из 
ранијих година. По истом принципу је извршена и процена готових производа.   

Залихе предузећа исказане по процењеној вредности много су мање него што су имале 
вредност пре процене. Разлог је што су залихе биле некурентне и оптерећене пословањем из 
претходних година. 
 
 Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Дугорочни кредити матичним, зависним и 
осталим повезаним правним лицима 

  

Дугорочни кредити у земљи   

Дугорочни кредити у иностранству   
Хартије од вредности које се држе до 
доспећа 

  

Остали дугорочни финансијски пласмани 45.268              45.268 
Минус: Обезвређење осталих дугорочних 
финансијских пласмана 

  

УКУПНО: 45.268              45.268 

 
31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Материјал 340.632            606.855 

Недовршена производња 339.636         4.434.430 

Готови производи 93.272            601.232 

Трговачка роба 34.385              40.390 

Минус: Обезвређење залиха   
УКУПНО: 807.925         5.682.907    
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НАПОМЕНА 21. 
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 
 
Стање сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља 

може се приказати на следећи начин: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Нематеријална улагања намењена продаји   

Земљиште намењено продаји   

Грађевински објекти намењени продаји -             4.492 

Инвестиционе некретнине намењене продаји   

Остале некретнине намењене продаји   

Постројења и опрема намењена продаји   

Биолошка средства намењена продаји   

Средства пословања које се обуставља   
Минус: Обезвређење сталних средстава и 
средстава пословања које се обуставља 

  

УКУПНО: 0             4.492 
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НАПОМЕНА 22. 
 
Потраживања 
 
Потраживања од запослених  су повећана јер су радницима исплаћене минималне 

зараде за јун, новембар и децембар 2013. године дате као позајмица.  
Остала потраживања су потраживања од Фонда за рефундацију боловања преко 30 дана 

и породиљског боловања. 
Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Потраживања по основу продаје   
Купци – матична и зависна правна лица 43.426              31.171 

Купци – остала повезана правна лица   

Купци у земљи 139.011            219.377 

Купци у иностранству 3.953                4.703 
Минус: Исправка вредности потраживања од 
купаца 

42.344                6.634 

 Свега  144.046            248.617 
Потраживања из специфичних послова   
Потраживања од извозника -            399.771 
Потраживања по основу увоза за туђи рачун   
Потраживања из комисионе и 
консигнационе продаје 

  

Остала потраживања из специфичних 
послова 

  

Минус: Исправка вредности потраживања из 
специфичних послова 

  

 Свега              399.771 
Друга потраживања   
Потраживања за камату и дивиденде   
Потраживања од запослених 77.618              1.661 
Потраживања од државних органа и 
организација 

  

Потраживања по основу преплаћених 
осталих пореза и доприноса 

  

Остала потраживања 94.254              90.806 
Минус: Исправка вредности других 
потраживања 

  

 Свега  171.872              92.467 
УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА: 315.918            740.855 
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НАПОМЕНА 23. 
 
Краткорочни финансијски пласмани 
 
  Краткорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин: 
 

 
 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Краткорочни кредити и пласмани - матична 
и зависна правна лица 

  

Краткорочни кредити и пласмани - остала 
повезана правна лица 

  

Краткорочни кредити у земљи   

Краткорочни кредити у иностранству   
Део дугорочних финансијских пласмана који 
доспева до једне године 

  

Хартије од вредности које се држе до 
доспећа - део који доспева до једне године 

  

Хартије од вредности којима се тргује   

Остали краткорочни финансијски пласмани 3.144 10.344 
Минус: Обезвређење краткорочних 
финансијских пласмана 

  

УКУПНО: 3.144 10.344 
 

 
НАПОМЕНА 24. 
 

Готовински еквиваленти и готовина 
 

Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Хартије од вредности – готовински 
еквиваленти   
Текући (пословни) рачуни 23.442              87.473 

Издвојена новчана средства и акредитиви   

Благајна 83                       2 

Девизни рачун -              14.232 

Девизни акредитиви   

Девизна благајна 52                    

Остала новчана средства              
Новчана средства чије је коришћење 
ограничено или вредност умањена 

  

УКУПНО: 23.577            101.707 
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НАПОМЕНА 25. 
Порез на додату вредност и активна временска разграничења 
Са АВР скинуте су курсне разлике из 2012. године по кредитима од Фонда за развој на 

Губитак из ранијих година.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА 26.  
Основни и остали капитал 
Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА 27. 
Резерве 
По налогу Министарства привреде, ФАП Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању је 

на основу решења генералног директора од 13.11.2013.године оформила стручну комисију 
која је дала предлог процене грађевинских објеката, земљишта и инфраструктуре ФАП 
Корпорација а.д. Прибој у реструктурирању. Разлика између процењене и књиговодствене 
вредности је књижена на ревалоризационе резерве. 

 Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:  
  

 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Порез на додату вредност – претходни порез 367                   362 

Активна временска разграничења - 329.726 

УКУПНО: 367 
                  

330.088 

 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Акцијски капитал 236.716            236.716 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал 1.516.738         1.516.738 

Задружни удели   

Остали основни капитал 187.742            187.742 
УКУПНО: 1.941.196         1.941.196 

 
 31.12.2012. 

у 000 дин 

Емисиона премија   
Законске резерве 18.070              18.070 

Статутарне и друге резерве 7.120.858  
УКУПНО: 7.138.928              18.070 
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НАПОМЕНА 28. 
Нераспоређена добит 

 

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 29. 
Губитак 
 Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи   

начин: 
 

 Приликом утврђивања фер вредности залиха и производње у току од стране 
овлашћеног проценитеља дошло је до смањења вредности залиха и производње у току, па је 
разлика књижена на губитак из ранијих година.  
            

НАПОМЕНА 30. 
Дугорочни кредити 
Обавезе по основу дугорочних кредита друштва могу се приказати на следећи начин: 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године од дана биланса исказује се у оквиру 
краткорочних финансијских обавеза. 

 y 000 дин. 

Нераспоређена добит ранијих година –1.1.2013.          111.528 

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година   

Исплата дивиденте  

Остала повећања  

Остала смањења  

Нераспоређена добит текуће године  

Стање на дан 31.12.2013.         111.528 

 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Губитак ранијих година 5.891.365              16.456 

Губитак текуће године 2.074.494  
УКУПНО: 7.965.859              16.456 

 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Дугорочни кредити у земљи   19.549            19.392 

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

 Свега    19.549            19.392 
Дугорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

 Свега      
УКУПНО ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ:   19.549            19.392 
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НАПОМЕНА 31. 
 
Остале дугорочне обавезе 
 
До повећања обавеза у односу на 2012. годину дошло је због књижења обавеза 

Агенције за осигурање депозита на обавезе које се могу конвертовати у капитал, по 
Записнику о утврђеном потраживању.  
 

 
31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал 1.859.554         1.296.962 
Обавезе према матичним и зависним 
правним лицима 

  

Обавезе према осталим повезаним правним 
лицима 

  

Обавезе по емитованим хартијама од 
вредности у периоду дужем од годину дана 

   

Остале дугорочне обавезе 39                   200 
УКУПНО: 1.859.593         1.297.162 

 
 
НАПОМЕНА 32. 
Краткорочне финансијске обавезе 

Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин: 

 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Краткорочни кредити од матичних 
и зависних правних лица 

  
  

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

 Свега      
Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

  
  

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

 Свега      
Краткорочни кредити у земљи   3.227.097      2.876.226 
Правно лице ..............     
Правно лице .............     
Остали ..........      
 Свега    3.227.097      2.876.226 
Краткорочни кредити у 
иностранству 

    

Правно лице ..............     
Правно лице .............     
Остали ..........     
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НАПОМЕНА 33. 
Обавезе из пословања 
 
До повећања обавеза у 2013. години је дошло због књижења гаранција које су вођене 

ванбилансно (к-то 430801, 430802 и 430803), Развојна банка, Агро банка и Српска банка.   
Процена фер вредности обавеза ФАП Корпорације а.д. Прибој, извршена је 

појединачно по билансним позицијама од стране овлашћеног проценитеља Будимира 
Пријовића, како следи: 

− процена фер вредности обавеза према добављачима у земљи 
− процена фер вредности обавеза према добављачима у иностранству 

 
Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин: 

  

 Свега      
Део дугорочних кредита који 
доспева до једне године 

  
  

Правно лице ..............     
Правно лице .............     
Остали ..........     
 Свега      
Део осталих дугорочних обавеза које 
доспевају до једне године 

  
  

Правно лице ..............     
Правно лице .............     
Остали ..........     
 Свега      
Обавезе по краткорочним хартијама 
од вредности 

  
  

Правно лице ..............     
Правно лице .............     
Остали ..........     
 Свега      
Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

  
5.647             5.003 

Правно лице ..............     
Правно лице .............     
Остали ..........     
 Свега    5.647             5.003 

УКУПНО КРАТКОРОЧНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

  
3.232.744      2.881.229 

 31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Обавезе из пословања   
Примљени аванси, депозити и кауције 524.365            106.194 

Добављачи - матична и зависна правна лица 16.755              96.607 

Oбабезе према увознику 
7.899 

               
18.203 

Добављачи у земљи 294.411            454.354 

Добављачи у иностранству 17.273              37.448 
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НАПОМЕНА 34. 
 
Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења 
 
До повећања обавеза у 2013. години је дошло због укњижених камата Пореске управе. 

- процена фер вредности обавеза према радницима 
- процена фер вредности обавеза за неплаћене порезе и доприносе из зарада 

Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин: 
 

 31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Обавезе по основу зарада и накнада 
зарада   
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, 
осим накнада зарада које се рефундирају 

240.531              70.582 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 

524.691            485.470 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет запосленог 

485.967            388.425 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и 
накнаде зарада на терет послодавца 

479.307            388.573 

Обавезе за нето накнаде зарада које се 
рефундирају 

2.094                   294 

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

10.071                9.107 

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

4.240                3.589 

 Свега 1.746.901         1.346.040 
Друге обавезе   
Обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања 

582.474              51.114 

Обавезе за дивиденде   

Обавезе за учешће у добити   

Обавезе према запосленима 1.649 1.649 
Обавезе према члановима управног и 
надзорног одбора 

8.276  6.829 

Обавезе према физичким лицима за накнаде 
по уговорима 

2  

Остале обавезе из пословања 32.122              50.354 

 Свега  892.825            763.160 
Обавезе из специфичних послова   
Обавезе према увознику   
Обавезе по основу извоза за туђ рачун   
Обавезе по основу комисионе и 
консигнационе продаје   

Остале обавезе из специфичних послова   
 Свега    
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 892.825            763.160 
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 31.12.2013. 
у 000 дин 

31.12.2012. 
у 000 дин 

Обавезе за нето приход предузетника који 
аконтацију подиже у току године 

  

Остале обавезе 2.682                2.687 

 Свега 595.086              62.279 

Пасивна временска разграничења   
Унапред обрачунати трошкови   
Обрачунати приходи будућег периода   
Разграничени зависни трошкови набавке   
Одложени приходи и примљене донације   
Разграничени приходи по основу 
потраживања   
Остала ПВР   
 Свега   
УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ И ПВР 2.341.987         1.408.319 

 
 
 

НАПОМЕНА 35. 
 
Обавезе за ПДВ и обавезе за порезе 
 
Против решења 47-00055/2012-0074-010 пореске управе филијала Нова Варош сходно 

члану 142. и 143. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ФАП Корпорације 
ад. је поднела жалбу Министарству финансија, Пореској управи регионални центар 
Крагујевац, за обрачунати ПДВ на субвенционисану продају возила по уредби Владе РС. 

 
 31.12.2013. 

у 000 дин 
31.12.2012 
у 000 дин. 

Обавезе за ПДВ 168.881 125.289 

Обавезе за порезе 52.966 47.758 

Свега: 221.847 170.047 

 
 

  У Прибоју, 
 

  Дана 25.02.2014 
 

 
Лице одговорно за састављање 
      финансијских извештаја 

               М.П. 

      Законски заступник: 

 
 
 

 

 
 



IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
 

1. Verodostojan prikaz razvoja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono 
nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 
 
• Prikaz razvoja poslovanja društva: 

Fabrika automobila Priboj osnovana je 30.10.1953. godine kao državno preduzeće. Do 
1990. godine FAP posluje kao jedinstveno društveno preduzeće sa centralizacijom svih 
funkcija. U nastojanju da nađe bolje oblike organizovanja FAP od 14. 11.1990. godine 
ulazi u proces transformacije društvenog preduzeća u mešovito deoničarsko društvo na 
principima radničkog akcionarstva. Od 01.01.1991. do 27.05.1996. godine preduzeće 
zvanično posluje kao mešovito deoničarsko društvo. Odlukom o organizovanju 
27.05.1996. godine preduzeće se konstituiše kao akcionarsko društvo FAP Korporacija 
a.d. Priboj. 
 

• Prikaz rezultata poslovanja društva: 
Korporacija je u 2013 godini poslovala sa gubitkom u iznosu od 2.074.494.237,35 
dinara. 

 
• Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

Nepovoljni ekonomski uslovi privređivanja, kako u našoj zemlji tako i okruženju, imali 
su snažan uticaj i na poslovanje našeg preduzeća. Suočeni smo sa velikom neizvešnošću 
u pogledu procesa privatizacije, permanentnim nedostatkom finansijskih sredstava za 
oživljavanje procesa proizvodnje, neadekvatnom kreditnom podrškom, visokim 
troškovima proizvodnje, nedovoljnom platežno sposobnom tražnjom.Ukidanje 
subvencionisane prodaje vozila od strane Vlade Republike Srbije imalo je za posledicu 
smanjenje, pa čak potpuni izostanak tražnje za našim vozilima. To se u velikoj meri 
reflektovalo na potpuni pad privredne aktivnosti i dovelo do gubitka u poslovanju. 
 

• Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 
STALNA IMOVINA: Strukturu stalne imovine čini građevinsko zemljište i objekti, 
nekretnine, postrojenja i oprema, dugoročni finansijski plasmani. U ovoj godini stalna 
imovina je povećala svoju vrednost zbog nove procene ovlašćenih procenitelja. 
OBRTNA IMOVINA: Obrtnu imovinu društva čine zalihe materijala, nedovršene 
proizvodnje i gotovih proizvoda, kraztkoročna potraživanja i plasmani i gotovina.  
 

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim 
politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva 
izloženo: 

 
• Opis očekivanog razvojka društva u narednom periodu: 

Društvo se nalazi u fazi pregovora u pogledu izmene vlasničke strukture odnosno  
kupovine od strane finske kompanije SUSU AUTO. S tim u vezi očekuju se povoljniji 
uslovi privređivanja i brži rast i razvoj društva. 

 
• Opis promena u poslovnim politikama društva: 

U vezi sa očekivanom privatizacijom očekuje se i promena poslovne politike društva. 
 



• Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 
 
Glavni rizici poslovanja preduzeća je nedovoljna platežno sposobna tražnja i hroničan 
nedostatak finansijskih sredstava za oživljavanje proizvodnje. 

  
3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju 

se izveštaj priprema: 
 

Nakon proteka poslovne godine usledila je poseta potencijalnog vlasnika našeg društva i 
očekuje se prelazak preduzeća u njegovo vlasništvo. 
  

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim pravnim licima 
 

Nema značajnijih poslova sa povezanim pravnim licima. 
 

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:  
 

Nema značajnijih ulaganja u istraživanja i razvoj. 
 

• SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 
 

U smislu Zakona o privrednim društvima nije bilo sticanja i otuđenja sopstvenih akcija. 
 
 

• IZJAVA 
 

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznaju, godišnji finansijski izveštaj 
sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja                
i 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  
 
U Priboju, 02.04 2014. godine              Zoran Zaković, gen.direktor. FAP Korporacije A.D. 

 
 
Prilozi godišnjeg izveštaja privrednog društva: 
 

• GFI-PD godišnjeg izveštaja  
 
NAPOMENA: Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, odluka o usvajanju izveštaja o 
poslovanju, odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli, nisu usvajani 
do dana objavljivanja ovog izveštaja. 
Izveštaj revizora će biti dostavljen čim bude završen, obzirom da sada nismo u mogućnosti da isti 
pridružimo ovom Izveštaju. 
 


