
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),  

FAP Korporacija a.d. Priboj   MB.: 07210434  šifra delatnosti.: 2910,  objavljuje sledeći: 

 

KORIGOVANI KONSOLIDOVANI GODIŠNJI  IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA 

Period izveštavanja: 01.01.2013 do 31.12.2013. godine 

POSLOVNO IME: FAP KORPORACIJA A.D. PRIBOJ 

MATIČNI BROJ: 07210434 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 31330  PRIBOJ 

ULICA I BROJ: RADNIČKA BB 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: fap@eunet.rs 

INTERNET ADRESA: WWW.FAP.CO.RS 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: KONSOLIDOVANI 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE: FAP „STAN“D.О.О PRIBOJ 

SEDIŠTE: UL.LIMSKA BR. 29 PRIBOJ 

MATIČNI BROJ: 07657749 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE: FAP“LIVNICA SA NADGRADNJOM“D.O.O PRIJEPOLJE 

SEDIŠTE: UL.KOLOVRAT BB PRIJEPOLJE 

MATIČNI BROJ: 07657757 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE: FAP“LIM“D.O.O PRIBOJ 

SEDIŠTE: UL.VELJKA VLAHOVIĆA BR.16 PRIBOJ 

MATIČNI BROJ: 07657765 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE: FAP“TRANSPORT“D.O.O PRIBOJ 

SEDIŠTE: UL.NEMANJINA BR. 16 PRIBOJ 

MATIČNI BROJ: 17110420 

USVOJENI (da ili ne) DA 

 

OSOBA ZA KONTAKT: DUBRAVKA ĐURIĆ 

TELEFON: 033/454 951 

FAKS: 033/55 240 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: sekretar@fap.co.rs 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE: ZORAN ZAKOVIĆ 

 



Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07210434 101206591

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

450

Vrsta posla

Naziv :FAP Korporacija a.d. Priboj

Sediste : Priboj, Radnicka bb

BILANS STANJA - konsolidovani

7005024445793

na dan 31.12.2013. 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 9218144 1801571

AKTIVA

00 002

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

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004

II. GOODWILL

005 8965277 1281232

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

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

(deo), 029
006 8718538 998840

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

024, 027(deo), 028
(deo)

007 246739 282392

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

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

008

2. Investicione nekretnine

009 252867 520339

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039
(deo)

010 159156 386905

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)

033 do 038, 039
(deo) minus 037

011 93711 133434

1. Ucesca u kapitalu

012 1562253 7910991

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 994170 6469041

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014 0 4492

I. ZALIHE

015 568083 1437458

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

20, 21 i 22, osim
223

016 526263 972844

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

223 017 0 4

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 4457 11645

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 26892 105915

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 10471 347050
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja

1 2 3 4 65

288 021

022 10780397 9712562

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023 502033 0

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 11282430 9712562

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

0101

PASIVA

88 025 59450 0

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

E. VANBILANSNA AKTIVA

1683969

30 102 1941196

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

2803442

32 104 18076 18076

330 i 331 105 7539455 18153

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 111569 112084

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI

35 109 10472542 405540

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 11282430 8028593

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112 563 563

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

41 113 2280211 1702311

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 396425 372554

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 1883786 1329757

1. Dugorocni krediti

116 9001656 6325719

2. Ostale dugorocne obaveze

42,  osim 427 117 3344755 2960461

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

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 1402740 1282889

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

45 i 46 120 3973773 1875903

3. Obaveze iz  poslovanja

47, 48 osim 481 i
49  osim 498

121 263382 189459

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122 17006 17007

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 11282430 9712562

89 125 59450 0

G. UKUPNA PASIVA  (101+111 +123)

D. VANBILANSNA PASIVA

dana 4. 9. 2014. 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 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07210434 101206591

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

450

Vrsta posla

Naziv :FAP Korporacija a.d. Priboj

Sediste : Priboj, Radnicka bb

BILANS USPEHA - konsolidovani
7005024445809

- u hiljadama dinarau period
od

2013 do 31.12.201301.01.

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 897047 1690270

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 533924 858367

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 553 9926

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 110421 754201

631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 252149 67776

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 1770166 1752265

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 174589 21855

51 2. Troskovi materijala 209 283118 666378

52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi

210 1074150 921404

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 133919 39825

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 104390 102803

III. POSLOVNI DOBITAK  (201-207) 213

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 873119 61995

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 150332 70338

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 1083934 121667

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 281915 23329

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 621116 53826

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

219

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

220 2145922 143821

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

1 2 3 4 5 6

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

224 2145922 143821

721

G. POREZ NA DOBITAK

1. Poreski rashod perioda 225 0 2

722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227

723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228

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

230 2145922 143823

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

Å½. 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 4. 9. 2014. 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 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07210434 101206591

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

450

Vrsta posla

Naziv :FAP Korporacija a.d. Priboj

Sediste : Priboj, Radnicka bb

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani
7005024445816

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. 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 473231 1054450302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 723909 1202824301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 5168 2637

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 245510 145737

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 1081269 996950

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 751934 469024

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 307366 513948

306

3. Placene kamate 0 201

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 21969 13777

309

0357360312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 0 205874

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 18023 22096

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih  sredstava

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi ) 18023 22096

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 0 899

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih sredstava 0 899

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II ) 18023 21197

322

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

323

324
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- 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) 321717 194552

1. Uvecanje osnovnog kapitala

325

2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi ) 303686 182000

326

3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze 18031 12552

327

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 61412 371455

328

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

329

2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 61251 371147

330

331

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334 260305 0

4. Isplacene dividende 333

3. Finansijski lizing 332 161 308

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335 0 176903

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 1063649 1419472

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 1142681 1369304

Dj. NETO  PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338 0 50168

E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 79032 0

Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 105915 54932

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 9 1132

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 0 317

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

343 26892 105915

dana 4. 9. 2014. 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 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07210434 101206591

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

450

Vrsta posla

Naziv :FAP Korporacija a.d. Priboj

Sediste : Priboj, Radnicka bb

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - konsolidovani
7005024445830

u periodu od            .2013.  do   31.12.2013. 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 _______

1753454 414 187742 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 1753454 417 187742 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 1753454 420 187742 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 1753454 423 187742 436 449

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 862246 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 2615700 426 187742 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 18076 466 42975 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 18076 469 42975 482 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 24822 484 497

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

459 18076 472 18153 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 18076 475 18153 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 7521302 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 18076 478 7539455 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 112084 199032 531 544 1915299

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

112084 199032 1915299

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

206508 206508

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

24822

522

8 512 538 551

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

112084 405540 1683969

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)

112084 405540 1683969527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 10067002 8383033528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

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

515 10067

111569 10472542

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 502033

13 569

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

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

502033

dana 4. 9. 2014. 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 , 118/12 i 3/2014)
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Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

07210434 101206591

Popunjava  Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

450

Vrsta posla

Naziv :FAP Korporacija a.d. Priboj

Sediste : Priboj, Radnicka bb

STATISTICKI ANEKS - konsolidovani
7005024445823

za 2013. 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 4) 602 4 4

3.  Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 4 4

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 1444 1464

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 385693 385693 0

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX

1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

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

610 385693 385693 0

02
2. Nekretnine,  postrojenja, oprema i
bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 15904965 14623733 1281232

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 21519 XXXXXXXXXXXX 21519

2.3. Smanjenja u toku godine 613 119826 XXXXXXXXXXXX 119826

2.4. Revalorizacija 614 7782352 XXXXXXXXXXXX 7782352

2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)

615 23589010 14623733 8965277
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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 440497 774353

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 361041 4729831

12 3. Gotovi proizvodi 618 148363 906408

13 4. Roba 619 36417 42484

14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620 0 4492

15 6. Dati avansi 621 7852 15965

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 994170 6473533

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 236716 236716

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625 484972 645265

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 1894012 871473

309 7. Ostali osnovni kapital 632 187742 187742

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 2803442 1941196

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 739922 739922

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 236716 236716

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 236716 236716
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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 466173 472150

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

640 1394831 1264686

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

641 2996 3514

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

642 59772 87946

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

643 682819 922121

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

644 472233 528623

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

645 70150 75135

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 146913 135592

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

648 358 561

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

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

50604

3346849

117268

3607596

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 77774 117433

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 687780 735642

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

653 120893 132901

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 1827 2227

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 6256 10623

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 257394 40011

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 52265 64184

deo 533,deo 540 i
deo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659

533, deo 540 i deo
525

8. Troskovi zakupnina 658 0 42

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660 658 0

540

552

11. Troskovi amortizacije

12. Troskovi premija osiguranja

661

662

133919

16291

39825

553 13. Troskovi platnog prometa 663 4353 4390

17620

- iznosi u hiljadama dinara
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Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 190 162

555 15. Troskovi poreza 665 16551 3596

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667 301010 26524

deo 560, deo 561 i
562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 976774 71071

deo 560, deo 561 i
deo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 160637 61644

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 2815807 1333963

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

670 1235 6068

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 182004 29750

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

673 240286 46429

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675 9416 7813

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,
662

6. Prihodi od kamata 677 67348 20949

deo 660, deo 661 i
deo 662

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

678

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 499054 104941

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 0 15

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

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 0 15

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
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- 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 0 311561

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 0 311561

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 4. 9. 2014. 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 , 118/12 i 3/2014)
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ФАП Корпорација а.д. Прибој  
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОРИГОВАНЕ  
КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
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1.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРУПИ 
 
Зависна друштва која чине економску целину са  
Матичним друштвом на дан 31. децембра  2013. године 
 
Кориговани консолидовани финансијски извештаји састављени су на основу 
коригованих редовних, појединачних финансијских извештаја за 2013. годину 
Матичног друштва ФАП Корпорација а.д. Прибој, састављених 04. септембра 2014. 
године и редовних, појединачних финансијских извештаја, сачињених у фебруару 2014. 
године, следећих Зависних друштава: 
 

- ФАП „СТАН“ д.о.о. Прибој 
- ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ“ д.о.о. Пријепоље 
- ФАП „ЛИМ“ д.о.о. Прибој 
- ФАП „ТРАНСПОРТ“ д.о.о. Прибој 

 
 
Учешће Матичног друштва у основном капитали Зависних друштава је 100%. Гласачко 
право Матичног друштва у Зависним друштавима је 100%.  
 
Идентификациони подаци Зависних друштава су: 
 

- ФАП „СТАН“ д.о.о. Прибој 
Лимска 29, 31330 Прибој 
Матични број: 07657749 
ПИБ: 101011741 

 
- ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ“ д.о.о. Пријепоље 

Коловрат б.б., 31300 Пријепоље 
Матични број: 07657757 
ПИБ: 100810606 

 
- ФАП „ЛИМ“ д.о.о.Прибој 

Вељка Влаховића 16, 31330 Прибој 
Матични  број: 07657765 
ПИБ: 101203812  
 

- ФАП „ТРАНСПОРТ“ д.о.о. 
Немањина 16, 31330 Прибој 
Матични број: 17110420 
ПИБ: 101205507 

 
Треба нагласити да су Матично друштво и сва четири Зависна друштва (даље у тексту 
Група), у свом пословном имену до 02. септембра 2014. године, сагласно прописима о 
приватизацији у примени, имала додатак  „- у реструктурирању“. 
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Матично друштво, ФАП Корпорација а.д. Прибој, јавно је друштво и рангирано је у 
групу великих предузећа на дан 31. децембра 2012. и 2013. године. Зависна друштва 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ“ д.о.о. Пријепоље, ФАП „ЛИМ“ д.о.о.  Прибој и 
ФАП „СТАН“ д.о.о. Прибој, рангирани су на дан 31. децембра 2012. године у групу  
средњих предузећа и били су обвезници ревизије финансијских извештаја за 2013. 
годину, док је ФАП „ТРАНСПОРТ“ д.о.о. Прибој на дан 31. децембра 2012. године био 
рангиран као мало предузеће и није био обвезник ревизије финансијских извештаја за 
2013. годину. Сва четири Зависна друштва укључена у консолидовани биланс Групе 
организована су као друштва са ограниченом одговорношћу. 
 
  
При састављању консолидованих финансијских извештаја за 2012. и 2013. годину 
Групе, као и за састављање коригованих консолидованих финансијских извештаја за 
2013. годину, примењује се МРС 27 – Консолидовани и појединачни финансијски 
извештаји, у складу са прописа о рачуноводству у примени у Републици Србији. 
Наведени МРС 27 регулише методе рачуноводственог евидентирања пословних 
комбинација и њихове утицаје на консолидовање. Током 2013. године МСФИ 10 – 
Консолидовани финансијски извештаји заменио је МРС 27 и биће у примени при 
састављању консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину.  
 
 

2.    ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ  
       КОРИГОВАНИХ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Кориговани консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину Групе састављени 
су у складу са налогом Надзорног одбора Матичног друштва, који је 12. јуна 2014. 
године, поред осталог, наложио руководству Матичног друштва да се изврше корекције 
у пословним књигама Матичног друштва и да се сачине кориговани неконсолидовани, 
појединачни финансијски извештаји 2013. годину Матичног друштва, као и кориговани 
консолидовани финансијски извештаји 2013. годину Групе. Наведена одлука Надзорног 
одбора је уследила по констатацијама изнетим у прелиминарним Извештајима 
овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију „Алфа-Ревизија“ д.о.о. Београд, издатих  
06. јуна 2014. године. У наведеним, прелиминарним  Извештајима овлашћени ревизор 
се уздржао од давања мишљења, како о неконсолидованим, појединачним 
финансијским извештајима за 2013. годину Матичног друштва, предатим Агенцији за 
привредне регистре 28. фебруара 2014. године, тако и о консолидованим финансијским 
извештајима за 2013. годину Групе, предатим Агенцији за привредне регистре                  
29. априла 2014. године.  
 
Сагласно налогу Надзорног одбора, Извршни одбор Матичног друштва је 16. јуна 2014. 
године донео одлуку о корекцијама и о сачињавању коригованих неконсолидованих, 
појединачних финансијских извештаја Матичног друштва за 2013. годину и 
коригованих консолидованих финансијских извештаја Групе за 2013. годину. 
Сачињени кориговани неконсолидовани, појединачни финансијски извештаји 
Матичног друштва за 2013. годину и кориговани консолидовани финансијски 
извештаји Групе за 2013. годину одобрени су одлуком донетом 01. септембра 2014. 
године. Кориговани консолидовани финансијски извештаји Групе ће бити предмет 
ревизије и биће предати Агенцији за привредне регистре до 30. септембра 2014. године. 
Кориговани консолидовани  финансијски   извештаји   Групе  састављени   су  у  складу  
са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ број 46/06 и 111/09), 
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Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013) и другим прописима 
који регулишу ову област у Републици Србији. 
 
На основу прописа о рачуноводству у примени у Републици Србији, одређене 
категорије правних лица, међу које спада и Матично друштво и три његова Зависна 
друштва (ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ“ д.о.о. Пријепоље, ФАП „ЛИМ“ д.о.о.  
Прибој и ФАП „СТАН“ д.о.о. Прибој), у обавези су 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 примену Оквира за 
припремање и приказивање финансијских извештаја (Оквир), Међународних стандарда 
финансијског извештавања (МСФИ), Међународних рачуноводствених стандарда 
(МРС) и њихових тумачења, која су саставни део наведених стандарда.  
 
Превод Оквира, МСФИ, МРС и њихових тумачења, издатих од стране Одбора за 
међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних 
стандарда финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и 
објављује у „Службеном гласнику РС“. Међутим, на састављање финансијских 
извештаја за 2013. годину примењивани су преводи из 2009. године, у чијем саставу 
нису били сви МСФИ, МРС и њихова тумачења у примени. 
 
Сходно томе, приликом састављања коригованих редовних финансијских извештаја 
Група није у потпуности применило МСФИ, МРС и њихова тумачења, која су на снази 
за годину која се завршава 31. децембра 2013. године. Имајући у виду материјално 
значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МРС, 
МСФИ и њихова тумачења могу да имају на реалност и објективност финансијских 
извештаја Групе, приложени кориговани консолидовани финансијски извештаји Групе 
не могу се у потпуности сматрати финансијским извештајима у потпуности 
састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
У овим Напоменама сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико 
није друкчије наведено, и нису навођени детаљи који су садржани у Напоменама уз 
појединачне, неконсолидоване финансијске извештаје Матичног и Зависних друштава.  
 
Презентација финансијских извештаја 
 
Кориговани консолидовани финансијски извештаји Групе приказани су 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).  

Матично друштво је при састављању приложених коригованих консолидованих 
финансијских извештаја Групе примењивало рачуноводствене политике образложене у 
Напомени 3, које су засноване на рачуноводственим и пореским прописима Републике 
Србије. Ове политике нису конзистентно примењене на упоредне податке који се 
односе на податке из редовних, појединачних финансијских извештаја за 2012. годину.  
 
Кориговани консолидовани финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара 
(РСД). Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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Упореднеи подаци, које чине износи из консолидованих финансијских извештаја Групе 
за 2012. годину, били су предмет ревизије. О консолидованим финансијским 
извештајима Групе за 2012. годину издат је 09. јула 2013. године Извештај овлашћеног 
ревизора Предузећа за ревизију „Алфа-Ревизија“ д.о.о. Београд, у коме се о њима 
овлашћени ревизор уздржао од давања мишљења.  
 
Рачуноводствени метод 
 
Кориговани консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину Групе састављени 
су, где год је то било примењиво, уз вредновање по фер вредности, које је извршено на 
дан 31. октобра 2013. године, сагласно налогу Министарства привреде Републике 
Србије. Консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину, који представљају  
упоредне податке, састављени по методу првобитне набавне вредности (историјског 
трошка), што их чини неупоредивим. 

Кориговане консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину Групе  потписао је                  
04. септембра 2014. године генерални директор Друштва на основу одлуке о њиховом 
одобравању, донете  01. септембра.2014. године.  
        
КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА  

 
Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на 
историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за 
које се верује да ће у датим околностима бити разумна. 

                                
           3.    ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ 

 
Законом нису прописане врсте образаца за консолидоване финансијске изшветаје, тако 
да је одредбом члана 3б став 1. Правилника о обрасцима финансијских извештаја 
прописано да матично правно лице доставља све прописане обрасце финaнсијских 
извештаја и на њима ставља ознаку „консолидовани“.  
 
У поступку консолидовања коригованих финансијских извештаја Матично друштво се 
придржавала уобичајних стандардних начела:  
 
Начело економског јединства – захтева да се консолидовани финансијски извештаји 
Групе презентирају као да су стастављени  за једну економску целину. 
 
У коригованим консолидованим финансијским извештајима се као приходи, расходи, 
одбици и добици могу исказати само износи из односа са трећим лицима, која нису 
повезана и нису укључена у делокруг консолидованих финансијских извештаја. 
 
Начело континуитета у примени метода консолидовања – подразумева доследно 
приказивања консолидованих финансијских извештаја Групе како би се стекао увид у 
динамику консолидованих података у одговарајућем периоду. 
 
Начело – Исти датум извештавања – представља захтев да се консолидовање врши на 
основу појединачних финансијских извештаја Матично правног лица и његових 
зависних правних лица који су састављени на исти дан. 
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Закон о рачуводству је у члану 27. став 3. прописао да се консолидовани финансијски 
извештаји Групе састављају под истим датумом као и редовни, појединачни годишњи 
финансијски извештаји Матичног друштва.  
 
Начело јединствене рачуноводствене политике, правила подразумевају да при 
процењивању имовине, обавеза и резултата пословања правна лица која чине Групу за 
консолидовање примењују јединствене рачуноводствене политике, односно једнака 
правила, методе и поступке при процењивању имовине, обавеза и резултата пословања. 
 
Сагласно са МРС 27, став 24, консолидовани финансијски извештај се састављају 
коришћењем једнообразних рачуноводствених политика за сличне трансакције и друге 
догађаје у сличним околностима. 
 
Приходи у коригованом консолидованом финансијском извештају приказани су по 
фактурној вредности умањеној за дате попусте исказаних у фактури, повраћај робе и 
производа, као и порез на додату вредност. Приходи од продаје производа и робе се 
признају када су суштински сви ризици и користи од власништва над производима и 
робом прешли на купца, што се уобичајено дешава приликом испоруке производа и 
робе. Приходи од пружања услуга се признају у обрачунском периоду сразмерно 
степену довршености пружених услуга и да су приказани су по фактурној вредности 
умањеној за порез на додату вредност. 
 
Током 2012. и 2013. године део трансакција, по основу продатих производа, робе и 
услуга, које нису уговорима везане за наплату преко наменских рачуна (који не 
подлежу блокадама), евидентиране су, због блокада редовних текућих рачуна Матичног 
друштва по основу извршних судских спорова у вези зарада радника, у пословним 
књигама зависног друштва „ФАП Транспорт“ д.о.о. Прибој.  
 
Ове трансакције, евидентиране и наплаћиване преко зависног друштва „ФАП 
Транспорт“ д.о.о. Прибој, нису у потпуности усаглашавене током пословне 2012. и 
2013. године, ни између матичног и зависног друштава, нити екстерно, са купцима, што 
се одразило на објективност приказаних прихода и потраживања Матичног друштва и 
Групе у целини. 
 

Расходи се обрачунавају у коригованом консолидованом билансу по начелу узрочности 
прихода и расхода.  

Трошкови одржавања и оправке основних средстава се покривају из прихода 
обрачунског периода у коме настају.  

Расходи директног материјала се односе на сировине и материјал који су употребљени 
за израду производа. Расходи материјала поред директног материјала обухватају и 
расходе осталог материјала, резервних делова, горива и енергије. Расходи би требало да 
се, такође, односе и на набавну вредност продате робе.  

Признавање расхода се врши истовремено са признавањем прихода ради којих су ти 
расходи настали (принцип узрочности прихода и расхода). Сви расходи се признају 
независно од плаћања. 

Евидентирање наведених расхода Маричног друштвас и Групе у целини, током 2012. и 
2013. године, било је делом под утицајем начина евидентирања прихода и 
потраживања, вршеног преко зависног друштва „ФАП Транспорт“ д.о.о. Прибој. 
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У поступку консолидовања прихода и расхода нису елиминисани сви међусобни 
промети између припадника Групе . 
 
Обавезе и потраживања – у поступку консолидовања нису елиминисани сви износи 
међусобних потраживања и обавеза између припадника Групе на дан билансирања.  
 
Капитал – све промене настале на учешћу код Матичног друштва и на капиталу код 
Зависних друштава су резултат текућих резултата пословања и процене по фер 
вредности.  
 

Признавање елемената коригованих консолидованих финансијских извештаја  
 
Посебно скрећемо пажњу да су признавања, обелодањена у параграфима од 1. до 5. 
даље, коришћени искључиво за ставке пословне 2013. године, при сачињавању 
приказаних коригованих консолидованих финансијских извештаја: 

 
1. Средство се признаје у коригованом консолидованом Билансу стања када је 

вероватно да ће будуће економске користи притицати у економску целину 
(матично са зависним друштвима) и када средство има набавну вредност или 
цену коштања или вредност која може да се поуздано измери;  

2. Обавеза се признаје у коригованом консолидованом 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; 

3. Приход се признаје у коригованом консолидованом Билансу успеха када је 
повећање економских користи повезано са повећањем средства или смањењем 
обавеза које могу поуздано да се измере, односно да признавање прихода настаје 
истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза; 

4. Расходи се признају у коригованом консолидованом Билансу успеха када 
смањење економских користи које је повезано са смањењем средстава или 
повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да признавање расхода 
настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем средстава; 

5. Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала, као уложени 
новац или уложена куповна моћ, уз умањење које проистиче из акомулираног 
губитка текуће и ранијих пословних година.  

 
Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 
разлика 

 
Посебно скрећемо пажњу да су прерачунавања, обелодањена у параграфима од 1. до 4. 
даље, коришћени искључиво за ставке пословне 2013. године, при сачињавању 
приказаних коригованих консолидованих финансијских извештаја: 

 
1. Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем 

курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на 
дан пословне промене; 
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2. Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати 
су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за 
тај дан (средњи курс НБС); 

3. Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних 
трансакција у страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања 
исказаних у страној валути, евидентиране су у корист или на терет биланса 
успеха, а за фундаменталне грешке из ранијих година, на терет губитка из ранијих 
година; 

4. Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог 
у страној валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне 
трансакције.  

Некретнине, постројења и опрема  
 

Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у 
пословању економску целину (матично са зависним друштвима), као што су:  

-     земљишта,  
- грађевински објекти, 
- опрема, 
- постројења, 
- средства за рад у припреми и  
- улагања на туђим некретнинама. 

Економска целина (матично са зависним друштвима) би требало да исказује ставку на 
позицији некретнине, постројења и опрема уколико она испуњава два критеријума: ако 
се очекује да ће будућа економска корист повезана са тим средствима притицати у 
Групу и ако се појединачна набавна вредност у моменту набавке може поуздано 
утврдити, уз услов да је она већа од једне просечне бруто зараде по запосленом према 
последњем објављеном податку републичког органа..  

У тренутку набавке некретнина, постројења и опрема почетно се вреднују по трошку 
набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност 
некретнина, постројења и опреме укључује се фактурна цена добављача, сви директни 
зависни трошкови набавке и дажбине који су настали приликом набавке, односно 
довођења у стање функционалне приправности, осим пореза на додатну вредност.  

Накнадни издаци за некретнина, постројења и опреме могу да настану по основу 
доградње средства, замене делова и њиховог сервисирања, уколико су испуњени 
услови за признавање. Сви остали накнадно настали издаци требало би да се признају 
као расход у период у којем су настали. 

Некретнина, постројења и опреме су од 01. јануара 2004. године до 31. октобра 2013. 
године вредноване по трошковном принципу, по њиховој набавној вредности, без 
процене њихове фер вредности на дан билансирања. Основицу за амортизацију 
некретнина, постројења и опреме у напред наведеном периоду, са изузетком земљишта 
које не подлеже амортизацији, чинила је њихова набавна вредност. Обрачун 
амортизације је почињао од наредног месеца од месеца када је средство било 
расположиво за коришћење. Обрачун амортизације је престајао када је садашња 
вредност средства постајала нулта или када је средство постало расходовано или је 
продато. Амортизација је престајала и уколико је средство за рад рекласификовано у 
стално средство намењено продаји.  
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Амортизација до 31. октобра 2013. године за некретнине, постројења и опрему вршена 
је за свако посебно средство применом методе пропорционалног отписивања, с циљем 
да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања.  

По налогу Министарства привреде Републике Србије извршена је 31. октобра 2013. 
године процена фер вредности свих некретнина, постројења и опреме економске 
целине (матично са зависним друштвима). По извршеној процени, економска целина 
(матично са зависним друштвима) обрачуната је амортизација на основу процењеног 
века коришћења основног средства. 

Земљиште се исказује по набавној вредности. Приликом набавке земљиште се увек 
исказује по набавној вредности, коју чини фактурна вредност добављача, увећана за 
зависне трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности. 
Код грађевинског земљишта, у набавну вредност урачунавају се сви издаци који су 
извршени за набавку, али и за припрему земљишта за коришћење. У вредност 
земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене земљишта. Као што је 
претходно напоменуто, земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације.  

Треба напоменути да се међу некретнинама, постројењима и опремом, у пословним 
књигама Матичног друштва и дела зависних друштава, воде и значајни 
инфраструктурни објекти од општег интереса за државу и/или локалну самоуправу, у 
која се улагало од оснивања друштава, а налазе се претежно на катастарским 
општинама Прибој и Рача, мада делом представљају и државну границу Републике 
Србије са Босном и Херцеговином или се налазе на територији Босне и Херцеговине. 
Нека од најзначајнијих су: обале, водоутврде и насипи за одбрану од поплава, на 
обалама Лима и Увца, мостови на Лиму и Увцу. Ту су и делови система за 
водоснабдевање и грејање, канализациони колектори, трафостанице и др. објекти, који 
нису у директној функцији делатности система. Потом, ту је и градско грађевинско, 
пољопривредно и некатегорисано земљиште, које не припада директно производним 
целинама Групе, затим ту су и улагања у друге непроизводне објекте од општег 
интереса, међу којима је и једна школа.  

За све наведено није никад започет пренос на јавна предузећа и/или на неки од 
надлежних органа државе и/или локалне самоуправе. На ове некретнине, постројења и 
опрему, осим за земљиште, обрачунавала или се још увек обрачунава амортизација, 
која терети трошкове система. Такође, изменом прописа о опорезивању, на њих се 
обрачунава и порез, кога Група, због неликвидности и несолвентности,  није у стању да 
измирује. 

Обезвређење нефинансијске имовине  
Обезвређење нефинансијске имовине Група је извршила кроз процену извршену на дан  
31. октобра 2013. године. 

Инвестиционе некретнине 

Инвестиционе некретнине су некретнине које економска целина (матично са зависним 
друштвима), као власник држи ради остваривања зараде од издавања у закуп, а не ради 
употребе за своје потребе или за продају у оквиру редовног пословања. 

Након почетног признавања инвестиционе некретнине процењују се методом набавне 
вредности, умањене за укупан износ исправке вредности, акумулиране по основу 
годишње амортизације. 
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Накнадни издаци повећавају вредност инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће 
приливи будућих економских користи бити већи од процењене стопе приноса те 
инвестиционе некретнине. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход 
у периоду у коме су настали. 

Потраживања 
Потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим 
исплатама која нису котирана на активном тржишту. Потраживања се почетно вреднују 
по фер вредности на датум продаје, а накнадно одмеравање се врши по амортизованој 
вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе, умањеној за обезвређење. 

У билансу стања Групе, ова категорија финансијских средстава обухвата потраживања 
по основу продаје, потраживања из специфичних послова и друга потраживања. 

Потраживања по основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене 
производе, извршене услуге и коришћење имовине Групе. Потраживања се 
евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених 
потраживања. Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке 
вредности, а износ умањења се признаје у билансу успеха у оквиру осталих расхода. 

Исправка вредности потраживања по основу продаје до 2013. године није вршена на 
основу рачуноводствене политике Друштва и то за потраживања у земљи старија од 60 
дана, односно за потраживања у иностранству старија од 90 дана.  

Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате 
потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања 
доноси управни одбор Друштва. 

Финансијске обавезе 

Група признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане 
једна од уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза престаје 
да се признаје када се испуни обавеза или када је обавеза плаћања предвиђена уговором 
укинута или истекла.  

Финансијске обавезе се иницијално признају по фер вредности, увећаној за директно 
приписиве трошкове трансакција. После почетног признавања, финансијске обавезе се 
одмеравају по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне камате. 

Финансијске обавезе Групе укључују обавезе по основу кредита од банака, осталих 
дугорочних и краткорочних финансијских обавеза, обавезе према радницима и 
добављачима и осталих обавезе из пословања. 

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се 
вреднују по номиналној (фактурној) вредности. При доцњи плаћања обавеза према 
повериоцима не резервишу се износи по основу затезних камата. 

Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених средстава 
(номиналној вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз 
примену уговорене каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене уместо ефективне 
каматне стопе, као што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: 
признавање и одмеравање, по процени руководства немају материјално значајан ефекат 
на финансијске извештаје. Кредити су одобрени уз фиксне и варијабилне каматне 
стопе. 
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Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног 
циклуса, односно у периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале 
обавезе се класификују као дугорочне. 

 
4.    УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ  

 
Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената 
Пословање Групе драстично је изложено различитим финансијским ризицима: 
тржишном ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику ликвидности. 
Финансијски ризици се сагледавају на временској основи, али Група, обзиром на ниво 
пословних активности, није у могућности да избегне било који од њих.  

Тржишни ризик 
У свом пословању Група је веома изложена свим финансијским ризицима и у том 
склопу изложена је тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од 
промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља 
и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз 
оптимизацију приноса, што  Матично друштво унутар Групе, обзиром на ниво 
пословних активности уопште није у стању, обзиром да опстаје само захваљујући 
помоћи Владе Републике Србије.  

Девизни ризик 
Изложеност Групе девизном ризику првенствено се односи на дугорочне и краткорочне 
кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из 
пословања номиниране у страној валути, које Група, обзиром на њихов обим и 
доспелост, није у стању да контролише. 

Каматни ризик 
Група је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих 
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Група 
нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. А у овом случају 
проистичу из обавеза по основу примљених дугорочних кредита од банака. Кредити 
примљени по променљивим каматним стопама излажу Групу каматном ризику токова 
готовине. Кредити примљени по фиксним каматним стопама излажу Групу ризику 
промене фер вредности каматних стопа. Група не врши анализу изложености ризику од 
промене каматних стопа на динамичкој основи обзиром да у последњих неколико 
обрачунских периода кредитна средства добија претежно захваљујући Влади 
Републике Србије, а преко Фонда за развој, чија је каматна стопа фиксна. Обзиром да 
Група  у 2013. години пословало са губитком и да има негативан капитал, није могуће 
извршити анализу осетљивости нето добитка на могуће промене каматних стопа. 

Кредитни ризик  

Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања измире у потпуности и на време, што би имало за резултат 
финансијски губитак Групе. Кредитни ризик обухвата потраживања, дугорочне и 
краткорочне финансијске пласмане, као и дате гаранције и јемства трећим лицима. 
Изложеност Групе кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од 
купаца на дан биланса, као и на потраживања од извозника, купаца и на остала 
потраживања, из ранијих година. Обзиром на обим пословних активности и пословних 
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прихода Групе, кредитни ризик није значајно изражен за потраживања настала у 
последња два обрачунаска периода. Међутим, проценом вредности извршеном  31. 
октобра 2013. године, установљена су материјално значајна потраживања за која су 
извршене исправке вредности на терет губитка ранијих година, за које нису покретани 
судски спорови којима би се обезбедила њихова наплата.  

Ризик ликвидности 
Ликвидност Групе је под утицајем ликвидности Матичног друштва, које је од марта 
2012. године блокирано по основу извршних судских налога донетих по основу 
неисплаћених зарада радника. Неопходна плаћања од наведеног датума Матично 
друштво обавља преко наменски отворених рачуна, који не подлежу блокади, и преко 
свог зависног друштва ФАП Транспорт д.о.о. Прибој. Највећи део обавеза Матично 
друштво не измирују, обзиром да не остварује довољни ниво прихода за обим трошкова 
које има. Ризик ликвидности је веома изражен, мада редукован, обзиром да је Матично 
друштво до септембра 2014. године имало статус друштва у реструктурирању. 

Управљање ризиком капитала  
Циљ управљања капиталом је да Група задрже способност да настави да послује у 
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би власницима капитала 
обезбедило повраћај (профит), а користи осталим заинтересованим странама, као и да 
би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала. Да 
би очувало односно кориговало структуру капитала, Група може да изврши корекцију 
исплата добити, врати капитал власницима капитала, повећа капитал, или, пак, може да 
прода средства како би смањила дугове. Група прати капитал на основу коефицијента 
задужености. Овај коефицијент се израчунава из односа укупних обавеза  и укупне 
пасиве Групње и он је изнад 1, обзиром да Група има негативан капитал.  
 
5. КОРЕКЦИЈЕ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИХ ГРЕШАКА 
 
Ефекти корекција које се односе на раније године у коригованим консолидованим 
финансијским извештајима Групе односе се на корекције спроведене код Матичног 
друштва, због којих су сачињени и његови кориговани неконсолидовани финансијски 
извештаји за 2013. годину. Ефекти корекција из ранијих година код Матичног друштва 
одразили су се кроз промену почетног стања и у његовом бруто билансу су исказани на 
дан 01.01.2013. године, а ефекти корекција текуће године су исказане на дан 31.12.2013. 
године. Због корекција спроведених код Матичног друштва, ове кориговане Напомене 
уз кориговане консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину Групе треба 
посматрати у корелацији са коригованим неконсолидованим финансијским 
извештајима за 2013. годину Матичног друштва. 
 

               6.   ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 
Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих 
измена. Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на 
трансакције и активности матичног и зависних друштава могу се разликовати од 
тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране пореских 
власти и матичном и зависним друштвима може бити одређен додатни износ пореза, 
казни и камата.  
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Период застарелости пореске обавезе је пет  година, односно пореске власти имају 
право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза 
настала.   

 
7.    НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  (АОП 006) 
  
                                    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ...............................................................7.591.777 ............496.294 
ФАП „СТАН“ ДОО      ..............................................................104.578 ..............27.250 
ФАП „ЛИМ“ ДОО    ..................................................................338.619 ............142.309 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО     ...............664.298 ............329.507 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО        ..........................................        19.266 ................3.480 
Укупно некретнине, постројења и опрема........................8.718.538 ............998.840 
 
8.    ИНВЕСТИЦИОНЕ  НЕКРЕТНИНЕ (АОП 007) 
                                   (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 137.952...............166.715 
ФАП „СТАН“ ДОО      ...................................................................... 0..........................0 
ФАП „ЛИМ“ ДОО    ................................................................. 85.260.................85.260 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................... 23.373.................30.263 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО............................................................ 154......................154 
Укупно инвестиционе некретнине................................ ..... 246.739...............282.392 
 
9.    УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ  (АОП 010) 
                                   (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 317.729............1.031.969 
ФАП „СТАН“ ДОО ........................................................................ 201......................201 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .............................................................................. 0..........................0 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ............................ 0..........................0 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО................................................................ 0..........................0 
Елиминација............................................................................ -158.774............. -645.265 
Укупно учешће у капиталу.................................................. 159.156...............386.905 
 
10.    ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  (АОП 011) 
 
                                    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ................................................................... 8.225.................45.268 
ФАП „СТАН“ ДОО ..................................................................  85.486.................88.166 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ............................................................................. 0..........................0 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ............................ 0..........................0 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО................................................................ 0..........................0 
Укупно остали дугорочни пласмани ................................... 93.711...............133.434 
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11.     ЗАЛИХЕ  (АОП 013) 
                                    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 807.925............5.682.907 
ФАП „СТАН“ ДОО ........................................................................ 527.................30.131 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ....................................................................... 2.032...................2.094 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 183.620...............753.664 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО.............................................................. 66......................245 
Укупно залихе ........................................................................ 994.170............6.469.041 
 
Залихе у коригованом консолидованом билансу чине имовину која се исказује на 
рачунима класе 1.  
 

Процена вредности залиха и производње у току за Групу 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 исказано је повећање губитка из ранијих година. 
По истом принципу је извршена и процена готових производа.   
 
12.     ПОТРАЖИВАЊА (АОП 016) 
 
На дан 31.10.2013. године у оквиру процене имовине Групе, извршена је и процена 
потраживања. 
 
Процена фер вредности потразивања Групе извршена је појединачно по потраживањима 
како следи: 

- процена фер вредности потраживања од купаца у земљи 
- процена фер вредности потразивања од купца у иностранству 
- процена фер вредности осталих потразивања од радника 

 
Процена фер вредности потраживања од купаца у земљи утврђена је на тај начин што 
су потраживања од купаца у земљи подељена у три категорије и то: 

- потраживања од купаца који нису утужени 
- потраживања од купаца који су утужени и чије су пресуде правоснажне 
- потраживања од купаца који су утужени и чији спорови су у току 

 

Процена фер вредности потраживања од купаца у иностранству утврђена је на тај 
начин сто су потраживања од купаца у иностранству подељена у три категорије и то: 

- потраживања од купаца који нису утужени 
- потраживања од купаца који су утужени и чије су пресуде правоснажне 
- потраживања од купаца који су утужени и чији спорови су у току 

    
Процена фер вредности осталих потраживања од радника – потраживања по основу 
мањкова утврђена су по тржисним ценама увећане за Порез на додату вредност а 
потраживања по основу датих аконтација утврђена су по књиговодственој вредности – 
јер се ради о потраживањима који су кратког рока. 
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                                                     (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 321.694...............740.855  
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 76.332.................34.036 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 24.491.................19.707 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................... 38.706.................83.033 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО ...................................................... 76.060...............116.073 
Елиминисано консолидацијом ................................................ -11.020............... -20.860 
Укупно потраживања .......................................................... 526.263...............972.844 
   
13.   КРАТКОРОЧНИ  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 018) 

 

                                                                                                     (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ................................................................... 3.146.................10.344  
ФАП „СТАН“ ДОО ..................................................................... 1.311...................1.301 
Укупно краткорочни финансијски пласмани ..................... 4.457.................11.645 
 
14.   ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 019) 
 
                                                                                                    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ................................................................. 23.578...............101.707  
ФАП „СТАН“ ДОО ..................................................................... 1.262...................1.199 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ....................................................................... 1.041...................1.945 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ........................ 165......................698 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО ........................................................... 846......................366 
Укупно потраживања ............................................................ 26.892...............105.915 
 
15.    ПОСЛОВНА ИМОВИНА  (АОП 022) 

 

                                                                                                    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 9.212.394............8.610.639 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 270.037...............186.208 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ................................................................... 451.443...............251.315 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 910.162............1.208.661 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО..................................................... 106.155...............121.864 
Елиминисано консолидацијом ............................................. - 169.794............................ 
Укупна пословна имовина.............................................. 10.780.397 ...........9.712.562 
 
16.    ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА  (АОП 023) 
                                                                                                    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ..................................................................202.974 .......................0 
ФАП „СТАН“ ДОО ....................................................................146.108 ............164.769 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .................................................................................0 .......................0 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ....................226.796 .......................0 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО...............................................................656 ...............19720 
Елиминисано консолидацијом ................................................. - 80.001 .......................0 
Укупни губитак изнад висине капитала..............................502.033 .......................0 
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17.    ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА (АОП 025 и 125) 
                                                                                                     (У хиљадама  динара) 
    2013.     2012. 
Матично друштво..... ....................................................................59.450 .......................0 
ФАП „СТАН“ ДОО ...............................................................................0 .......................0 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .................................................................................0 .......................0 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ...............................0 .......................0 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО...................................................................0 .......................0 
Укупни ванбилансна актива ....................................................59.450 .......................0 

 
 

18.    ОСНОВНИ  КАПИТАЛ  (АОП 102) 
 

                                                                                      (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ...........................................................  1.941.195............1.941.196 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 128.510...............128.510 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ................................................................... 334.294...............133.591 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 377.274...............377.274 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 22.169...................5.890 
Елиминисано консолидацијом .......................................................... 0............. -645.265 
Укупан основни капитал ................................................. 2.803.442 ...........1.941.196 
      
На овој билансној позицији Група је исказала основни капитал Матичног и Зависних 
друштава, не елиминишући њихов основни капитал, јер је Матично друштво путем 
процене фер вредности капитала извршило елиминацију на уделима.     
 
 
19.    РЕЗЕРВЕ  (АОП 104) 

                                     
(У хиљадама  динара) 

    2013.  2012. 
Матично друштво..... ................................................................ 18.070.................18.070 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ............................ 6..........................6 
Укупне резерве ........................................................................  18.076.................18.076 
 
 
 

20.    РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ  (АОП 105) 
                                      

(У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ........................................................... 7.120.858..........................0 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 80.132..........................0 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .............................................................................. 0...................1.971 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 338.465...................5.367 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО................................................................ 0.................10.815 
Укупно ревалоризационе резерве...................................  7.539.455.................18.153 
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Ефекти процене имовине Матичног друштва књижени су на конто ревалоризационе 
резерве. 
 
21.    НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК  (АОП 108) 
 

(У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 111.528...............111.528 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .............................................................................. 0......................515 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО .......................... 41........................41 
Укупно нераспоређени добитак .......................................... 111.569...............112.084 
 
22.    ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (АОП 109) 

 

(У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 9.191.651.................16.456 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 208.642...............128.510 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 95.519.................59.380 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 715.786..........................0 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 22.169.................16.705 
Елиминисано консолидацијом .......................................................... 0...............221.051 
Укупни губитак................................................................. 10.472.542...............405.540 
 
23.   ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – ОТПУСТ ДУГА (АОП 115): 
  
На основу Закона о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу 
преузетих иностраних кредита односно зајмова и Закона о приватизацији – Република 
Србија, Агенција за осигурање депозита, Инвест банка а.д. Београд у стечају и друштва 
у Групи сачинили су Записник о утврђеном потраживању Републике, преко Агенције за 
осигурање депозита (на основу Закона о регулисању на дан 31.12.2004.год.) 

Дана 01.06.2005.године ступио је на снагу Закон, по коме су друштва из Групе 
ослобођена обавезе према према повериоцима по овом Записнику и поверилац постаје 
Република Србија, па су обавезе према државним и комерцијалним повериоцима 
прекњижене на обавезе које се могу конвертовати у капитал.    

Процена вредности Обавеза које се могу конвертовати у капитал извршена је према 
Записницима са Повериоцима, на основу којих су укњижене камате и курсне разлике 
од дана отпуста дуга до 31.10.2013. године.  

                                     (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 1.849.935............1.297.162 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 17.751.................16.495 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .......................................................................... 587......................587 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................... 14.607.................14.607 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО............................................................ 906......................906 
Укупан отпуст дуга ............................................................ 1.883.786............1.329.757 
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24.    ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ  (АОП 114)  
 

(У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ................................................................. 19.549.................19.392 
ФАП „СТАН“ ДОО ........................................................................ 392......................392 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 30.030..................33862 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 346.454...............318.908 
Укупни дугорочни кредити ................................................. 396.425...............372.554 
 
Процена фер вредности обавеза по дугорочним кредитима утврђена је на бази уговора, 
тако што се главном дугу приписала укупна обрачуната редовна и затезна камата, 
узимајући у обзир закључене уговоре између предузећа као корисника кредита и 
кредитора – даваоца кредита. 
 
25.    КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  (АОП 117) 
 
Процена фер вредности обавеза по краткорочним кредитима утврђена је на бази 
уговора, тако сто се главном дугу приписала укупна обрачуната редовна и затезна 
камата, узимајући у обзир закључене уговоре између предузећа као корисника кредита 
и кредитора – даваоца кредита. 

(У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 3.232.745............2.881.229 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 30.830.................30.930 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ....................................................................... 8.125...................7.976 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................... 70.107.................56.430 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 13.968...................4.756 
Елиминисано консолидацијом ................................................ -11.020............... -20.860 
Укупне краткорочне финансијке обавезе...................... 3.344.755............2.960.461 
 
 

 
26.    ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  (АОП 119) 
 

                                     (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 909.931...............763.160 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 224.756...............233.164 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 65.049.................59.628 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 130.571...............110.604 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 72.433...............116.333 
Укупне обавезе из пословања........................................... 1.402.740............1.282.889 
 
На дан 31.10.2013. године извршена је и процена обавеза.  
Процена фер вредности према добављацима у земљи утврђена је на тај начин што су 
обавезе према добављачима у земљи подељена у три категорије и то: 

- обавезе према добављачима који нису тужили, 
- обавезе према добављачима који су тужили и чије су пресуде правоснажне и 
- обавезе према добављачима који су тужили и чији спорови су у току. 
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27.    ОСТАЛЕ  КРАТКОРОЧНЕ  ОБАВЕЗЕ  (АОП 120) 
 

(У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 3.144.368............1.408.319 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 140.256.................68.791 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 97.199.................62.824 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 569.016...............320.538 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 22.934.................15.431 
Укупне остале краткорочне обавезе ............................... 3.973.773............1.875.903 
 
До повећања обавеза у 2013. години дошло је због процене (фер вредност обавеза 
према радницима) и процене (фер вредност) обавеза за порезе и доприносе на зараде. 
Процене су извршене приписом камата, према подацима добијеним од Пореске управе 
за неуплаћене обавезе. 
 
 
28.    ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИ ПОРЕЗ  (АОП 121)
  

      (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 241.848...............170.047 
ФАП „СТАН“ ДОО ..................................................................... 2.160...................1.205 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 11.678...................9.741 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ..................... 6.189...................4.872 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО......................................................... 1.507...................3.594 
Укупне обавезе за ПДВ-ом и остали порез........................ 263.382...............189.459 
 
Матично друштво је на овој билансној позицији укалкулисало обавезу за ПДВ по 
решењу 47-00055/2012–0074-010, на које је уложена жалба Пореској управи - филијала 
Нова Варош, сходно члану 142. и 143. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији. 
 

Матично друштво је поднело и жалбу (Министарству финансија – Пореској управи, 
регионални центар Крагујевац), која се односи на различито тумачење Сектора за 
фискални сицтем и Сектора за контролу Министарства финансија, који различито 
тумаче субвенције. По једнима у субвенцији је садржан ПДВ,  а по другима субвенција 
не садржи ПДВ. 
 
 
29.    УКУПНА ПАСИВА (АОП 124) 

                                  (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 9.415.368............8.610.639 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 416.145...............350.977 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ................................................................... 451.443...............251.315 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО .............. 1.136.958............1.208.661 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО..................................................... 112.311...............121.864 
Елиминисано консолидацијом .............................................. -249.795..........................0 
Укупна пасива................................................................... 11.282.430............9.712.562 
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30.    ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  (АОП 201) 
                                  (У хиљадама  динара) 

    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 547.213............1.314.905  
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 53.982...............120.052 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 37.970.................33.232 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................... 88.293...............203.871 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО..................................................... 180.609.................39.070 
Елиминисано консолидацијом ............................................... -11.020............... -20.860 
Укупни пословни приходи................................................... 897.047............1.690.270 
 

Матично друштво је на овој билансној позицији коригованог консолидованог биланса 
елиминисало износ од 11.020 динара по основу међусобних прихода и расхода, 
реализованих унутар Групе.   
 
 

31.    ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  (АОП 207) 
 (У хиљадама  динара) 

    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 1.185.849............1.267.071 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................. 118.644...............203.054 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 57.141.................54.257 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 216.961...............208.972 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО..................................................... 202.591.................39.771 
Елиминисано консолидацијом ................................................ -11.020............... -20.860 
Укупни пословни расходи................................................. 1.770.166............1.752.265 
Матично друштво је на овој билансној позицији коригованог консолидованог биланса 
елиминисало износ од 11.020 динара по основу грејања, преноћишта, угоститељских 
услуга и услуга превоза, реализованих трансакцијама унутар Групе.   
 
32.    ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  (АОП 214) 

    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 638.636..........................0 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 64.662.................83.002 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 19.171.................21.025 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 128.668...................5.101 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 21.982......................701 
Елиминисано консолидацијом ............................................................ ............... -47.834 
Укупни пословни губитак.................................................... 873.119.................61.995 
 
33.    ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  (АОП 215) 

        (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ................................................................. 69.688.................51.444 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 58.189...................6.730 
ФАП „ЛИМ“ ДОО .............................................................................. 9........................86 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ........................ 242.................12.078 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО....................................................... 22.204..........................0 
Укупни  финансијски приход.............................................. 150.332.................70.338 
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34.    ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  (АОП 216) 
 

Финансијски расходи састоје се од следећих врста расхода: 

        (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
 
Матично друштво..... ............................................................... 826.420.................99.306 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 38.358.................13.513 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 24.422...................1.053 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 188.505...................7.795 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО......................................................... 6.229..........................0 
Укупни финансијски расходи .......................................... 1.083.934...............121.667 
Финансијски расходи 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, које нису 
књижене до 2013. године.  
 
 
35.    ОСТАЛИ ПРИХОДИ  (АОП 217) 

    (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................... 256.062.................15.064 
ФАП „СТАН“ ДОО ..................................................................... 5.555...................7.273 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ....................................................................... 8.957........................10 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ..................... 4.866......................845 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО......................................................... 6.475......................137 
Укупни остали приходи........................................................ 281.915.................23.329 
Остали приходи састоје се од следећих врста прихода: 

- наплаћена отписана потраживања  и 
- приходи од смањења обавеза, као резултат искњижених застарелих обавеза, а 

по налогу овлашћеног проценитеља  
 

 
36.    ОСТАЛИ РАСХОДИ  (АОП 218)  

     (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
 
Матично друштво..... ............................................................... 545.576.................15.035 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 22.195.................38.287 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ....................................................................... 3.998........................37 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................... 46.164..........................9 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО......................................................... 3.183......................458 
Укупни остали  расходи ....................................................... 621.116.................53.826 
 
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.   
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37.    ГУБИТАК  (АОП 220) 

     (У хиљадама  динара) 
    2013.  2012. 
Матично друштво..... ............................................................ 1.684.882......................... 0 
ФАП „СТАН“ ДОО ................................................................... 61.471...............120.799 
ФАП „ЛИМ“ ДОО ..................................................................... 38.625.................22.019 
ФАП „ЛИВНИЦА СА НАДОГРАДЊОМ“ ДОО ................. 358.229..........................0 
ФАП „ТРАНСПОРТ“ ДОО......................................................... 2.715...................1.022 
Елиминисано консолидацијом ............................................................ ...................... -19 
Укупни губитак................................................................... 2.145.922...............143.821 
 
 
38.     ДОГАЂАЈИ ПОСЛЕ ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 
1. 29. априла 2014. године примљени су у Агенцији за привредне регистре и 

регистровани су консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину 
Групе, које је одобрио генерални директор Матичног друштва. 

2. Због налаза и констатација овлашћеног ревизора Предузеће за ревизију 
“Алфа ревизија” д.о.о. Београд, које су биле резултат ревизије редовних, 
неконсолидованих финансијских извештаја за 2013. годину Матичног 
друштва и консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину Групе, 
Надзорни одбор Матичног друштва је 12. јуна 2014. године наложио да се 
изврше корекције у пословним књигама Матичног друштва за 2013. годину 
и сачине кориговани редовни, неконсолидовани финансијски извештаји за 
2013. годину Матичног друштва и кориговани консолидовани финансијски 
извештаји за 2013. годину Групе. Наведени кориговани финансијски 
извештаји ће бити предати, заједно са Извештајима овлашћеног ревизора и 
другим прописаним документима, Агенцији за привредне регистре, 
Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи до 30. септембра 
2014. године.  

 
 
                                               Прибој, 04. септембар 2014. 
 
  Руководилац службе                            Законски заступник    

рачуноводства  
 

__________________________                                                    ___________________________ 
Љиљана Симовић, дипл.ецц.                             Зоран Заковић, дипл.маш.инг. 
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СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА , НАДЗОРНОМ И ИЗВРШНОМ ОДБОРУ  
“ФАП КОРПОРАЦИЈЕ” АД ПРИБОЈ  

 
Ангажовани смо да обавимо ревизију приложених коригованих консолидованих финансијских 
извештаја јавног друштва “ФАП Корпорација” а.д. Прибој (које је до 02. септембра 2014. године 
имало пословно име  “ФАП Корпорација” а.д. Прибој - у реструктурирању) и његова четири 
зависна друштва (даље у тексту Група),  који обухватају кориговани консолидовани Биланс стања 
на дан 31. децембра 2013. године и одговарајући кориговани консолидовани Биланс успеха, 
кориговани консолидовани Извештај о токовима готовине и кориговани консолидовани Извештај 
о променама на капиталу за период пословања од 01. јануара  до 31. децембра 2013. године, као и 
коригованих Напомена, које садрже преглед основних рачуноводствених политика и остала 
обелодањивања. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство Групе одговорно је за: 

 

 састављање и истинито приказивање приложених коригованих консолидованих 
финансијских извештаја, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, 
Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима 
Републике Србије у примени, као и за 

 

 успостављање таквих интерних контрола за које се сматра да су релевантне за припрему 
коригованих консолидованих финансијских извештаја, који не садрже материјално 
значајне погрешне исказе, настале услед криминалних радие и/или грешака у раду.  

 
Одговорност овлашћеног ревизора 
 
Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо обавили, изразимо мишљење о приложеним 
коригованим консолидованим финансијским извештајима. Ревизију смо обавили у складу са 
прописима о рачуноводству, у примени у Републици Србији, као и у складу са Међународним 
стандардима ревизије (ISA). Ови стандарди налажу да се придржавамо релевантних етичких 
норми и принципа и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се уверимо, у 
разумној мери, да приложени кориговани консолидовани финансијски извештаји не садрже 
погрешне исказе од материјалног значаја.  
 
Ревизија укључује спровођење поступака чији је циљ да се прикупе ревизорски докази о износима 
и информацијама приказаним у коригованим консолидованим финансијским извештајима. Избор 
ревизорских поступака је заснован на просуђивању овлашћеног ревизора, с тим да одабрани 
поступци укључују и процену ризика постојања погрешних исказа од материјалног значаја, 
насталих услед криминалних радњи и/или грешака у раду. Приликом процене ових ризика 
овлашћени ревизор сагледава интерне контроле које су битне за састављање и истинито 
приказивање финансијских извештаја. Циљ разматрања интерних контрола је да се осмисле 
одговарајући ревизорски поступци, примерени датим околностима, али не са циљем да се изрази 
мишљење о делотворности интерних контрола Групе. Ревизија укључује и оцену примењених 
рачуноводствених политика, вредновање значајних процена које је извршило руководство, као и 
општу оцену приказа коригованих консолидованих финансијских извештаја. 
 
Сматрамо да су ревизорски докази, које смо прибавили током обављања ревизије, довољни и 
одговарајући  и да су ваљана основа за изражавање нашег негативног мишљења о приказаним 
коригованим консолидованим финансијским  извештајима Групе. 
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Основе за негативно мишљење  
 
1.  Ревизију коригованих редовних, појединачних финансијских извештаја за 2013. годину 
матичног друштва “ФАП Корпорација” а.д. Прибој (даље у тексту Матично друштво), обавили 
смо закључно са 08. септембром 2014. године, када смо издали Извештај овлашћеног ревизора, у 
коме смо изразили негативно мишљење о његовим коригованим појединачним финансијским 
извештајима за 2013. годину (2012. – уздржано мишљење). Поступцима ревизије нису обухваћени 
појединачни финансијски извештаји за 2013. годину зависног друштва „ФАП Транспорт“ д.о.о. 
Прибој, који, као мало привредно друштво, није обвезник ревизије.  
 
2.  Ревизију редовних, појединачних финансијских извештаја за 2013. годину зависних друштава                    
„ФАП Ливница са надградњом“ д.о.о. Пријепоље, „ФАП Лим“ д.о.о. Прибој и „ФАП Стан“ д.о.о. 
Прибој,  (даље у тексту Зависна друштва), који од 02. септембра 2014. године више немају у свом 
пословном имену додатак – у реструктурирању, обавило је друго предузеће за ревизију               
(2012. – исто). О појединачним финансијским извештајима за 2013. годину сва три Зависна 
друштва овлашћени ревизор је, у својим посебним Извештајима, изразио мишљење са резервом 
(2012. – исто).  
 
3.  Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине Групе, чија укупна вредност на 
дан  31. децембра 2013. године износи Дин. 8.965.277 хиљада (2012. – Дин. 1.281.232 хиљаде), 
исказане су на дан билансирања по процењеним вредностима, утврђеним са стањем на дан                
31. октобра 2013. године, сагласно инструкцијама Агенције за приватизацију, умањеним за 
припадајућу амортизацију у периоду од дана процене до дана билансирања (2012. – некретнине, 
постројења, опрема и инвестиционе некретнине нису на дан билансирања биле исказане по 
процењеним вредностима). Треба напоменути да су некретнине, које Матично друштво има у 
катастарским општинама Читлук, Рача и Бања, укњижене у одговарајуће катастре непокретности, 
док је за део непокретности у катастарској општини Прибој и за непокретност у катастарској 
општини Стари Град у Београду укњижба у току, више година уназад.  
 
Нисмо били у могућности, ни алтернативним поступцима ревизије, да на дан билансирања 
утврдимо да ли су исказане процењене вредности некретнина, постројења, опреме и 
инвестиционих некретнина Групе објективно исказане, обзиром да у Републици Србији не 
постоји тржиште чије би цене могле да упоредиве са вредностима исказаним проценом, односно 
нисмо могли да определимо колико износи, реално, њихова вредност, нити да квантификујемо 
могуће ефекте на приложене кориговане консолидоване финансијске извештаје.  
                           
4.   Залихе Групе, чија је укупна вредност на дан 31. децембра 2013. године износи Дин. 994.170 
хиљада (2012. – Дин. 6.469.041 хиљада), исказане су на дан билансирања по процењеним 
вредностима, утврђеним са стањем на дан 31. октобра 2013. године, сагласно инструкцијама 
Агенције за приватизацију, уз промене евидентиране од процене до дана билансирања (2012. – 
залихе нису на дан билансирања биле исказане по процењеним вредностима). Група располаже 
анализом старосне структуре залиха на дан 31. децембра 2013. године, у којој преко 85% 
исказаног стања на дан билансирања отпада на залихе које преко једне године немају обрт.  
 
Нисмо били у могућности, ни алтернативним поступцима ревизије, на дан билансирања да 
утврдимо нето продајну вредност залиха, нити да квантификујемо могуће ефекте њиховог 
обезвређења на приложене кориговане консолидоване финансијске извештаје, обзиром да у 
Републици Србији не постоји тржиште чије би цене могле да буду упоредиве са вредностима 
исказаним проценом вредности залиха. 
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5.    Потраживања Групе, чија је укупна вредност на дан 31. децембра 2013. године исказана у 
износу од Дин. 526.263 хиљада (2012. – Дин. 972.844 хиљада), делом нису усаглашавана на дан 
билансирања, а делом није процењивана њихова старосна структура, нити њихова наплативост 
(2012. – исто). Такође, интерне трансакције/салда унутар Групе, нису сведена на стварно стање, 
нити је при сачињавању коригованих консолидованих финансијских извештаја извршена 
елиминација интерних трансакција, реализованих између друштава унутар Групе. 
 
Због природе рачуноводствених евиденција Групе, нарочито Матичног друштва и зависног 
друштва „ФАП Транспорт“ д.о.о. Прибој, као и због недовољног процента независно 
усаглашених потраживања на дан билансирања, нисмо били у могућности, ни алтернативним 
поступцима ревизије, да за потраживања утврдимо степен њихове тачности, могуће 
(не)наплативости и/или обезвређења, нити да квантификујемо могуће ефекте на кориговане 
консолидоване финансијске извештаје (2012. – исто). 
 
6.   Група је за део обавезе из пословања, чија укупна вредност на дан 31. децембра 2013. године 
износи  Дин. 1.402.740  хиљада (2012. – Дин. 1.282.889 хиљада), извршила усаглашавање на дан 
билансирања (2012. – није вршено усаглашавање).  
 
Због природе рачуноводствених евиденција Групе, због недовољног процента независно 
усаглашених обавеза на дан билансирања, као и због чињеница наведених у претходном 
параграфу 5. у вези интерних трансакција реализованих унутар Групе, нисмо били у могућности, 
ни алтернативним поступцима ревизије, да за обавезе из пословања утврдимо њихову старосну 
структуру, степен њихове тачности, плативости ни, последично, могуће ризике који се могу 
појавити у блиској будућности, нити да квантификујемо могуће ефекте на приложене кориговане 
консолидоване финансијске извештаје (2012. – исто). 
 
7.  Приложени кориговани консолидовани финансијски извештаји Групе не укључују 
резервисања за накнаде запосленима по основу отпремнина за одлазак у пензију нити за друге 
прописане и/или уговорене накнаде (2012. – исто).   
 
8.   Група дужи низ година има потешкоће у пословању, међу осталим, због ограниченог обима 
тражње за производима и услугама битним за обим пословних прихода. Обављањем својих 
пословних активности, које су под утицајем изузетно изражених финансијских ризика, Група 
остварује приходе у обиму који није довољан да у догледној будућности може да измирује своје 
финансијске и друге обавезе. Вредности релевантних показатеља пословања, пре свих 
задужености, ликвидности и солвентности Матичног друштва и Групе у целини, 
незадовољавајуће су у односу на минималне граничне вредности. Последично, Група је пословну 
2013. годину завршило са нето губитком у износу од Дин. 2.145.922 хиљаде, при чему на дан              
31. децембра 2013. године има негативни капитал у износу од Дин. 502.033 хиљаде. 
 
Овакво стање, заједно са осталим питањима размотреним у претходним параграфима од 1. до 7., 
указује на постојање материјално значајних неизвесности које изазивају значајну сумњу у 
способност Групе да настави да послује по начелу сталности пословања. Приказани кориговани 
консолидовани финансијски извештаји не укључују обелодањивања потенцијалних корекција 
које би настале као последица ове неизвесности, тј. ефеката на кориговане консолидоване 
финансијске извештаје, уколико Група не настави да послује по начелу сталности пословања.  
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Негативно мишљење 
 
По нашем мишљењу, због значаја питања изнетих у Основама за негативно мишљење, 
кориговани консолидовани финансијски извештаји Групе не приказују истинито и објективно,              
по свим материјално значајним питањима, консолидовани финансијски положај Групе на дан            
31. децембра 2013. године, као ни консолидоване резултате пословања, консолидоване токове 
готовине и консолидоване промене на капиталу за годину која се навршава на наведени датум, у 
складу са прописима о рачуноводству у примени у Републици Србији.  
 
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 
 
Група је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању, у складу са захтевом Закона 
о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2013). Наша одговорност је да 
изразимо мишљење о усклађености Годишњег извештаја о пословању Групе са консолидованим 
финансијским извештајима за пословну 2013. годину. У вези са тим, наши поступци се спроводе у 
складу са Међународним стандардом ревизије 720 – Одговорност ревизора у вези са осталим 
информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет 
ревизије и ограничени су на оцену усаглашености Годишњег извештаја о пословању Групе са 
консолидованим финансијским извештајима. 
 

По нашем мишљењу, кориговани консолидовани Годишњи извештај о пословању Групе за 2013. 
годину у складу је са њеним коригованим консолидованим финансијским извештајима за 2013. 
годину, који су били предмет ревизије. 
 
Скретање пажње 
 
Посебно скрећемо пажњу на следеће: 
 

1. Консолидовани финансијски извештаји, које је одобрило руководство Групе, достављени су 
Агенцији за привредне регистре 30. априла 2014. године. На основу налаза и предложених 
корекција ревизора и одлуке Надзорног одбора Матичног друштва, донете 12. јуна 2013. 
године, извшено је кориговање рачуноводствених евиденција Матичног друштва. 
Последично, због материјално преовлађујућег утицаја појединачних финансијских извештаја 
Матичног друштва на консолидоване финансијске извештаје Групе, састављени су и 
кориговани консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину. Кориговани 
консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину, које је одобрило руководство 
Матичног друштва, биће предати Агенцији за привредне регистре до 30. септембра 2014. 
године, заједно са овим Извештајем овлашћеног ревизора и са осталим припадајућим, 
прописаним документима, као и Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи. 

 

2. Услед техничких немогућности промене упоредних података, због ограничења код Агенције 
за привредне регистре, Група није извршила потпуну примену МРС 8 – Рачуноводствене 
политике, промене рачуноводствених процена и грешке, по коме се захтева да се корекције 
грешака евидентирају у периоду у коме су настале, односно на почетку најранијег претходног 
обрачунског периода, изменом одговарајућих упоредних података у финансијским 
извештајима. Уместо тога, Група је исправке грешака из ранијих година извршила корекцијом 
одговарајућих позиција Биланса стања у 2013. години и на терет рачуна резултата ранијих 
година, респективно. 

 

У нашем мишљењу није изражена резерва у погледу наведених питања. 
 
 
 



REVIZIJA

I43BEIIITAJ OBJIAIIIhEHOf PEBII3OPA - Hacran an

cKvfIIIITT{Hr4 AKTUTOHAPA , HAA3OPHOM r4 r,r3BprrIHOM OAEOpy
6'(DAil KOPfIOPAIU{JE" AA IIPI4EOJ

florafajn HacraJrrr rocJre AaryMa Eu"uanca crarba

OIEHcxa rounauuja Oy Sisu Auto, Karjaa (aa-rse y reKcry @uHcrcra rdHBecrlrrop) u MraHucrapcrBo
IrpHBpeAe, y I,tMe BnaAe Perry6nure Cp6uje, rrorrrucirrrr4 cy y llprE6ojy, 30. rvraja 2014. roArrHe,
Meuopan4yM o pa3yMeBalby y KoMe je r.rcxa:aH r4HTepec 3a npr4Barv3aur4jy Maruqsor Apyrrrraa, 6ee
3asucHux ApylrrraBa. Tarcofe, roqerKoM cenreu6pa, @uscrcu r4HBecrr{Top je rpeAao Arenqraju sa
rlpl,IBaru3a:llajy u flucvto o 3auHTepecoBaHocru y Be3r,r npuBarr43aqraje Maru.{Hor- Apy[rrBa, y cKJraAy ca
o4peg6aua reHAepa 3a rlpl4Barnsagwjy 502 cpncKa npraBpeAHa Apyrurea, pacrucaHor 15. anrycra 2074.
roArrHe y cKJraAy ca HoBuM 3axonou o rpvBaruzaryuju.

Beorpa4, 08. ceurerra6ap 2014. -Penrasaja" A.o.o.

MapuHa I-ojxonn
osrauheHr,r peBrcop



 
 
 

  
 

 
“ФАП КОРПОРАЦИЈА” АД ПРИБОЈ 

 
КОРИГОВАНИ 

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

 
 
 
 
 

           (У хиљадама динара) 

 Напомена  2 0 1 3.  2 0 1 2.
      
Пословни приходи  30     
      

Приходи од продаје    533.924  858.367 
Приходи од активирања учинака и робе  553  9.926 
Повећање вредности залиха учинака  110.421  754.201 
Остали пословни приходи  252.149  67.776 
      

Укупни пословни приходи  897.047  1.690.270 
      
Пословни расходи  31     
      

Набавна вредност продате робе  (174.589)  (21.855)
Трошкови материјала   (283.118)  (666.378)
Трошкови зарада, накнада и лични расходи  (1.074.150)  (921.404)
Амортизација  (133.919)  (39.825)
Остали пословни расходи  (104.390)  (102.803)
      

Укупни пословни расходи  (1.770.166)  (1.752.265)
      

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 32 (873.119)  (61.995) 
      
Финансијски приходи  33 150.332  70.338 
Финансијски расходи 34 (1.083.934)  (121.667)
      
Остали приходи  35 281.915  23.329 
Остали расходи 36 (621.116)  (53.826)
      
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                          (2.145.922)  (143.821) 
      

Порески расходи периода  -  (2) 
      

НЕТО ГУБИТАК 37 (2.145.922)  (143.823) 
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“ФАП КОРПОРАЦИЈА” АД ПРИБОЈ 

 
КОРИГОВАНИ  

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ 
 

 (У хиљадама динара) 

 Напомена 2 0 1 3.  2 0 1 2.
А К Т И В А     
      

Некретнине, постројења и опрема    
Некретнине, постројења и опрема 7 8.718.538  998.840
Инвестиционе некретнине 8 246.739  282.392
Укупне некретнине, постројења и опрема  8.965.277  1.281.232
      

Дугорочни финансијски пласмани    
Учешћа у капиталу 9 159.156  386.905
Остали дугорочни финансијски пласмани 10 93.711  133.434
Укупни дугорочни финансијски пласмани  252.867  520.339
      

Укупна стална имовина  9.218.144  1.801.571
      

Обртна имовина    
Залихе 11 994.170  6.469.041
Стална средства намењена продаји  -  4.492
Потраживања  12 526.263  972.844
Потраживања за више плаћени порез на добит  -  4
Краткорочни финансијски пласмани 13 4.457  11.645
Готовински еквиваленти и готовина 14 26.892  105.915
Порез на додату вредност и АВР  10.471  347.050
Укупна обртна имовина  1.562.253  7.910.991
УКУПНА ПОСЛОВНА ИМОВИНА 15 10.780.397  9.712.562
      

Губитак изнад висине капитала 16 502.033  -
      

УКУПНА АКТИВА 17 11.282.430  9.712.562
      

Ванбилансна актива  59.450  -
 
 
 
 

     

П А С И В А      
      

Капитал    
Основни капитал  18 2.803.442  1.941.196
Резерве 19 18.076  18.076
Ревалоризационе резерве 20 7.539.455  18.153
Нераспоредјени добитак 21 111.569  112.084
Губитак до висине капитала 22 (10.472.542)  (405.540)
Укупни капитал  -  1.683.969
      

Дугорочна резервисања и обавезе    
Дугорочна резервисања  563  563
Дугорочни кредити 24 396.425  372.554
Остале дугорочне обавезе 23 1.883.786  1.329.757
Укупна дугорочна резервисања и обавезе  2.280.774  1.702.874
      

Краткорочне обавезе    
Краткорочне финансијске обавезе 25 3.344.755  2.960.461
Обавезе из пословања 26 1.402.740  1.282.889
Остале краткорочне обавезе 27 3.973.773  1.875.903
Обавезе за ПДВ и остале јавне приходе  28 263.382  189.459
Обавезе по основу пореза на добитак  17.006  17.007
Укупне краткорочне обавезе  9.001.656  6.325.719
      

УКУПНА ПАСИВА 29 11.282.430  9.712.562
 

Ванбилансна актива  59.450  -
 

Напомене на наредним странама  
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“ФАП КОРПОРАЦИЈА” АД ПРИБОЈ 
 

КОРИГОВАНИ 
КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
 

 

   (У хиљадама динара)        

 Основни 
капитал

 

Остали 
капитал

Резерве

 

Ревало-  
ризационе 

резерве

 
Нераспо-
ређени 
добитак

 
Губитак до 

висине 
капитала

 
 

УКУПНО 

 Губитак 
преко 
висине 

капитала 
                

Стање 01. јануар 2012. 1.753.454 187.742 18.076 42.975 112.084 (199.032) 1.915.299  - 
Повећања - - - - - (206.508) (206.508)  - 
Смањења  - - - (24.822) - - (24.822)  - 
                

Стање 31. децембар 2012. 1.753.454 187.742 18.076 18.153 112.084 (405.540) 1.683.969  - 
Корекције грешака  из ранијих  
   година, извршене 01. јануара.2013. -

 
- - - - (7.693.289) (7.693.289)  - 

Пренос –  губитак преко висине капитала - - - - - 6.009.320 6.009.320  (6.009.320) 
Стање 01. јануара 2013. после корекција 1.753.454 187.742 18.076 18.153 112.084 (2.089.509) -  (6.009.320) 
                

Ефекти процене вредности  862.246 7.521.302 (515) (729.824) 7.653.209  - 
Нето губитак за 2013. годину  - - - - - (2.145.922) (2.145.922)  - 
Пренос – губитак до висине капитала - - - - - (5.507.287) (5.507.287)  5.507.287 
                

Стање 31. децембар 2013. 2.615.700 187.742 18.076 7.539.455 111.569 (10.472.542) -  (502.033) 
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“ФАП КОРПОРАЦИЈА” АД ПРИБОЈ 

 
КОРИГОВАНИ 

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 
 
 

(У хиљадама динара) 

НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2 0 1 3.  2 0 1 2.
Приливи готовине из пословних активности   
Продаја и примљени аванси 473.231  1.054.450 
Примљене камате из пословних активности 5.168  2.637 
Остали приливи из редовног пословања 245.510  145.737 
Укупни приливи готовине из пословних активности 723.909  1.202.824 
    

Одливи готовине из пословних активности    
Исплате добављачима и дати аванси (751.934)  (469.024)
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (307.366)  (513.948)
Плаћене камате -  (201)
Плаћање по основу осталих јавних прихода (21.969)  (13.777)
Укупни одливи готовине из пословних активности (1.081.269)  (996.950)
НЕТО (ОДЛИВ)/ПРИЛИВ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                 (I) (357.360)  205.874
    
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Приливи готовине из активности инвестирања    
Остали финансијски пласмани 18.023  22.096
Укупни приливи готовине из активности инвестирања 18.023  22.096
Одливи готовине из активности инвестирања    
Куповина опреме -  (899) 
Укупни одливи готовине из активности инвестирања -  (899) 
    

НЕТО ПРИЛИВ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                           (II)   18.023  21.197
    
НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Приливи готовине из активности финансирања    
Дугорочни и краткорочни кредити  303.686  182.000
Остале дугорочне и краткорочне обавезе 18.031  12.552
Укупни приливи готовине из активности финансирања 321.717  194.552
    

Одливи готовине из активности финансирања    
Дугорочни и краткорочни кредити (61.251)  (371.147)
Финансијски лизинг (161)  (308)
Укупни одливи готовине из активности финансирања (61.412)  (371.455)
НЕТО ПРИЛИВ/(ОДЛИВ) ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА       (III)   260.305  (176.903)
    

Укупни приливи готовине 1.063.649  1.419.472 
Укупни одливи готовине (1.142.681)  (1.369.304)
    

НЕТО (ОДЛИВ)/ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ                             (IV) =  (I + II+III) (79.032)  50.168 
    

Готовина на почетку обрачунског периода 105.915  54.932 
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине 9  1.132 
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине -  (317)
    

ГОТОВИНА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА  26.892  105.915 
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UVODNA RAZMATRANJA 

 

 

 

 

Zbog konstatacija koje je ustanovilo Preduzeće za reviziju »Alfa-Revizija« d.o.o. Beograd,  obavljajući 

reviziju pojedinačnih, redovnih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, koji su 28.2.2014. godine, u 

zakonskom roku predatih Agenciji za privredne registre i Komisiji za hartije od vrednosti, Nadzorni 

odbor Društva je 16. juna 2014. godine naložio da se: 

 

1. izvrše korekcije u poslovnim knjigama Društva za 2013. godinu, 

2. sačine korigovani pojedinačni, redovni finanijski izveštaji za 2013. godinu i 

3. sačini korigovani Godišnji izveštaj o poslovanju Društva. 

 

Posledično, u ovom korigovanom konsolidovanom Godišnjem izveštaju o poslovanju grupe izvršene su 

sve potrebne korekcije i on će biti predmet usvajanja na sledećoj, VII vanrednoj sednici Skupštine 

akcionara Društva.  
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1. Verodostojan prikaz razvoja grupe, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i 

podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

 

 Prikaz razvoja poslovanja grupe: 

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. 

 

 Osnovni podaci o povezanim pravnim licima sa kojima društvo ima transakcije 

 

 

FAP Korporacija a.d. je osnivač četri zavisna preduzeća sa 100 % osnivačkim kapitalom : 

 

 DOO FAP Transport - Priboj sa prevozničkom delatnošću u teretnom saobraćaju. 

 DOO STAN Priboj – sa delatnošću  proizvodnje i distribucije toplotne energije, gazdovanja i 

održavanja stambenih objekata, projektovanja i nadzora građevinskih objekata. 

 DOO LIM Priboj – sa ugostiteljskom i trgovinskom delatnošću.  

 DOO LIVNICA - Prijepolje – sa proizvodnjom i obradom sivog i aluminijumskog liva, 

specijalnih nadgradnji i proizvodnjom za potrebe poljoprivrednih organizacija. 

 

1.1.  Osnovne informacije o zavisnim preduzeću „FAP Livnica“ Prijepolje 

PUN NAZIV PREDUZEĆA DOO FAP LIVNICA SA NADGRADNJOM PRIJEPOLJE 

SKRAĆENI NAZIV 

PREDUZEĆA 
DOO FAP LIVNICA PRIJEPOLJE 

SEDIŠTE PRIJEPOLJE 

ADRESA Ulica “Kolovrat” bb 

MATIČNI BROJ 07657757 

PIB 100810606 

OSNOVNA DELATNOST Livenje gvožđa 

ŠIFRA DELATNOSTI 2451 

OBLIK ORGANIZOVANJA Društvo sa ograničenom odgovornošću 

DIREKTOR PREDUZEĆA Željko Ružić 

BROJ ZAPOSLENIH 213 

TELEFON/FAX  033 710 121 

E-mail ADRESA Fapliv@eunet.yu 

BROJ ŽIRO RAČUNA 180-0135200101500-35 

GODINA OSNIVANJA 1991 
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1.2.  Osnovne informacije o zavisnim preduzeću „FAP Lim“ Priboj 

PUN NAZIV PREDUZEĆA 
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

UGOSTITELJSKU DELATNOST FAP “LIM” PRIBOJ 

SKRAĆENI NAZIV 

PREDUZEĆA 
FAP “LIM” DOO 

SEDIŠTE PRIBOJ 

ADRESA Veljko Vlahović 16 

MATIČNI BROJ 07657765 

PIB 101203812 

OSNOVNA DELATNOST Hoteli i slični smeštaj 

ŠIFRA DELATNOSTI 5510 

OBLIK ORGANIZOVANJA Društvo sa ograničenom odgovornošću 

DIREKTOR PREDUZEĆA Kojadinović Slobodan 

BROJ ZAPOSLENIH 57 

TELEFON/FAX  033/52 194, 51 176, 54 852 54 331 

E-mail ADRESA Hotellim@yahoo.com 

BROJ ŽIRO RAČUNA 205-22307-97 Komercijalna banka 

GODINA OSNIVANJA 1991 

 

1.3.  Osnovne informacije o zavisnim preduzeću „FAP Transport“ Priboj 

PUN NAZIV PREDUZEĆA D.O.O FAP “TRANSPORT”, PRIBOJ  

SKRAĆENI NAZIV 

PREDUZEĆA 
FAP “TRANSPORT” 

SEDIŠTE Priboj 

ADRESA Nemanjina 16 

MATIČNI BROJ 17110420 

PIB 101205507 

OSNOVNA DELATNOST Drumski prevoz tereta 

ŠIFRA DELATNOSTI 4941 

OBLIK ORGANIZOVANJA Društvo sa ograničenom odgovornošću 

DIREKTOR PREDUZEĆA Javorac Miroljub 

BROJ ZAPOSLENIH 12 

TELEFON/FAX  033/55-625,  fax 033/54-980 

E-mail ADRESA - 

BROJ ŽIRO RAČUNA 330-54000028-93 

GODINA OSNIVANJA 1996 
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1.4.  Osnovne informacije o zavisnom preduzeću „FAP Stan“ Priboj 

PUN NAZIV PREDUZEĆA 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE I 

ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA FAP “STAN” 

PRIBOJ 

SKRAĆENI NAZIV 

PREDUZEĆA 
FAP “STAN” d.o.o.Priboj 

SEDIŠTE Priboj 

ADRESA Ul. Limska br.29 

MATIČNI BROJ 07657749 

PIB 101011741 

OSNOVNA DELATNOST Proizvodnja i snadbevanje parom i klimatizacija 

ŠIFRA DELATNOSTI 3530 

OBLIK ORGANIZOVANJA Društvo sa ograničenom odgovornošću 

DIREKTOR PREDUZEĆA Zoran Spajić 

BROJ ZAPOSLENIH 53 

TELEFON/FAX  033/54-863, fax 033/55-632 

E-mail ADRESA fapstan@eunet.yu 

BROJ ŽIRO RAČUNA 205-15207-57 

GODINA OSNIVANJA 1991 

 

 Prikaz rezultata poslovanja grupe: 

 

Saglasno podacima iz korigovanih konsolidovanih FI preduzeća za 2013. godinu,  grupa je 

ostvarila sledeći  finansijski rezultat (u hiljadama dinara): 

 

1. Ukupan prihod  1.329.294 din. 

2. Ukupni rashodi 3.475.216 din. 

3. Bruto odnosno neto gubitak 2.145.922 din. 

 

 Finansijsko stanje u kome se grupa nalazi: 

Nepovoljni ekonomski uslovi privređivanja, kako u našoj zemlji tako i okruženju, imali su snažan 

uticaj i na poslovanje našeg preduzeća i njegovih zavisnih društava. 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. 

 Relevantni podaci 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, kratkoročna potraživanja i plasmani i gotovina. U okviru obrtne imovine 

zalihe materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda  beleže veliko smanjenje usled 
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svođenja istih u realne okvire. Utvrđena je fer vrednost zaliha i proizvodnje u toku, uz  korišćenje 

tržišnog i troškovnog principa.  

 

Saglasno podacima iz korigovanih konsolidovanih FI grupe  za 2013. godinu,  u cilju 

kompletnijeg sagledavanja finansijskog stanja grupe dajemo pregled imovine odnosno kapitala 

grupe kao i načini finansiranja te imovine. 

 

 STRUKTURA AKTIVE 
 

RB NAZIV  ELEMENATA 
Ostvareno u 000 din. Struktura u % INDEX 

2012 2013 2012 2013 4/3 

1 2 3 4 5 6 7 

I STALNA IMOVINA 1.801.571 9.218.144 18,55 81,70 512 

 - Nekretnine, postrojenja i oprema 998.840 8.718.538 10,29 77,28 873 

 -  Investicione nekretnine 282.392 246.739 2,91 2,19 87 

 
- Dugor.fin.plasmani – učešća u      

kapitalu 
386.905 159.156 3,98 1,41 41 

 - Ostali dug.finans. plasmani 133.434 93.711 1,37 0,83 70 

II OBRTNA IMOVINA 7.910.991 1.562.253 81,45 13,85 20 

 - Zalihe 6.469.041 994.170 66,60 8,81 15 

 
- Stalna sredstva namenjena prodaji i 

sred. poslovanja koje se obustavlja  
4.492 0 0,05 - - 

 - Kratkoročna potraživanja i plasmani 984.493 530.720 10,14 4,71 54 

 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina 105.915 26.892 1,09 0,24 25 

 - Porez na dodatu vrednost i AVR 347.050 10.471 3,57 0,09 3 

IV POSLOVNA IMOVINA (I+II) 9.712.562 10.780.397 100 95,55 111 

V GUBITAK IZNAD VISINE  KAPITALA - 502.033 - 4,45 - 

VI UKUPNA AKTIVA 9.712.562 11.282.430 100 100 116 

VII VANBILANSNA  AKTIVA - 59.450 - - - 

  

U strukturi ukupne imovine stalna imovina je povećala  svoje učešće za 63,15% u odnosu na 

prošlu godinu, dok je obrtna imovina smanjila svoje učešće za 67,60%. Razlog ovako značajnom rastu 

vrednosti stalne imovine rezultat je nove procene vrednosti postojećih nekretnina, postrojenja i opreme 

od strane ovlašćenih procenitelja. S druge strane pad vrednosti obrtne imovine posledica je smanjenja 

vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje, repromaterijala i gotovih proizvoda usled nove procene istih. 

Nova procena vrednosti ovih zaliha urađena je  uz kombinaciju tržišnog i troškovnog principa. 
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Za tri zavisna društva je korekcijama obuhvaćena ispravka vrednosti ulaganja, izvršena po 

osnovu procene fer vrednosti. Korekcija je obavljena smanjenjem ulaganja u udele i povećanjem 

gubitka iz ranijih godina. 

 

 STRUKTURA PASIVE 
 

RB NAZIV  ELEMENATA 
Ostvareno u 

000 din. 
 Struktur

a u % 
 INDEX 

2012 2013 2012 2013 4/3 

1 2 3 4 5 6 7 

A KAPITAL 1.683.969 0 17,34 0 - 

 - Osnovni i ostali kapital 1.941.196 2.803.442 19,99 24,85 144 

 - Rezerve  18.076 18.076 0,19 0,16 100 

 - Revalorizacione rezerve 18.153 7.539.455 0,19 66,82 415 

 - Neraspoređena dobit 112.084 111.569 1,15 0,99 99 

 - Gubitak 405.540 10.472.542 -4,18 92,82 2.582 

B 
DUGOROČNA REZERV. I 

OBAVEZE 
8.028.593 11.282.430 82,66 100,00 140 

 
I) DUGOROČNA 

REZERVISANJA 
563 563 - - 100 

 II) DUGOROČNE OBAVEZE 1.702.311 2.280.211 17,53 20,21 134 

 - Dugoročni krediti 372.554 396.425 3,84 3,52 106 

 - Ostale dugoročne obaveze 1.329.757 1.883.786 13,69 16,69 142 

 
III) KRATKOROČNE                     

OBAVEZE 
6.325.719 9.001.656 65,13 79,79 142 

 
- Kratkoročne finansijske 

obaveze 
2.960.461 3.344.755 30,48 29,65 113 

 
- Obaveze iz poslovanja 1.282.889 1.402.740 13,21 12,43 109 

 
- Ostale kratkoročne obaveze   1.875.903 3.973.773 19,31 35,22 212 

 
- Obaveze po osnovu PDV i ostalih                 

javnih prihoda i PVR 
189.459 263.382 1,95 2,34 139 

 
- Obaveze po osnovu poreza na 

dobitak 
17.007 17.006 0,18 0,15 100 

C UKUPNA PASIVA (A+B) 9.712.562 11.282.430 100,00 100 116 

D VANBILANSNA PASIVA - 59.450 - -  

 

U strukturi ukupnih obaveza najveće učešće imaju ktratkoročne obaveze (79,79%), obaveze prema 

finansijskim institucijama – bankama po osnovu uzetih kratkoročnih kredita i garancija, obaveze prema 

dobavljačima  i dr. kratkoročne obaveze iz tekućeg poslovanja.  Poslovnu godinu 2013 grupa  je 

završila sa gubitkom do visine kapitala u iznosu od 10.472.542 hiljade dinara i gubitkom iznad visine 
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kapitala, u iznosu od 502.033 hiljada dinara, koji je rezultat procene obaveza i obezvređivanja 

potraživanja. 

Prilikom korekcije konsolidacije internih odnosa, na stavci osnovnog kapitala je došlo do 

povećanja iznosa iskazanog 31.12.2013 godine,  nastalog po osnovu ne eliminisanja kapitala zavisnih 

društava, obzirom da je predhodno izvršena procena njihove fer vrednosti na kontu udela. 

 

2. Opis očekivanog razvoja grupe u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 

društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

 

 Opis očekivanog razvoja grupe 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 privrednog društva i njegovih zavisnih društava. 

 

 Opis promena u poslovnim politikama grupe : 

U vezi sa očekivanom privatizacijom očekuje se i promena poslovne politike kako ptivrednog 

društva tako i njegovih povezanih pravnih lica. Očekuje se radikalan zaokret u poslovnoj politici 

grupe, brži rast i razvoj grupe u celini.  

 

 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 privredne aktivnosti u celoj grupi. 

  

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 

 

U protekloj poslovnoj godini nije bilo značajnijih poslova sa povezanim pravnim licima. 

Zabeležen je pad međusobnih aktivnosti u okviru grupe. 

 

5. Aktivnosti grupe na polju istraživanja i razvoja: 

 

Nije bilo značajnijih ulaganja u istraživanja i razvoj. 

 

 SOPSTVENE AKCIJE GRUPE 

 

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

 

 

 

   

   GENERALNI DIREKTOR 

Zoran Zaković, dipl.maš.ing. 
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 IZJAVA 

 

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

-  konsolidovani, 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. 

 

 

 

 

 

U Priboju, 30.09.2014. godine        Ime i prezime, radno mesto i dužnost  

 

    Zoran Zaković, gen.direktor  FAP Korporacije A.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog:  

- GFI-korigovani konsolidovani  

- Napomene uz korigovani konsolidovani FI 

 



 

S K U P Š T I N A 

- P r e d s e d n i k – 

Dana,29.09.2014.godine 

 

 

 
Na osnovu člana 22.2. Statuta FAP Korporacija a.d. Priboj  („Sl. bilten FAP”, broj 1/14), Skupština akcionara FAP 
Korporacije a.d. Priboj (u daljem tekstu: Društvo), na VII, vanrednoj sednici, održanoj  29.septembra  2014. 
godine, jednoglasno je   donela sledeću  
 
 
 

                 
O D L U K U  br. 7/VII 

  o usvajanju KORIGOVANOG konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu 
FAP Korporacije a.d. Priboj  

i pripadajućeg Izveštaja ovlašćenog revizora 
 

 
 
 

I    Usvaja se KORIGOVANI konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu FAP Korporacije a.d. Priboj, koje je 
svojom Odlukom donetom 05.09.2014. godine odobrio Nadzorni odbor Društva, u celini kako su dati u 
materijalu.    

 
II  Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju “Alfa-Revizija” d.o.o. Beograd, izdat 08.septembra 

2014. godine o obavljenoj reviziji KORIGOVANOG Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu FAP 
Korporacije a.d. Priboj, onako kako je dat u materijalu i čini sastavni deo ove Odluke. 

 
III  Nalaže se Službi računovodstava da ovu Odluku, zajedno sa izveštajima iz  stava I i II ove Odluke i sa  

KORIGOVANIM Godišnjim izveštajem o poslovanju FAP Korporacije a.d. Priboj kao Grupe, dostavi do 
30.9.2014. godine Agenciji za privredne registre i Komisiji za hartije od vrednosti preko Sekretara Društva. 

 
 
IV   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
 
 

                               Čedomila Srbljanović, dipl. pravnik 
       

 

 




