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

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

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

objavljuje sledeći:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2014 do 31.12.2014. godine

POSLOVNO IME: RUDO A.D.

MATIČNI BROJ: 07037708

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 11000 BEOGRAD

ULICA I BROJ: BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: OFFICE@RUDO.RS

INTERNET ADRESA: WWW.RUDO.RS

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: POJEDINACNI

USVOJENI (da ili ne) DA

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:

SEDIŠTE:

MATIČNI BROJ:

USVOJENI (da ili ne)

OSOBA ZA KONTAKT:

TELEFON: 011 2651 089

FAKS: 011 2651 531

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: BRANKICA.PECANAC@RUDO.RS

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE: MADJID PAJIC



flonyruaea npaBHo nuqe - npe4y3erHlrx

Maruvuu 6poj 7O377OB LIJU$paAenarHocn4 3250 nh6 100002715

BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7 . BEOGRAD SAVSKI VENAC

E14JIAHC CTAI.bA
HA AAH 31.12. 20 14 . ro,qltHe

- y xr4JbaAaMa AuHapa -

l-pyna
paqyHa,
pa'lyH

n03ill-ll,4JA AOn
Hano-
MEHA

6poj

14sHoc

flperxo4Ha roguHa

Teryha ro4uxa Kpajue craue
31-122o 13

lloqerHo crarbe
01 .01 .20 1 3.

1 z c 4 5 o

AKTI,IBA

00 A. YNHCAHI,I A HEYNflAhEHI,I KANUTAII 0001

5. CTAJIHA ]4MOB!!HA
(0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 300.540 313.398 261.343

01 . HEMATEPI/ JAIIHA LI MOBt/ HA
(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 38 58 64

010 u  Aeo
0 1 9 . Ynaraua y paseoj 0004

011,012
u geo 019

l. Kouqecuje, nareHrlr, nuqeHqe, po6ue u ycn)ryfie MapKe,
co$reep u ocrana npaBa

0005 38 58 64

013 n  4eo
0 1 s ]. fyABr,rfi 0006

014 u peo
0 1 9

[. Ocrana HeMarepujanHa uMoBl4Ha 0007

0 1 5  u 4 e o
0 1 9 i. HeuarepujanHa uMoBr/Ha y npHnpeMLl 0008

016 u  4eo
0 1 9 i. ABaHcu oa HeuarepujanHy uMoBr4Hy 0009

02 I. HEKPETHI4HE, NOCTPOJETbA I/ ONPEMA
(001 1 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 001 0 300.48.i 313.296 261.245

020,021 u
aeo 029 1. 3enrrsuu:re 001 1 123.}',t1 123.011 0

022 u 4eo
029 2. Fpafieeuncxu o6jerru 0012 175.280 186.421 254.316

023 u geo
029 ). flocrpojeua u onpeMa 001 3 2.193 3.864 6.929

024 u geo
029 [. l4HsecruqiloHe HeKperH]4He 0014

025 u geo
029 i. Ocrane HeKperHuHe, nocrpojeua 14 onpeMa 0015

026 u 4eo
029 ). HexperHuHe, nocrpojerua H onpeMa y npunpeMu 001 6

027 u geo
029

. ynaraba na ryfluu HeKperHuHaMa, nocrpojesuua u
onpeMLl 001 7

028 u geo
029 Agancu ga HexperHuHe, nocrpojeua u onpeMy 001 B

03 il. Et/oroulKA oPEECTBA
(0020 + 0021 + 0022 + 0023) 001 I

030,031 r
4eo 039 1. LJJyve u BiluleroAuurbu saca4u 0020

032 u.4eo
039 2. O*oeuo cra4o 0021



l-pyna
paqyHa,
paqyH

n03ul-ll4JA AOn
Hano-
MEHA
6poj

14enoc

flperxo,qna roAusa

Texyha ro4una Kpajue craue
31.12 20 13.

FloqerHo crarse
01 .01 .20  13 .

2 J 4 5 t) 7

037 u Aeo
039 3. Euonou:ra cpeAcrBa y np'rnpeMtt 0022

038 n 4eo
n10 4. ABaHcil sa 6uonoura cpeAcrBa 0023

04. ocuru
047

v. AyroPoqHh oLlHAHcl4JcKu nfl ACMAHt4
(0025 + 0026 + OO27 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031
+ 0032 + 0033)

0024 1 8 44 34

040 il Aeo
049

yqeuha y Kanr4rany 3aBncHux npaBHux nuqa 0025 1 0 1 0 0

041 u Aeo
049

2. Yqeu:ha y Kanilrarry npu4pyxeH[x npaBHux nilqa ,r
saieAHr,r,{xtar\r noAyxBar] Ma

0026

042 u geo
049

L Yqeu:ha y Kanilrany ocrarrx npaBHilx nuqa u Apyre
xapruje o4 BpeAHocn4 pacnonoxuBe 3a npoAajy

0027 8 34 34

Aeo 043,
Aeo 044 u
neo 049

{. lyropovnu nnacMaHil MarHqHtaM il 3aBucHr4M npaBHuM
nuquMa

0028

Aeo 043,
Aeo 044 r
4eo 049

i. flyropovnu nnacMaHH ocranhM noBe3aHHM npaBHuM
nilLluMa

0029

Aeo 045 H
Aeo 049

i. ffyropovxn nracMaHu y 3eMJbtl 0030

Aeo 045 H
neo 049

. Ayropo,rHil nnacMaHu y l,rHocrpaHcrBy 0031

046 u 4eo
049 l. Xapruje oA BpeAHocrlr xoje ce 4pxe 4o 4ocneha 0032

048 u 4eo
049 ). OcrafiH AyropoqHu QuHancnjcrn nnacMaHu 0033

05 /. AYFOPO\.lHA flOTPAXI4 BAHrA
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 )

0034

050 u.qeo
059 1. florpaxunarua oA MaruqHor u 3aBucHr4x npaBHux flliqa 0035

051 u Aeo
059 2. florpaxuaaua oA ocranux noBe3aHilx nr4qa 0036

052 u geo
059 3. florpaxasarua no ocHoBy npo4aje na pobnu rpe4ur 0037

053 u 4eo
059

f. florpaxusaue sa npo4ajy no yroBopuMa o $unancujcxor,t
nu3HHry 0038

054 u,qeo
059 5. florpaxuearua no ocnoeyjeucraa 0039

055 u Aeo
059 i. CnopHa u cyMrbuBa norpaxr4Ban'a 0040

056 u 4eo
059 /. Ocrana Ayropo'{Ha norpaxuBarba 0041

288 3. OflnOXEHA nOPECKA CPEACTBA o042 2.393 2.618 2.651
. OEPTHA l,IMOBI,IHA
(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068
+ 0069 + 0070)

0043 40.864 39.548 46.083

Knaca 1 . 3AIII4XE
(0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 28j32 28.535 28.252

1 0 1 . Marepujan, pe3epBHr,,r AenoBfi, anal u ct raH rnHBeHTap 0045 7.483 8.492 9 . 3 1 1
1 1 2. He4oapuena npou3BoAlba lr HeAoBpueHe ycnyre 0046 1.790 1.434 2.949
1 2 3. l-oroBu npolr3BoAl,l 0047 5.878 6.197 6.208
1 3 .  Po6a 0048 11.549 12.104 8.541
1 4 Cranna cpe4crBa HaMelbeHa npoAajlr 0049
4 E nflaheHu aBaHcu 3a 3anr4xe il ycnyre 0050 1.432 308 1.243

20 r. noTPAX|/|BAtbA nO OCHOBy nPOAAJE
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 0051 7.026 7.330 10.436



Fpyna
paqyHa,
paqyH

n03Llut/JA AOn
Hano-
MEHA
6poj

lzlenoc

flperxoAHa roALrHa

TeKyha roAuHa
Kpajlbe crabe
31.1220 13.

floqe*ro crase
01.o1.2ol[1.

1 2 3 4 J o 7

200 u 4eo
209 1. Kynuu y 3eMrbl,t - MarlrqHa u 3aBucHa npaBHa nHqa 0052

201 u Aeo
209 2. Kynqr4 y LlHocrpaHcrBy - Mar!1qHa u 3aBilcHa npaBHa nilqa 0053

2O2 u Aeo
20s |. Kynqr,r y 3eMrbH - ocrana noBe3aHa npaBHa flilqa 0054

203 u Aeo
209 . Kynqu y ilHocrpaHcrBy - ocrana noBe3aHa npaBHa nl,|qa 0055

204 u Aeo
209 Kynqlr y 3eMrLr,r 0056 7.026 7.330 10.436

205 u Aeo
209 i. Kyfltlll y t,rHocrpaHcrBy 0057

206 u 4eo
209 Ocrafla norpaxuBaba no ocHoBy npoAaje 0058

21 ll. nOTPAXt/BAlbA 1,43 CnEUUOl4qHilX flOCIOBA 0059

22 v. APyrA noTPAXt4BAtbA 0060 634 266 1.374

236 /. oI4HAHCLIJCKA CPEACTBA KOJA CE BPE,qHvJv nO
oEP BPEAHOCTI,I KPO3 ELtflAHC yCnEXA 0061

23 ocutr,l
236 u237

VI. KPATKO POII H I,,I O14 HAH CLl J CKil NIIACMAH !,I
(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062 2.100 350

230 u Aeo
239

. KparKopoqHil KpeAilTil u nflacMaHil - Maru'rHa u 3aBr4cHa
npaBHa nuqa

0063 2.100 350 0

231 u qeo
239

Z. KparKopoi{Ht4 KpeAuril u ntacMaHil - ocrafla noBe3aHa
npaBHa nuqa

0064

232 u geo
235 ). Kparxopovxn KpeAul4 il 3ajMoBH y 3eMJLu 0065

233 u Aeo
zJv

{. Kparxopounu Kpe.qHTu u 3ajMoBr,r y r4HocrpaHcrBy 0066

234,235,
238 u 4eo

239
i. Ocranu KparKopor.rHr4 Quxaxcujcru nfl acMaHil 0067

24 /l l. TOTOBLI H C Kt/ E KBrl BAII EHTLI h rOTOB t/t HA 0068 2.913 2.758 5.645
27 /ilt. noPE3 HA,qO,qATv BPEIHOCT 0069

28 ocutr,r
288 X. AKTI,IBHA BPEMEHCKA PA3FPAH14LIEI-bA 0070 59 309 376

I yKynHA AKTI,IBA = nOC'IOBHA t4MOBl,lHA
(0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071 343.797 355.564 310.077

B8 b. BAHE}INAHCHA AKT]4 BA 0072
'tAct4BA

\. KANUTAN
(0402 + 0411 -0412+0413+04'14 + 0415 - 0416+0417
+0420 -Q4211 2Q = (0071 -0424-0441 -04421

0401 309.287 317.534 257.028

30 . OCHOBHI4 KANilTAII
(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 467.725 467.725 467.725

300 1. AKqujcKu Kanuran 0403 466.236 466.236 466.236

301 L Y4enu ApyurraBa c orpaHuqeHoM o4roeopnoLuhy 0404

JUZ ]. Yflo3H 0405

?n? l. .[pxaenu KanHTan 0406

304 r. flpyureexu Kanhran 0407

305 i. 3aApyxru ygenu 0408

306 Z. EMilcr4oHa npeMilja 0409

309 ]. Ocranu ocHoBHr,r KanilTarl 0410 1.489 1.489 1.489

31 I. YNTCAHI4 A HEYNflAhEHI4 KANilTAII 0411

047 u237 r. oTKvnIbEHE COnCTBEHE AKtll/JE 0412



Tpyna
paqyHa,

paqyH
no3Xur/JA AOn

Hano-
MCHA

6poj

lzlsnoc

llperxoAna roAuna

TeKyha roAuHa
Kpajtre crarse
31.12 20J3.

floqerrro crarse
0 1 . 0 1 . 2 0  1 3 .

1 2 3 4 5 o 7

32 V. PE3EPBE 041 3

330
/. PEBAflOPI43AU[4OHE PE3EPBE nO OCHOBy

PEBAIIOP],13AUL1JE HEMATEPT4JAIIHE LIMOBI4HE,
HEKPETHL1HA. NOCTPOJEItA h ONPEME

0414

33 ocutrit
330

/1. HEPEAflil3OBAHI,I AOEI4UL1 nO OCHOBy XAPTLIJA
olq BPEAHOCTVV ApvfVX KOMnOHEHTT4
OCTAIIOT CBEOEYXBATHOT PE3YNTATA
(norpaxna canAa paqyHa rpyne 33 ocuu 330)

041 5

33 ocutrr
2 ? n

/l l. H EPEAIT [43OBAH 14 f vEVUVl n O OCHOBy XAPTI4 JA
oA BPE.qHOCTV V APyft4X KOMnOHEHTT4
OCTAJIOT CBEOEYXBATHOT PE3YIITATA
(gyroena can4a paqyHa rpyne 33 ocutr,t 330)

041 6 2.171 2.145 2.145

34 /l I L HEPACnOPE-bEHl,1 AOEI ITAK
(0418 + 0419) o417

340 HepacnopelJeHu Ao6urar paHHjilx roAuHa 041 8

341 l. Hepacnopelenu 4o6rrax reryhe roAuHe 041 I

X. YLIEI.UIE 6E3 NPABA KOHTPONE 0420

J C (. TYEL1TAK (0422 + 0423) 0421 156.267 148.046 208.552
350 fy6HraK panujux ro4una o422 148.046 136.949 193.794

351 2. Fyburar rexyhe ro4uHe 0423 8.221 11.097 14.758
5. flyropor{HA pE3EpBl,tcA}bA t4 oEABE3E

(0425 + 04321 0424 21.873 21.716 21.959

40 . tqyfoPOi.lHA PE3EPBtICAI-bA
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 4.645 5.093 5.470

400 1. Pesepeucaua 3a rpourKoBe y rapaHrHoM poxy 0426

401
2. Pesepaucaua 3a rpoluKoBe o6Haerbarba npupoAHr,rx

6orarcraea
0427

403 3. Pesepeucasa 3a rpourKoBe pecrpyKrypilpaba o428

404 f. Pesepeucarua 3a HaKHaAe u Apyre 6eHe$uquje
3anocneHnx

o429 2.195 2.643 2.420

405 i. Pe3epBucaba 3a rpourKoBe cyAcKr,rx cnopoBa 0430 2.450 2.450 3.050
402u 409 i. Ocrana AyropoqHa pe3epBr,rcalba 0431

41 t. [yroPoqHE o6ABE3E
(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) o432 17.228 16.623 16.489

410 O6aBe3e xoje ce uory xoHBeproBar!4 y Kanr4Tan 0433

411 O6aBe3e npeMa MarilqHuM h 3aBHcHuM npaBHilM nuquMa 0434 17.228 16.623 16.489

412 ). O6asese npeMa ocranlrM noBe3aHuM npaBHuM nuquMa 0435

413 1. Obaeese no eMilroBaHuM xaprujaMa oA BpeAHocru y
nepiloAy A)fi{eM oA roA}rHy AaHa

0436

414 i. flyropovun KpeAilru u sajuoen y 3eMlbr4 0437

415 ). lyropovnu KpeAunr u sajLroeu y lrHocrpaHcrBy 0438

4 1 6 . O6aBe3e no ocHoBy Staxancujcror nusuura 0439

419 3. Ocrane 4yropoqxe o6aeese 0440

498 3. O.qnoxEl{E noPEcKE oEABE3E 0441

42 4o 49
(ocuu 498)

'. KPATKOPOT{HE OEABE3E
(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 12.637 16.314 31.090

42 , KPATKOPOqHE O14HAHCI/JCKE OEABE3E
(0444 t 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 540 3.780 14.000

420 1. Kparxopovxu KpeAr,rl4 oA MarutrHt4x u 3aBucHl,tx npaBHilx
fluqa

0444

421 l. Kparxopouxu KpeAurr,r oA ocranux noBe3aHt4x npaBHux
nuqa

0445

422 . Kparxopounu KpeAurr4 u sajuosu y 3eMlbt4 0446 540 3.780 14.000

423 l. Kparropovxu KpeAurr,r u sajuoau y nHocrpaHcrBy 0447



l-pyna
paqyHa,
pa'{yH

no3Lil_lL1JA AOn
Hano-
MEHA
6poj

14sHoc

nperxoAHa ro,quHa

Teryha ro4uxa Kpajrue craue
31.1220fi.

floqeruo crarue
01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

427 i. O6aeese no ocHoBy cranHux cpeAcraBa u cpeAcraBa
oGycraaruexor nocnoBalba HaMelbeHux npo4aju 0448

424,425,
426 u 429 i. Ocrane KparKopor{He $unaxcujcre o6aeese 0449

430 l. nPilMrbEHl4 ABAHCI,i, AEnO3tlTl4 14 l{AvLl]4JE 0450 170 294 1.007
43 ocutr,l

430
il. o6ABE3E U3 nOCnOBAt$A

(0452+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 7.221 8.058 9.758

431 1. fio6aeruauu - MaruqHa,r,r 3aB[cHa npaBHa n]4qa y 3eMtb]r 0452

432 l.,Qo6aenavu - MaruqHa u 3aBilcHa npaBHa nxqa y
!rHocTpaHcTBy

0453

433 |. flo6aeruavu - ocrana noBe3aHa npaBHa nuqa y 3eMJbt4 0454

434
t. floEaeruavu - ocrana noBe3aHa npaBHa nilLla y

T4HOCTpaHCTBy
0455

435 i. flo6anruaru y 3eMJbr4 0456 6.138 7.138 8.705
436 i. loSaeruavu y lrHocrpaHcrBy 0457 1.083 920 1.053
439 7. Ocrafle o6aeese u3 nocnoBaba 0458

44,45 tA 46 V. OCTANE KPATKOPOTIHE O6ABE3E 0459 3.599 3.337 5.665

47 /. o6ABE3E nO OCHOBy nOPE3A HA AOAATy
BPETqHOCT 0460 436 141

48 il. oEABE3E 3A OCTAIIE nOPE3E,.qOnPilHOCE Ll
APYTE AAX6I4HE

0461 139 213 190

49 ocut't
498

r'II. NACilBHA BPEMEHCKA PA3TPAHl/I.IETbA 0462 532 491 470

l. rvEuTAK t,|3HAg Br4Cl4HE KAnUTAIA
(04{ 2 + 0+t6 + 042'l - 0420 - 0417 - 041 5 - 0414 - 04'13 -
0411 - 04021 2 Q = {044'l + 0424 + 0442 - 0071) > 0

0463

b. YKYNHA NAC}IBA
(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) > 0 0464 343.797 355.564 310.077

89 :. BAHEI,IIIAHCHA NAC}IBA 0465

Y Beogradu

AaHa 16.04. 20 15 foAuHe

3aroscxtr 3acrynHuK
M.n.



MaruqHu 6poj 07037708

flonyrsaea npaBHo fluqe - npeAy3erHux

Ura$pa Aenarnocrra 3250 ni lE 100002715

Hasue RUDO AD BEOGRAD

CeAuure BEoGRAD-sAVsKt vENAc, BULEVARVoJVoDE PUTNIKA 7

ENNAHC YCNEXA
3a nepuoA oA 01.01. Ao 31.12.20 14 .  roAnHe

- y xr4jbaAaMa AuHapa -

fpyna
paqyHa,
paqyH

n03ilur/JA AOn
Hano-
MEHA

6poj

h s H o c

Texyha ro4una nperxoAHa
roAuHa

1 2 3 4 t)

'rPl,rxoAr,r x3 PEEoBHOT nocnoBAtbA

60 so 65,
oc tM62u

63

{. nocjroBHl,l n PUXOAI4
( '1002 + 1009 + 1016 + '1017)

1001 120.624 118.117

O U
. nPilxoAt/ oA nPo,qAJE PO6E
(1003 + 1004 + 1005 + '1006 + 1007 + 1008)

1002 57.307 58.298

600 1. flpraxo4u o4 npo4aje po6e uatl,tuHutt H 3aBucHl'lM npaBHuM nuquMa Ha

Aouaheru rpxr,rurry
1 003

60'1 l. flpraxoAu og npo4aje po6e uaruvxutrit l,l 3aBilcHl4M npaBHuM nuquMa Ha

HHOCTpaHOM Tpxl,,l lUTy
1 004

602
l. flpraxoAu og npo4aje po6e ocranuu noBe3aHilM npaBHilM rll4lll4Ma Ha

Aouaheu rpxlrttlry
1 005

603 {. flpr,rxogu og npo4aje po6e ocranuu noBe3aHHM npaBHuM nuquMa Ha

ilHOCTpaHOM Tpxl4tllTy
1 006

604 i. flpraxo4r,r oA npoAaje po6e xa AoMaheM rpxllulry 1 007 57.307 58.298

605 ). flpuxo4u oA npoAaje po6e na HHocrpaHoM rpxl4lllry 1008

o l
r. nPilxo.qu oA nPoAAJE nPOU3BO,qA il vcnvrA

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)
1 009 61.737 58.182

6 1 0 1. flpraxogra o4 npogaje npou3BoAa u ycnyra Mar[qHuM l'l 3aBHcHl4M npaBHuM

nilquMa na Aouaheu rpxl4ury
1 0 1  0

6 1 1 2. nplrxoAu on npoAaje npoil3BoAa u ycnyra MarHqHuM 14 3aBhcHllM npaBHuM

nl4quMa Ha uHocTpaHoM Tpx]luJry
1 0 1  1

612 !. flpraxo4r,r o4 npo4aje npou3BoAa u ycnyra ocrarluM noBe3aHilM npaBHuM

nhllr,rMa na .qouahel,l rpxt4ury
1012

o t J
L npilxoAr4 og npo4aje npotr3BoAa u ycnyra ocraflHM noBe3aHuM npaBHllM

nullilMa Ha uHocTpaHoM Tpxlrulry
1013

614 i. flpraxoAu o4 npo4aje npou3BoAa u ycnyra Ha AoMaheM rpxr4lury 1014 61.737 58.026

6 1 5 i. flpraxo4r,t o4 npo4aje roroBl4x npoil3Bo4a il ycnyra Ha uHocrpaHoM rpxuulr) 1 0 1  5 1 5 6

64 il. nPilxo,qh oA nPEMI/JA, CvsBEHLltlJA, AOTALII/IJA, AOHAqI4JA 14 CIl. 1 0 1 6

65 v. APvril nocJloBHt4 nPl/xoA]4
' 1017 1.580 1.637

'ACXOAU l,l3 PEAOBHOT nOCnoBAtbA

50 ao 55,
6 2 u 6 3

3. nOctlOBHll PACXOAI,I
(1019 - 1 O2O - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +',1025 + 1 026 + 1027 +
1 0 2 8 + 1 0 2 9 ) > 0

1 0 1 8 127.534 132.675

50 . HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1 0 1 9 33.226 33.872

62 il. nPt4xoAl/ o! AKrilBilPAltA yt{l4HAKA 1/ PO6E 1020

630 il. noBEhAl-bE BPEIHOCT]4 3AnfiXA HEAOBPIXEH]4X il TOTOBI/X
nPoil3BO.qA U HEAOBPIXEHI4X ycflyrA 1021 356

o J l
v. cMAtbEtbE BPEAHOCT14 3AnilXA HE,qOBPIIIEHI/X 14 l-oToBt4x

nPoil3BOAA 14 HE,qOBPUEHI4X vCJlvTA
1022 194 1.527

51 ocr4M
F 4  2 /. TPOIIIKOBT4 MATEPI4JAIIA 1023 15.245 14.085



Fpyna
paqyHa,
pai.tyH

no3ht_lt4JA AOn
Hano-
MCHA
6poj

L 1  3 H o c

Texyha ro4una flperxogxa
roAuHa

1 2 3 4 5 6

5 1 3 r'I. TPOIIJKOBI4 TOP'1BA '1 EHEPTilJE 1024 4.870 5.677

52 ilt. TPOUIKOB]4 3APAAA, HAIfiAA/A 3APAI/A 14 OCTAIII/ Il4t{Hl4
PACXOAI,|

1025 47.003 46.009

53 flil. TPOUIKOBil nPOU3BOAHTIX ycnyrA 1 026 6.196 10.357

540 x. TPOIIKOB]4 AMOPTt43Arjr4JE 1027 13.323 14.667

i41 Ao 54€ (. TPOIUKOBI4 AyTOPOT-|H14X PE3EPBI4CAtbA 1 028 365

55 Xl. HEMATEPLIJAJIFll,l TPOtXKOB14 1 029 7.833 6 . 1 1 6

l .  nocroBHu AoEl,tTAK (1001 - 10r8):0 1030 0 0
. nOCJlOBHl,l ryE[TAK.(1018 - 1001) > 0 1031 6.910 14.558

66 l. olrHAHcyrJcKlr nPllxoAu (1033 + 1038 + 1039) 1032 382 184
66, ocurr,r

662, 663 u
664

. oT4HAHCI4JCKVnP'i.XOAU OA nOBE3AHT4X n14LlA
14 OCTAIil/ OilHAHC]4JCKU nPilXOAl4
(1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033 106 57

660 . OuHaHcurjcKu nplrxoAr,r oA MarrtlHr4x u 3aBucHux npaBHux nuqa 1 034

661 l. Ouuaucujcru npuxoArir oA ocranlrx noBe3aHux npaBHxx nuqa 1035

665 ]. npuxoAr,r oA yqeujha y 4o6urry npuApweHlrx npaBHux nuqa 14 3ajeAHutrKl,tx
noAyxBaTa

1036

669 [. Ocranu Quuarcujcxu npuxoAr4 1037 106 57

662 r. nPilxoAr4 oA KAMATA (OA rPEhr4X flr4qA) 1 038 8

663 u 664 ll. nO3ilTt4BHE KyPCHE PA3rll,1KE il nO3LlTl4BHl4 EOEKTT/'I BAIIyTHE
KnAv3vfl E (nPEMA TPEiI/M fl ]/ql/MA) 1 039 276 1 1 9

EA b. ol4HAHCl,lJCKl,l PACXOAII (1041 + 1046 + 1047) 1040 1.448 2.',113
56, ocurr,r

562, 563 u
564

. ol4HAHCt4JCKl4 PACXOAn 143 OAHOCA CA nOBE3AHI4M
n PABH 1,1 M tl t/ qtl MA 1,1 OCTAJII l Otl HAH C]/ JCK[/ PACXOA]4
(1042+ 1043 + 1044 + 1045)

1041 55 1 1

560 1. OilHaHcujcKlr pacxoAr4 !t3 oAHoca ca MaruqHuM 14 3aBucHl,,tM npaBHuM
nuquMa

1042

561 Z. OuHaHcujcKr,t pacxo,qn u3 oAHoca ca ocrafl,rM noBe3aHltM npaBHltM nuquMa 1043

565 3. PacxoAl4 oA y,leuha y ry6urxy np!,lApyxeHux npaBHilx n1aqa u 3ajeAHut{Kl4x
noAyxBara

1044

566 u 569 Ocranu Quxaucujcru pacxo4u 1045 55 1 1

562 L PACXOA]4 KAMATA OPEMA TPE-hUM nilqhMA) 1 046 349 1.867

563 il 564
II. HETATilBHE KYPCHE PAsflI4KE t4 HETAT]4BHI4 EOEKTI4 BANYTHE' 

KnAy3yJrE (nPEMA TPEhI/M fl1/q14MA)
1047 1.044 235

:. AOEI,|TAK l,|3 OUHAHCUPA]bA (1032 - 1040) 1048

K. ryEITAK 1,t3 O],|HAHCI4PAHIA (1040 - 1032) 1049 1.066 1.929

683 u 685 |. nPuxoAn o[ ycKrAriuBA]bA BPEAHocTn ocrME ]lMoBl,lHE
KOJA CE UCKA3yJE nO OEP BPEAHOCTU KPO3 EnnAHC vCnEXA 1050

583 r/ 585
'1. PACXO,4}| OA yCKnATzl,lBAlbA BPEAHOCTI,I OCTAJIE tlMOBl4HE

KOJA CE l,tCKA3yJE nO OEP BPEAHOCTI,I KPO3 ELInAHC yCnEXA 1051 81

67 u 68,
rcuu 683 l

685
f. OCTAtltl nPUXOAU 1052 1.286 7.328

57 u 58,
rcuu 583 l

585
(. ocTAnn PAcxoAu 1053 1.306 923

r. AoEHTAK t,|3 PEAOBHOT nOCnOBAISA nPE OnOPE3uBAtbA
(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) 1054

. ryE!/ITAK !I3 PEAOBHOT NOCNOBA}bA NPE ONOPE3T,IBAISA
(1031 -1030+ 1049 -1048+ 1051 -  1050+ 1053 -  1052) 1 055 7.996 10. '163

69-59
vl. HETOAOETITAK flOCIOBAHTA KOJE CE OEyCTABTbA' EOEKTI4

nPoMEHE PAqyHOBOACTBEHE norllTl,lKE 1,1 I,IGnPABKA
|PEUIAKA 143 PAHl,lJl,lX flEPIOAA

1056

59-69
{. HETO ryE}ITAK nOCnOBAtbA KOJE CE OEyCTABTbA, PACXOAI4

n PoME H E PAqyHOBOACTBEH E n Ort,|T]l KE u 1,.| Cn PABKA
TPEUIAKA 1,.|3 PAHtlJl,lX nEPIIOAA

1057



Fpyna
paqyHa,
paqyH

n03uul4JA AOn
Hano-
MCHA
6poj

l u l s H o c

Texyha ro4una nperxoAHa
roAt4Ha

I 2 3 4 E 6

6. AOEI4TAK nPE OnOPE3l4BArbA (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058

c. TEnTAK nPE OnOPE3llBAlbA (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1 059 7.996 1 0 . 1 6 3
n. noPE3 HAAOEUTAK

721 noPEcKl4 PACXO.q nEPUOAA 1060 901

Aeo722 t. o.qnoxEHl4 noPEcKv PAcxoAl4 nEPLIOAA 1061 225 33

Aeo722 il. oAnoxEHl4 noPECKil nPhXOAt/ nEPUOAA 1062

723 P. UCflIIAEEHA Ill,lt{HA nPUMAtbA nOcnOAABqA 1063

I{ETO AOEIITAK (105E - {059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1 064

r. HETO ryEllTAK (1059:1058 + 1060 + 106{ - 1062 + 1063) 1065 8.221 11.097

. HETO AOEI/TAK KOJ]4 nPUnAAiA MAtbtlHCKl,lM ynATAt{t4MA 1066

t. HETO,qOEilTAK KOJLI nPfinMA BEhLIHCKOM BIIACHT/Ky 1067

ll. HETO TyEl,lTAK KOJil nPfnA.4A MAtbl4HCKl,1M yIAfAqrMA 1 068

V. HETO FyELITAK KOJU flPUflAAA BEIIIHCKOM BnACHl,lKy 1069

/. SAPAAA nO AKr_ll4Jr4

OcHoBHa 3apaAa no aKqujr,l 1 070

2. yMalbeHa (passo4sena) 3apaAa no aKquju 1071

Y Beograd

AaHa 16.04. 2015 roAuHe

3aroncxu sacrynHuK
M.n.



Crar}|crl4.tKl,t l,t3Beurai sa n u f l

llonynaea npaBHo nltue - npe4y3erH!lK

Marravn1r 6poj 07037708 uJraspa AeflarHocrra 3250 nn6 1OOO02715

Hasus RUDO AD BEOGRAD

Cegru.rre BEOGRAD-SAVSKI VENAC. BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7

CTAT]4 CTl,l Ll K14 1'13 BE 1UTAJ
sa20!LroAl,tHy

t. onurlt noAAqt4 o nPABHOM nhUy 14 nPEfly3ETHtlKy

II. EPYTO NPOMEHE HEMATEPI4JATHE ]'1MOBAHEIA HEKPETHI4HA, NOCTPOJETbA, ONPEME
14 El,lOnOU Kl4X C PEACTABA

onilc
Ogs.

sa AOn Texyha ro4uHa
nperxo.qHa

roluHa

1 2 4

1. 6poi rvrecerlu nocnoBaba (o3HaKa oA 1 Ao 12) 9001 1 2 1 2
2. O3HaKa 3a BnacHuurrBo (ogHaxa on 1 go 5) 9002 2 2
3. 6poi croatux (npaanux unil dusuqxux) nuqa xoja umaiy yveuhe y Kanhrany 9003
4. Sooi croanux (noasHux tant,t dusil,4rilx) nuqa qrie ie weurhe y Kanilrafly 10o/o vnu eilue oA 1 0% 9004

5. flpoce.raH 6poi sanocneHux Ha ocHoBy craua rpajeu cBaKor Meceqa (qeo 6poj) 9005 55 52

- 1,l3HOCI4

l-pyna
paqyHa,
DAqVH

onilc
03H.

3a
AOn

6pyro
!' lcnpaexa
BpeAHOCrrl

Hero
(ron. 4 - 5)

1 2 J 4 4 o

01 1. Heuareor ianHa rMoBrHa

1.1. Crabe Ha noqerKy roAuHe 9006 874 8 1 6 58
1.2. floeehaba (xa6aere) Y roKy roAuHe 9007 20 -20

1.3. CMabelba y roKy roAuHe 9008
1.4. Peeanopusauraia 9009
1.5. Crabe Ha xpajy ro4r,ue (9006 + 9007 - 9008 + 9009) 9010 874 836 38

02 2. Hexperxuxe, nocrpoiersa r onpeMa
2.1. CTabe Ha nor.teTKv roauHe 901 1 703.217 389.921 313.296
2.2. floeehatsa (Ha6aexe) y roxy roAuHe 9012 695 13.303 -12.608

2.3. CMatbe]ba y roKy roAilHe 901 3 3.645 3.441 204
2.4. PeBafl opr43auuoHe pe3epBe 9014

2.5. Crarse xa rpajy ro4rane (9011 + 9012 - 9013 + 9014) 90't5 700.267 399.783 300.484
03 3. E[onoruKa cpeAcrBa

3.1. Crabe Ha noilerKy roAuHe 901 6

3.2. floeehatsa (xa6aexe) Y roKy roAuHe 9017

3.3. Crrratbetba y roKy roAuHe 901 I

3.4. Peaanoprsaquia 9019

3.5. Crane na xpajy roAraxe (90'16 + 9017 - 9018 + 9019) 9020

III. CTPYKryPA OCHOBHOT KANUTANA
- l43HOCl4

Fpyna
paqyHa,

DAqVH

onilc
OsHr ga

AOn Teryha ro4una flperxoAna roAuHa

1 z J 4 5

300 1. AKur,ricKu Kan[Tan 9021 466.236 466.236
y roMe: crpaHu KanilTan 9022

301 2.Yaenu apyuraBa c orpaHuqeHoM oAroBopHotuhy 9023

v ToMe: cTpaHu KanuTatl 9024
302 3. Vnoslr 9025

v roMe: cTpaHu KanuTan 9026
J U J 4. Apxaexu Kanuran 9027

304 5. Jlpvureexil KanuTatl 9028

JUC 3. 3aApyxnu yAenu 9029

7. Errrucuoxa npeMilia 9030

309 B. Ocranr ocHoBHt4 Kanuran 9031 1.489 1.489
30 9. CBErA (902,t + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = O4021 9032 467.725 467.725



lv. cTpyKTyPA AKql,tJCKOr KAnlrrAfl A
- 6poj axquja rao qeo 6poj -

Fpyna
paqyHa,

DAqVH

onfic OsH. se
AOn Texyha ro4una nperxoAHa roAHHa

1 z 3 4 5

1, 06l,|,{He aKurie

1.1. 6poi o6uqsux arr{ul'a 9033 666.051 666.051
aeo 300 1.2. HoMuHanHa epeaHocr o6uquux axquia - yKynHo 9034 466.236 466.236

2. nDxoDl4TerHe axurie

2.1. 6poi npuopr4rerH!,rx aKquia 9035

Aeo 300 2.2. Houunanna BpeAHocr nplropurerHHX arquja - yKynHo 9036

300 3. CBEFA - HoMr,rHanHa BpeAHocr axqrja (9034 + 9036 = 9021 I 9037 466.236 466.236

v. CTPyKTPA HCnrIAhEHt4X Ar4BH,qEHAu 14 vt{EUlhAy.qOEUTKy, nO GEKTOP]4MA

onilc OgH. sa
AOn Texyha ro4una nperxoAHa roA14Ha

2 4 c

1. l-lpuepeaHa apvlurBa (aoMaha npasHa nral{a) 9038
2. Ouguqxa nuua 9039
3. ApxaBa ra rancruryquje u oprauusaquje xoje ce Qunancupajy u3 6ygera 9040
4. OuHaHcuicxe uncruryuuie 9041

5. Henpodnrne opraHilsaquie, oouAaquie u SoHAoeil Henpo$ilrHor KapaKrepa 9042
6. CrpaHa Qu3r,rqKa nuqa 9043
7. CTpaHa npaBHa nilua 9044

8. Eeponcxe dunancnicxe u pa3BoiHe uxcruryquje 9045

9. CBErA(9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045 = 3037) 9046

U. NOTPAXI,IBAIbA T,I OEABE3E
- 1,l3HOCI4

Fpyna
pa'{yHa,
DAqVH

onilc O3H.  3a
AOn Texyha ro4nna flperxoAHa roAnna

1 2 e 4 6

226 1. norpaxuearra y roKy roAuHe oA ApyuraBa 3a ocurypabe 3a HaKHaAy
uirere (AyrosHr4 npoMer 6e3 noqerHor craba)

9047

450 2. O6aeese 3a Hero 3apaAe !r HaKHaAe 3apaAa, ocl,tM HaKHaAa 3apaAa Koje
ce peoyHAr,rpaiy (norpaxnu npoMer 6es noveruor crarua)

9048 22.669 22.$e

45'l 3. O6aeese 3a nope3 Ha 3apaAe !r HaKHaAe 3apa.qa Ha reper 3anocneHor
(norpaxuu npoMer 6ea novernor crarua)

9049 2.42? 2.59e

452 4. O6aaese 3a.qonpilHoce Ha 3apaAe u HaKHaAe 3apa4a Ha reper
3anocfleHor (notpaxxu npoMer 6e3 no'rerHor craH'a)

9050 6.234 5.97C

461,462 u
723

5. O6aeeee 3a AuBuAeH,qe, yveu:he y 406hily u nilqHa npuMarba
nocnoraBua (norpaxnn npoMer 6e3 no,{erHor craH'a)

9051

465 i. 'O6aeese npeMa Ou3ilr.rKr4M nHqr4Ma 3a HaKHaAe no yroBopilMa (norpaxHu
nDoMeT 6e3 noqeTHor cTaEa)

9052 5.005 5.021

/. Konrponxr s6np {o,q 9047 ao 9052) 9053 36.331 36.02:

vil. APyfu TPoruKoBu H PAcxoAl,l

Ipyna
paqyHa,
paqvH

onilc OsH. ga

AOn Texyha ro4una flperxoAHa roAuHa

2 J 4 E

520 l. Tpouixoelt 3apaaa ,r HaKHaaa sapana (6pwo) 9054 31.326 31.001

521 2. Tpou:xoau nope3a !r Aonp[Hoca Ha 3apaAe u HaKHaAe 3apaAa Ha reper
nocnonaBua

9055 5.60€ 5.556

522,523,524
u 525 3. Tpouxoara HaKHaAa $usuvruu flt qHMa (6pyro) no ocHoBy yroBopa 9056 6.943 7.083

526
{. Tpolrxoeu HaKHaAa Ar4peKropy, oAHocHo qnaHoBl4Ma opraHa

vnDaBjba|sa !t Har3oDa
9057

529 5. Ocraflu nurlHu pacxoAt4 r,r HaKHaAe 9058 3j26 2.369
aeo 525, 533,

u Aeo 54 i. Tpouxoeu 3aKynHuHa 9059 845 3.900

4eo 525,4eo
533, u seo 54

7. Tpor.rxoeu gaKynHuHa 3eMlbr4ura 9060

536 u 537 3. Toou.rxosu r4crDaxuBalba u Da3Boia 9061



l-pyna
paqyHa,
DAqVH

onilc O3H. 3a
AOn Teryha rognua llperxoAna roAuna

2 J 4 5

552 9. TporuKoBr,,r npenluja ocurypalba 9062 282 462
553 10. TporuKoBlr nrarHor npoMera 9063 781 830
554 1 1. Tpoufioau qnaHapr.iHa 9064 60 59

12. TpourKoBH nope3a 9065 2.406 1.579
556 1 3. Tpor.uxoeu 4onpilHoca 9066

Aeo 560, Aeo
561 u 562

14. PacxoAu KaMara u 4eo $unarclljcKilx pacxoAa 9067 349 1.866

Aeo 560, Aeo
561 u geo

562

15. PacxoAr,l KaMara no KpeAilTuMa oA 6anara ,t Apyrnx QilHaHcr4jcKhx
uncrnryqrja (yrynno):

9068 347 1.853

1 5.1 . PacxoAn KaMara no KparKopoqHl,lM KpeAurllMa y 3eMJbt 9069 347 1.853
15.2. PacxoAlr KaMara no KparKopoqHHM Kpe4ltruMa y uHocrpaHcrBy 9070

15.3. PacxoAu KaMara no Ayropo'{H]4M KpeA[ruMa y 3eM,b!l 9071

15.4. PacxoAr4 KaMara no AyropoqHilM KpeAilTllMa y uHocrpaHcrBy 9072

Aeo 579
16. Pacxo4n 3a xyMaHurapHe, HayqHe, BepcKe, KynrypHe,34paBcrBeHe'

o6pa3oBHe !r 3a cnoprcKe HaMeHe, Kao u 3a 3aurury qoBeKoBe

CDEAUHC
9073 47 27

c / v 17. Ocranu HenoMeHyrl,t pacxoAl,l 9074 743 786
18. KoHrponHx :6r,tp (og 9054,qo 9074) 9075 53.210 59.224

vilr. APyru nPuxoAl,l

fpyna
paqyHa,
DAqVH

onuc OsH. sa
AOn Texyha ro4nxa flperxo4Ha ro4uua

1 2 J 4

640
'1. flpuxo4ra o4 npervruja, cy6eenquja, Aoraquja, perpeca, xotunexaaquja u

noapahaia nopecrux Aax6una
9076

aeo 641 2. npuxoAlr no ocHoBy ycnoBtbeHux AoHaquja 9077

neo 650 3. npuxoAr,,r oA 3aKynHilHa 3a 3eMJbt4trre 9078

6 5 1 4. flpuxo4u oA qnaHapuHa 9079

Aeo 660, Aeo
66'l r,r 662 5. flpuxo4u oA KaMara 9080 I

Aeo 660, Aeo
661 u aeo 661

nphxoAr,r oA KaMara no paqyHilMa H Aeno3uruMa y 6aHKaMa u ocraflHM

$unancujcxutr,t uncruryqnjalaa
9081

Aeo 660, Aeo
661 il geo 66( flpuxo4u no ocHoBy AttBl4AeHAH !l yqeuha y 4o6urxy 9082

8. KoHrpoflHr,r 16rp (og 9076 eo 9082) 9083

rx. ocTAfll,r noAAlil,l

on14c OsH. sa
AOn Teryha ro4una flperxoAua ro.qusa

1 2 3 4

1. O6asese 3a aKq[3e (npeua ro4raulrueu o6pavyny aKqu3a) 9084

O6paqyHare qapuHe n Apyre ysosxe Aax6uHe (yrynan roAutlltbl,l l43Hoc npeMa o6pavyny) 9085

Kanuranue cy6eeHrluje u Apyra ApxaBHa AoAeJbuBaba 3a il3rpa4lby u xa6aexy
ocHoBHr,rx cpeAcraBa u HeMarepuianHe uMoBl,lHe

9086

+. lpxaBHa AoAerbuBarba aa npeuuje, perpec u noxpuhe rexyhux rpou:roBa nocnoBatba 9087

i. Ocrafla ApxaBHa AoAeJbuBaba 9088

). llprauruere 4onaqraje u3 uHocrpaHcrBa !r Apyra 6ecnoepanra cpeAcrBa y HoBqy unvt
HaTypr4 oA rirHocTpaHux npaBHllx l,| st 3HqKux nulla

9089

7. IlilqHa npr,rMatba npeAy3erH[Ka us Hero Ao6urxa (nonyuasajy caMo npeAy3erHuqu) 9090

8. KoHrponHtr s6up !o.q 9084 go 9090) 9091

X. PA3TPAHIqEHr HErATllBHl,l HETO EOEKTI,I yTOBOPEHE BMyTHE KnAv3vnE I KYPCHI4X PA3flUKA
- rr3Hocl4

onfic Osx. sa
AOn

Teryha rogura flperxoAHa roAHHa

1 2 ,l 4

1. floqerHo crabe pa3rpaH[qeHor Hero e$erra yroBopeHe BanyrHe Kflay3yfle 9092

Z. Pa3rpaHu.reHu Hero e(peKar yroBopeHe BanyrHe Knay3yne 9093

3. Cpasrvrepnra Aeo yKt4Hyror pa3rpaHuqeHor xero eQerra yl"oBopeHe BanyrHe Kflay3yne 9094



onuc OsH. ea
AOn Texyha ro4una llperxoAna roArsa

2 3 4

4. npeocranr4 il3Hoc pa3rpaHuqeHor Hero eSerra yroaopeHe BanyrHe Knay3yne
(pea. 6p.  1.  + peA. 6p.2.  -  pea.  6p.  3.)

9095

5. floqerro crage pa3rpaHuqeHor Hero e$eKra KypcHr,rx pa3rl,rxa 9096
5. PasrpaHuqeHn nero edexar xypcHr4x pa3nilKa 9097
7. CpaouepHu Aeo yKr,rHfror pa3rpaHuqeHor uero e$erra KypcHr,rx pa3nilKa 9098
3. flpeocranu u3Hoc pa3rpaHuqeHor Hero eSerra rypcnux pa3nr4Ka

(pen. 6p. 5. + peA. 6p. 6. - pea. 6p. 7.)
9099

K. PA3fPAHl,lqEHll nO3llTtlBHl,l HETO EOEKTI,I yFOBOPEHE BAIIyTHE KnAy3yrIE l,l KyPCHIIX PA3Ill,lKA
- !t3HOC],l

ont,tc Osx. g:
AOn Teryha ro4una llperxoAxa roAura

2 J 4

1. floqerno crarbe pa3rpaHr4rreHor Hero e$erra yroeopeHe BaflyrHe knay3yne 91 00
2. Pasrpanuvenu nero eSexar yroBopeHe BanyrHe Knay3yne 91 01
3. Cpaaueprr Aeo yKr4Hyror pa3rpaHhqeHor uero e$erra yroBopeHe BaflyrHe Knay3yfle 9102
4. flpeocranu u3Hoc pa3rpaHui.reHor Hero eSerra yroaopeHe BanyrHe rnay3yne

(peg .6p .  1 .  +  peA .  6p .2 .  -  pen .  6p .3 . )
91 03

5. llo'{erHo crabe pa3rpaHil'.reHof Hero e0erra xypcnux pa3nuKa 91 04
6. Pa:rpauuveur Hero e$erar KypcHlrx pa3nt,rKa 91 05

CpaauepHu geo yKr,rHyror pa3rpaH14qeHor nero e$erra KypcHr4x pa3nuKa 91 06

). flpeocranu u3Hoc pa3rpaHuqeHor Hero eSerra xypcuux pa3nuKa
(pen. 6p.5. + peA. 6p. 6. - peA. 6p. 7.) 9107

xlr. EPyTo noTP$t(l,tBAtsA 3A AATE KPEAI|TE ],t 3AJMOBE, nPOAATE nPOy!3BOAE, POEy 14 ycnyrE U AATE ABAHCE
u APyrA noTPAXl4BAlbA

fpyna
paqyHa, paqyr OI4HAHCL1JCKL1 I/HCTPYMEHTLI OgH. sa

AOn Epyro lulcnpaera
BpeAHOCTU

Hero
{ron- 4-5)

I 2 J 4 5 o

23, ocuu
236 u 237

L Kparxopovxr,r Srnancrjcxu nnacMaHr
(9109 +  9110 +  91 ' t l  +  9112) 9108 2.100 2.100

Aeo 232, Aeo
234, geo 238

u aeo 239
1.1. flnacuasu Qusuuruu nnquMa (xpe4uru u sajuoeu) 91 09

Aeo 230, Aeo
231 , geo 232,
4eo 234,4eo
238 u aeo 239

1.2. flnacuaxu AoMahhM npaBHHM nr4quMa il npeAy3erHlrqilMa
(xpe4uru u eajnoeu)

91' t0

4eo 230 u 4er
239

1.3. flnacuaxu MaruqHr4M u 3aBucHr,rM npaBHlrM nr4lluMa y
IiTHOCTDaHCTBV (rpeAUrU U SailirOSil)

9 1 1 1

4eo 230, 4eo
231 , Aeo 232,
233, Aeo234,
235,4eo 238

u aeo 239

1.4. Oqanu KparKopor{H14 Qunancujcxu nnacMaHu 9112 ?:..100 2.100

4eo 04 u 4eo
U5

2. flyropovHr,r frxaxcrjcxr,r nracMaHr,r x AyropoqHa norpaxrBarba
( 9 1 1 4 + 9 1 1 5 + 9 1 1 6 ) 9 1 1 3

Aeo 048 u Aet
049 1. flnacuanu $uauuxur'r nilquMa (xpeAuru u 3ajMoBil) g',t14

Aeo 043, Aeo
045, Aeo 048,
4eo 049,4eo
050, geo 051

r aeo 059

2.2. flnacuanu AoMahr4M npaBHilM nuquMa r,r npeAy3erHur.lilMa
(xpe4uru u eajuosu) 14 Aeo AyroporrHux norpaxuBarba oA AoMahr4x
npaBHHx fl14qa !r npeAy3eTHuKa

9 1  1 5

Aeo 043, 044,
4eo 045, 048,
4eo 049, geo
050, geo 051

!! Aeo 059

2.3. Ocranu Ayropo'.rHr,r Sunancujcxu nflacMaHu u Aeo AyfopoqHux
noTpaxuBatba 9 1  1 6

016,  Aeo 019,
028 ,Aeo 029,
038 neo 039,
052, 053, 055
neo 059, 15,
't59 200,202,

204,206 u
Aeo 209

3. Ilpogau npor3BoA[, po6a r ycnyre r,r Aar]r aBaHcrl
(9118 + 9119 + 9120 + 9121 +9122 + 9123) 9117 8.458 8.458



fpyna
paqyHa, paqyl Ol4HAHCI4JCKI I 14HCTPYMEHTl,l OgH. sa

AOn 6pyro 14cnpaBKa
BpeAHOCTl,l

Hero
(Kon.4-5)

1 2 3 4 5 o

Aeo 016, Aeo
01 9, 4eo 028,
Aeo 029, Aeo
038, neo 039,
Aeo 052, Aeo
053,.qeo 055,
Aeo 059,.qeo
2O2, aeo 204,
Aeo 206 u Aec

209

3.1. flpogaru npo!,r3BoAl,r, po6a u ycnyre u Aaru aBaHcl,r Susuvxuu
nuquMa 9 1  1 8

.qeo 15, Aeo
1 59 Aeo 01 6,
Aeo 019 Aeo
028 aeo 029,
Aeo 038,,qeo
039, aeo 052,
4eo 053,4eo
055,,qeo 059
Aeo 200, Aeo
202, Aeo 204,
4eo 206 u gec

209

3.2. llpo4aru npou3BoAr.r, po6a u ycnyre u Aaru aBaHcu jaBHuM
npeAy3ehrrMa 9 1  1 9

geo 15 ,4eo
159 Aeo 016,
4eo 019 4eo
028,,qeo 029
4eo 038,4eo
039,4eo 052,
Aeo 053, .qeo
055, neo 059
Aeo 200, Aeo
202, aeo 204,
geo 206 u gec

209

3.3. flpogaru npolr3BoAr4, po6a u ycnyre u Aaru aBaHor gouahuu
npaBHlrM nilLll4Ma il npeAy3eTHlrquMa 9120 3.308 3.308

4eo 15, geo
159 aeo 016,
geo 019,4eo
028, aeo 029
geo 038, Aeo
039, Aeo 052,
Aeo 053, Aeo
055,.qeo 059
.qeo 204, Aeo
206 u aeo 20(

3.4. flpo4aru npoLr3BoAlr, po6a u ycnyre !r Aaru aBaHo4 peny6nuvruu
opraHlrMa u opraHu3aqlrjaMa 912' l 3.946 3.946

Aeo 15, Aeo
159, Aeo 0'16,
4eo 019,4eo
028 neo 029,
Aeo 038, Aeo
039, neo 052,
Aeo 053, Aeo
055, aeo 059
Aeo 204, Aeo
206 il Aeo 209

3.5. flpo4aru npou3BoArr, po6a u ycnyre 14 Aaru aBaHcu jeAuHr.iqaMa
floKanHe caMoynpaBe 9122

Aeo 15, Aeo
159,  Aeo 016,
Aeo 019,  Aeo
028, aeo 029,
Aeo 038 Aeo
039,,qeo 052,
Aeo 053, Aeo
055 neo 059
4eo 200, geo
202, neo204,
4eo 206 u 4ec

209

3.6. Ocrana norpaxuBarba no ocHoBy npo4aje v ocfant alaHcu 9123 1.204 1.204

054, 056, fqeo
059,21,224.,{pyra norpaxrBa}ba (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) 9124 634 634

Aeo 054, Aeo
056, geo 059
Aeo 220,221,
geo 228 u 4ec

225

4.1. florpaxusaua o4 $nauvxux nuqa 9125 50 50

4eo 054, geo
056,.qeo 059,
Aeo 21 Aeo

220, aeo228
u geo 229

4.2, Ilorpaxoreatsa o4 jasxux npeAy3eha 91 26



fpyna
DaqvHa. Daqvr

Ol4 HAHC],1JCK1,1 t4 HCTPYMEHTI4 OsH. 3a
AOn Epyro 14cnpaBKa

BDE'IHOCI}I
Hero

(ron.4-5)

I 2 3 4 5 o

Aeo 054, Aeo
056, neo 059,
4eo 21, 4eo
22O, Aeo228

u aeo229

t.3. nonaxiBana o4 4orlahux npaBHux nuqa u npe4y3erHuKa 9127

.qeo 056, Aeo
059, Aeo 220,
222, aeo223,
geo224, neo

225, , Aeo228,
u aeo229

4.4. norpa)MBaua o4 peny6nuqKux opraHa l.t opraHtl3aquja 9128 56 56

Aeo 056 Aeo
059, seo 220,
geo222, geo
223, Aeo224,
geo225, geo

228 u teo22l

4.5. norpa)a4Balba oA'jeAhHl4qa noKanHe caMoynpaBe 9129 528 528

Aeo 054, Aeo
056, aeo 059,
Aeo 21 Aeo

22O, Aeo224,
Aeo 225, Aeo
226, Aeo228

u aeo229

[.6. Ocrana norpaxcaearua 9130

Y BEOGRAD

AaHa lQQ! 20__15_ro,qnHe

3aroncru 3acrynHuK
M.n.



4
llonyrsaea npaBHo nuqe - npeAy3erHrtx

Marr,rvHra 6poj 7037708 luraSpa AenarHocrt4 3250 nhB 100002715

Haoue RUDO AD BEOGRAD

Ce4uure BEOGRAD-SAVSKI VENAC, BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7

143BEIUTAJ O TOKOB14MA I'OTOBYIHE
ynepuoAyoA 01.01.  Ao 31.12.  20 14 ,  roAHHe

- y xhJbaAaMa AilHapa -

flosuquja AOn
14gHoc

Teryha ro4una llperxoAna roAuH:

2 4

\. TOKOBI4 TOTOBI4HE U3 NOCTIOBHI,IX AKT]4BHOCTI4

. Ilpunuau roroBuHe Lr3 nocnoBHux aKTuBHocrtt (1 .qo 3)
3001 135.341 133.527

. npoAaja u npuMrbeHu aBaHcil 3002 134.209 132.020

npuMrbeHe KaMare H3 nocJloBHt4x aKTllBHocrt4 3003

Ocranr npunueta il3 pe4oBHor nocfloBarua 3004 1.132 1.507

L OAnilBu roroBilHe u3 nocnoBHrx aKTHBHocrr4 (1 Ao 5) 3005 129.049 136.711

. lzlcnnare Ao6agruaquua v Aaru aBa{cu 3006 74.230 80.277

3apa4e, HaKHaAe 3apa.qa !r ocraflu nuqHu pacxo.qu 3007 46.542 49.367

. flnahere xar'aate 3008 397 2.O79

l. flopes ua goburax 3009

O4nuar no ocHoBy ocranuxjasnux nplrxoAa 301 0 7.880 4.988

l l. Hero npunua roroBr He h3 nocfloBHr4x arruanocru (l-ll) 301 1 6.292

V. Hero oAJrilB roroBuHe u3 nocnoBHr'rx aKrr4BHocrt4 (ll-l) 3012 3.184

;. TOKOB l,l FOTO BI,l H E l,l3 AKTl,l B HOCTl,l 1,1 H BE CTl,l PAI+A

. flpunusil roroBuHe u3 aKruBHocrr,r r4HBecruparba (1 ao 5)
301 3 zcz 11 .000

1. flpo4aja axquja u ygena (nero npunuer) 3014

npoAaja uen,tarepurjanne uMoBuHe, HeKperHilHa, nocrpojeua, onpeMe u 6uonourrux
cpeAcTaBa

301 5 zJz 1 1 .000

J. Ocraflil $uuaHcujcxr,r nracMaHH (nero npununu) 3016

. flpnuruexe KaMare H3 aKTuBHocn4 uHBecr[pa]ba 3017

fl puuruene Au Br,rAeHAe 301 8

l. OAnhBu roroBuHe u3 aKruBHocr4 r4HBecrilpaba (1 no 3) 301 I 2.934 483

KynoauHa axquja u ygena (nero o4nueu) 3020 1 0

KynoeuHa ueuarepujanne uMoBuHe, HeKperHuHa, nocrpojeua, onpeMe u 6uonoulxux
cpeAcTaBa

3021 834 123

Ocranu $unancujcru nnacrrraHu (Hero oAnuBr4) 3022 2.100 J C U

ll- Hero npunhB roroBr4He u3 aKruBHocrr4 uueecrupaua (l-ll) 3023 10.517

V. Hero oAn[B roroBuHe u3 aKruBHocrr4 uneecruparua (ll-l) 3024 2.682

3. TOKOBI,I TOTOBI4HE T43 AKTI,IBHOCTI,I O}IHAHCUPATbA

. Flpunnau roroBuHe il3 aKruBHocl4 QuxaHcupaua (1 .qo 5)
3025

1. Ysehalbe ocHoBHor Kanurana 3026

flyropouHu KpeAuru (Hero npunuau) 3027

|. Kparxopouuu Kpe4ul4 (Hero npunuBu) 3028

. Ocrane 4yropoqxe obaeege 3029

Ocrane xparropo,.rHe o6aeege 3030

l. OAfluBr.r roroBuHe u3 aKTLrBHocnl QuHaHcupatua (1 ao 6) 3031 3.455 10.220

. Orryn concraenux arquja u yAefla 3032



flosuquja AOn
143Hoc

Teryha rogura lperxoAua roAun:

I 2 3 4

l. ,Qyropovnu KpeAurlr (ognueu) 3033 303

l. Kparxopovuu KpeAunr (o4nuau) 3034 3.152 10.220

[. Ocrane o6aseee (o4nuau) 3035

i. OuHaHcujcKu nu3uHr 3036

). lulcnnahene gilBr/AeHAe 3037

ll. Hero npunue roroBrirHe u3 axruBHocrlr Sunancuparua (l-ll) 3038

V. Hero oAnuB roroBr4He u3 axrlrBHocrr,r Sunancuparua (ll-l) 3039 3.455 10.220

CBErA nPUJIMB TOTOBI,IHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 135.593 144.527

1. CBErA OAAIIB fOTOBI,IHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 135.438 147.414

FJ. HETO nPlllll4B fOTOBIIHE (3040 - 3041) 3042 155

:. HETO OAnt,rB TOTOBT,THE (3041 - 3040) 3043 2.887

K. TOTOBI4HA HA NOqETKY OEPAT{YHCKOT NEPilO.qA 3044 5.645

3. nO3llTl,lBHE KyPCHE PA3tll,lKE IIO OCHOBy nPEPA[IyHA fOTOBI,IHE 3045 2.758

,. HETAT}IBHE KYPCHE PA3III,IKE NO OCHOBY NPEPAI.IYHA TOTOBI,IHE 3046

,. roToBl4HA HA KPAJy OEPAqyHCKOT nEPIIOAA
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047 2.913 2.758

y BEOGRAD

AaHa 16.04. 20 15 roAilHe

3axoncxu 3acrynHilK
M.n.



5
IlonybaBa npaBHo ntrqe - npeAy3erHux

Maruvxu 6poj 07037708 l,ltrOpaAenarHosu 3250 nhE 100002715

ha3uB RUDO AD BEOGMD

CeAuure BEOGRAD-SAVSKI VENAC. BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7

I43BE]IJTAJ O NPOMEHAMA HA KANNTAIIY
y neproAy oA 01.01. Ao 31.12. 20;!!_. rogune

M}
QDJ:

l\,"\\ 9*G'@ '*{tuffi ik

xq"fr4
s'-:N -"mt*

ocerHo dabe Ha aaH 01.01.

t&!s:1l!r49!9rl!9 100' r01( 031 405{ 208.552 107i t09'
457 725 4038 4074 {09:

2
;.$#;." l . l l i}: l* ;xir . ' . i :...\ ll;"i

4039 4075
409 402, 4040 loTa 109,

3

\\\:.:.1$? ..;r l

to2a 4041 t05l 208.552 4077 109r
i) xoDufoaaHo noroasr c@o DacvHa {16 ' 2a + 26) > 0 467.725 4042 4078

TOAtrHX . l .t : : i

r) npoMeT Ha AyrosBot cTpaH! paqYHa lo2l 4043 tm' 14.188 4079 'G;

4044 4080 {09{

5
. . . i :t1:: .: I

4045 222.740 4081
;) norpaxHH canAo paqyHa (36 -4a + 46) > 0 4010 467.725 4022 4046 464 4082 110(

6

\ . t

D AYfOEHOJ 401 4047 4083 t 1 0
i) ucnpaBKe Ha roTpaxHoj dpaHx paqyHa 401 l rooof 4M8 74.6% 4044 t10t

t t i

r) (op(roaaHs AyroBtsu cilAo pacwa (5a + 6a - 66) > 0 401 4M9 106; 148.M6 4085 t lo:

4O1' 4050 4086

I r) npoileT Ha ayaoesol crpaH, pacyta | 4033 | 405', t06l 4.22'l 4067 t10l
4052 4088 t lq

9
)TaEe Ha [pajy reryhe roAxie 31.12. -- t .',..ffi, ffi)-) .:-..-i
) AytoBHu c4o paqvHa {7a + 8a - 86) > 0 {01i 4053 to7 156.267 4089 110;

) f,orpa#u dAo pacyHa (76 - 8a + 86):0 1011 467.725 4036 4054 4090 {10r

y BEOGMD

4axa_l!Q!-20 15 roAnHe





- y reaaailaAnHapa -

) ayfosH| €nao Fcy8a 1235 257.O24 4244
I lorpaxM calao peqyHa

I ucnDaBRe Ha lvro8Hol 6FHx DacYNa
4236

, ,cnpasf,e Ha norpmoj dpaHr pacyHa

) (opfiosdu AyroBHr canAo pacyHe (1a + 2a - 26) > 0
4237 257.O28 4241

y H a ( 1 6 - 2 a + 2 6 ) > 0

rwxr
) npoM€r Ha ayaoEHol qpai| p4yf,a

4?3a 14.'t88 4247
) npwd Ha norpa#oj 6paHr pacyHa

5

iaM f,a (Fiy nFqHe qxHe3l.l2.

) AyroBHr @o Fcytso {3a + 4a - 46} > 0
4239 212.UO

6

rdep|lsao3HacElHxx rpeuab r npof,ee psqyxo4d@Hxx ndxilre

) qcnpaBx€ Ha AyroBHd 6p6H! FaqyHa 4240 74.694

7

:opxro&Ho notdf,o daEet*lme uxae ta&tr ol.o1._

4241 317.534 t25(

lFxeHeyrrytui_ aqffx

4242 4.247 4251
) npoMer Ha ndF#oi dpaHN FwHa

I

;TaM xa KFivrexvhe @xHe 31.12.

) ayroBH, ffao Paqyaa (7a + 8a - 86)> 0 309.287
;) norpilH! calgo pacyHa (76 - 8a + 86) > 0

3axoxcxu 3a6ynHuK



Ilonyruaea npaBHo Jl4qe - npeAy3erHuK

Maruvuu 6poj 7037708 LlJraQpa AenarHocrr4 3250 nil6 fi0002715

BEOGRAD-SAVSKI VENAC, BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7

]43BE1IJTAJ O OCTAflOM PE3YTITATY
3a neproA oA 01.01. Eo 31.12.2014 .  roAltHe

- y xurbaAaMa AuHapa -

l-pyna
paqyHa,
paqyH

nO3t1l-lt4JA AOn
Hano-
MEHA
6poj

L13Hoc

Teryha ro4ura flperxogua
roAuHa

1 2 J 4 b o

\. HETO PE3YNTAT 1,I3 NOCNOBAH]A

HETO AOELTTAK (AOn 1064) 2001
r. HETO ry6'4TAK (AOn 1065) 2002 8.221 11.097
s. ocTAJrr4 CBEOEyXBATHI,| AOEI4TAK l,tl|1,l ryEUTAK

r) Graexe xoje rehe 6trt pexnacr,r{uxoBaHe y Ernaxcy ycnexa y
6ygyhuu nepr,roArMa

330

1. flporaeHe peeanopiasaLlraje neuarepujanre ilMoBuHe, HeKperHuHa,
nocrpojeua u onpeMe

r) noBehatbe peBafiopu3aquoHl4x pe3epBLt 2003
)) cMal+e|le peBaflopu3aLll4oHl4x pe3epBil 2004

331

AKryapcKr4 Ao6uqu unu ry6nty no ocHoBy nnaHoBa geSuuucaHux npuMarsa

t) 4o6uqu 2005
5) ry6uqu ZUUO

J5Z

3. flo6uqu unu ry6r,rqu no ocHoBy ynara]ha y BnacHuqKe ilHcrpyMeHre
KanilTana

a) Ao6ilqu 2007
5) ry6uqu 2008
{. ,{o6nqu unu ry6ur1u no ocHoBy yAena y ocranoM caeo6yxearHora 4o6rarxy

unu ry6urxy npu4pyxeHux ApyulraBa

r) Ao6ilLI4 2009
i) ry6hqu 201 0
5) Graexe xoje naxnagno uory 6urr peKnacx+lrxoBaHe y ErflaHcy

ycnexa y 6ygyhr,ru neproAr4Ma

334

1 . ,Qobuqu unu ry6u4u no ocHoBy npepaqyHa Qunaxcujcxux ueseLuraja
14H OCTpaHOT n OCIIOBalba

l) Ao6uqr 2011

t ry5uuu 2012

335

fo6urqu unu ry6n1u oA t4HcrpyMeHara 3aurilTe Hero ynaratsa y uHocrpaHo
nocfloBal.be

r) 4o6uqu 201 3
5) ry6ullil 2014

336

]. lo6raqra unu ry6ut1u no ocHoBy r4HcrpyMeHara 3aurure pusuxa (xequnra)
HOBqAHOT TOKA

l).qo6fiqu 2015

i) ry6uqu 2016

{. Ao6uqu unu ry5utqu no ocHoBy xaprraja oA BpeAHocnt pacnofloxl4Bl,tx 3a
npo4ajy

r) Aobilqu 2017

i) ry6uqu 2018



Fpyna
paqyHa,
paqyH

n03hr.lLrJA AOn
Hano-
MEHA
6poj

,13Hoc

Teryha ro4uHa Ilperxogxa
roAxHa

1 2 3 4 5 6
. ocTAflh 6PyTO CBEO6)XBATH]4 AO6]4TAK
(2003 + 2005 + 2OO7 + 2009 + 2011 + 2Ol 3 + 201 E + 20,t7) -
(2004 + 2006 + 2008 + 2O'tO + 2012 + 2014 + 201 6 + 2Ol 8i : O

201 9 0 0

I. OCTMI4 6PYTO CBEOE}4(BATHI4 ryEilTAK
(2OO4 + 2006 + 2OO8 + 2010 + 2012 + 2O1 4 + 2016 + 2O1g) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2OO9 + 2011 + 2013 + 2015 + 20171>O

2020 0 0

il. noPE3 HA OCTAnil CBEOEyXBATH!4 AO6]4TAK 14Itr4 ryEtlTAK
nEPUOAA 2421

v. HETO OCTMI4 CBEOE)XBATHL| AO6!4TAK
(2019 -2020 -2021)>0 2022 0 0

r'. HETO OCTAJI1,4 CBEOEyXBATHU ryBUTAK
(2020 -2019 + 2021)>0 2023 0 0

r. vKynAH HETO CBEOEyXBATHU pE3ynTAT nEPUOAA

. yKynAH HETO CBEOEyXBATHLi flOELlTAK
(2001 - 2002 + 2022 - 2023I > 0 2024

I. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHT ryEilTAK
(2002 - 2001 + 2023 - 2022\ > o 2025 8.221 11 .097
yKynAH HETO CBEOSyXBATHI,| AOEI4TAK tutl,| ryE]tTAK
12027 + 20281 = AOn 2024 2 0 rnu AOn 2025 > O 2026 8.221 11.097

fl punucax eehuHcxutu BnacHrr.luMa Kanltrana 2027
flpunucax BnacHut luMa xojra nerr,rajy KoHTpony 2028

Y BEOGRAD

AaHa 16.04. 20-15_ro4uHe

3axoncrn 3ac4/nHuK
M.n.



“РУДО” А.Д., БEOГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2014. године

I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

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

Историјат

Непосредно по завршетку I светског рата, Српско лекарско друштво формира радну групу са задатком
да припреми Нацрт предлога о старању о инвалидима. Ортопедски завод – садашње "РУДО" је на
предлог лекарског друштва основано у марту 1919. године. Ортопедски Завод је основан као војно
предузеће и на челу се налазио официр-војни лекар, а први радници су били ратници из I светског
рата који су изучавали ортопедску технику у Француској. Уз помоћ Француске војне мисије основан је
Фонд који је помагао развој ове нове делатности стварањем услова за почетак рада код нас кроз
набавку опреме и материјала.
У исто време почела је изградња наменских објеката који су требали да побољшају услове рада у
односу на дотад постојеће привремене објекте. Све до II светског рата Завод се развијао
оспособљавајући се за производњу разних врста помагала (разне врсте протеза, које су биле у основи
од дрвета, са елементима од метала и коже, дрвених и металних штака, ортопедске обуће и других
врста помагала).
По завршетку II светског рата активније се приступило организацији производње ортопедских
помагала. Одмах након рата Ортопедски Завод постаје државно предузеће и долази до промене
назива у Ортопедски завод "РУДО", по месту у којем је формирана I пролетерска бригада. Повезан том
симболиком, 22.12. се слави као дан фирме.
"РУДО" је током свог постојања развило специфичну несеријску производњу прилагођену сваком
кориснику што представља разлику у односу на друге произвођаче. Коришћењем ортопедских
помагала компаније "РУДО", особе са инвалидитетом се враћају обављању радних и других животних
функција.
Касније је Друштво проширило производњу и на робу широке потрошње намењену очувању и
заштити здравља,
Ортопедско предузеће "РУДО" ад Београд успешно послује готово читав један век, и представља
најстарију и највећу компанију из области ортопедије на подручју југоисточне Европе. Приватизовано
је аукцијском приватизацијом Фебруара 2007.

"РУДО" је дефинитивно највећи и најпознатији бренд који Србија има у области ортопедије и то се
огледа кроз традицију бављења ортопедијом која успешно траје више од 90 година.
Регистровано је за производњу и продају ортопедских помагала, шифра делатности 3250
Последње промене у Регистру АПР 11.07.2013.године по Решењу БД 77034/2013 тичу се промене
одбора директора , МБ 07037708, ПИБ 100002715
Највећи део асортимана производа и робе из делокруга пословања пласира се купцима, од којих су
највећи Заводи за здравствено осигурање и Војне поште на територији Републике Србије.

На дан 31.12.2014. године Друштво у  радном односу има 55 радника.

У складу са чланом 7 Закона о Рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС ) друштво је разврстано
на основу података из Финансијских извештаја за 2014 годину у мало правно лице. Друштво је
обавезно да изврши ревизију финансисјких извештаја за 2014.годину.
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II ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештај за 2014. годину састављен је у складу са одредбама Правилника о саджини и
форми финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС
95/2014) и уз пуно уважавање Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/06 и
111/09), Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр.62/2013) и свих материјално значајних питања
утврђених стандардима финансијског и рачуноводственог извештавања (МРС и МСФИ), као и другим
рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији.
На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да
вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода,
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са
законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање
финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно
Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део
стандарда.

Презентација финансијских извештаја

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми
образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
(Службени гласник РС, бр. 95/2014, 144/2014).

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено.
Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

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

III Правила процењивања – основне претпоставке

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

Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у
моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски
извештаји састављени су на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине)
пружају информације, не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату
и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима,
који представљају готовину, која ће бити примљена у будућем периоду.

Финансијски извештаји састављени су под претпоставком да ће Друштво да послује на неограничени
временски период и да ће наставити са пословањем и у догледној будућности.

1) Признавање елемената финансијских извештаја

Материјална средства се признају у билансу стања, када је вероватно да ће будуће економске користи
притицати у Друштво и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност, која се
може поуздано измерити.
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Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе, која ће се подмирити
може поуздано да измери.

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с
повећањем средстава или смањењем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да
признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањењем
обавеза.

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи, које је повезано са
смањењем средстава или повећањем обавеза , које могу поуздано да се измере, односно да
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава.

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала, као уложени новац или уложена
куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала проистиче
концепт очувања финансијског капитала. Очување финансијског капитала мери се у номиналним
монетарним јединицама (РСД). По овом концепту, добитак је зарађен само ако финансијски износ
нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку
периода, након укључивања било каквих расподела власницима.

2) Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних  разлика

Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним средствима плаћања у
њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан билансирања. Нето позитивне и негативне
курсне разлике настале по том основу исказане су као приход или расход периода тј.у корист или на
терет биланса успеха Друштва.
Прерачун је , такође извршен и за све обавезе и потраживања на домаћем тржишту, уколико је
уговорена валутна клаузула.
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

31.12.2014. 31.12.2013.

1 EUR 120,9583 114,6421

1 USD 99,4641 83,1282

1 CHF 100,5472 93,5472

3) Неуплаћени уписани капитал

Процењује се у висини уговореног ненаплаћеног износа. Ако је уписани капитал у страној валути на
дан биланса вреднује се по средњем курсу.Друштво нема неуплаћеног уписаног капитала.



“РУДО” А.Д., БEOГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2014. године

4

4) Нематеријална улагања, некретнине, опрема

Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате као средство,
одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној вредности односно, цени коштања.
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача укључујући царине, порезе који се не могу
рефундирати и све друге трошкове довођења средства у стање функционалне приправности. Набавна
вредност умањена је за све примљене попусте и/или рабате (поклоне). Набавна вредност изграђених
основних средстава је њихова набавна вредност на датум када су изградња или развој завршени.
Под некретнином или опремом сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи
од једне године. Накнадни издаци у некретнине, постројења и опрему се капитализују само када је
вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим издацима припасти Друштву и да издаци
могу поуздано да се измере. Сви остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у
коме настану.
Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају
се, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода, у билансу успеха.
Корисни век употребе средства се преиспитује најмање на крају сваке пословне године, и ако постоје
промене у очекиваној динамици трошења будућих економских користи које су садржане у средству,
стопа амортизације се мења како би се одразила промењена динамика.
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вредности
умањеној за кумулирану исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке за умањење
вредности.

Нематеријална улагања, некретнине, опрема су материјална средства, које Друштво држи у
производњи или за испоруку робе или за пружање услига, за изнајмљивање другим лицима или у
административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода тј.
пословне године.
Накнадни издатак за некретнине, постројења и опрему, након његове набавке, увећава вредност ових
средстава само када се тим издатком побољшава стање средстава изнад његовог процењеног учинка,
и у случају да је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у
Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа, надлежног за послове
статистике.

Издатак за поправку и одржавање некретнина, постројења и опреме који настаје ради обнављања или
одржавања будућих економских користи се обично признаје као расход периода у коме настане.

Некретнине, постројења и опрема материјална престају да се исказују у билансу након отуђивања или
када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекује никаква будућа
економска корист.

5) Амортизација

Основица за обрачун амортизације је набавна  вредност средстава. Метод обрачуна је
пропорционалан  (параграф 62 МРС - Некретнине, постројења и опрема).
Отписивање се врши по стопама које су засноване на преосталом корисном веку употребе средстава,
процењеном од стране руководства Друштва.
Обрачун амортизације некретнина, опреме и нематеријалних улагања почиње када се ова средства
ставе у употребу.
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Некретнине 2.5 %

Опрема и машине 12,5-
16,5 %

Рачунарска опрема 20 %
Транспортна средства 25 %

Примењене стопе за амортизацију нематеријалних улагања су следеће::

Лиценце за софтвере 50 %
Софтвери 20 %

6) Дугорочни финансијки пласмани

Дугорочни кредити и остали дугорочни пласмани вреднују се овако:
-ако су дати у динарима вреднују се по књиговодственој вредности,
-ако су дати у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне разлике
евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских расхода. Уколико су
дати кредити са валутном клаузулом вреднују се по курсу на дан биланса валуте утврђене валутном
клаузулом. Позитивни ефекти евидентирају се у корист финансијских прихода а негативни на терет
финансијских расхода.

7) Залихе

Залихе обухватају:

- основни и помоћни материјал, који је намењен процесу производње;
- робу, која је набављена ради даље продаје кроз велепродају или продају на мало тј. Преко

малопродајних објеката којима Друштво располаже;
- полупроизводе које је Друштво произвело
- готове производе које је Друштво произвело;
- недовршену производњу, чија је производња у току.

Залихе материјала мере се по набавној вредности, увећаној за зависне трошкове набавке или по нето
продајној цени, ако је она нижа од набавне вредности.
Набавну вредност чине сви трошкови набавке и други трошкови неопходни за довођење залиха на
њихово садашње место и стање.
Обрачун утрошка залиха материјала врши се по методи просечне пондерисане цене.

Залихе робе мере се по велепродајној цени тј. вредности, коју чини набавна вредност (фактурна
вредност добављача, увозне дажбине и други неповратни порези, трошкови превоза, манипулативни
трошкови и други трошкови, који се директно могу приписати стицању залиха робе) увећана за
планирани износ разлике у цени.

Велепродајне цене робе или производа који се продају преко малопродајних објеката, увећавају се за
порез на додату вредност.
Залихе недовршене производње и готових производа настају као резултат производног процеса и
мере се по цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа, исто као и залихе полупроизвода.
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8 ) Потраживања

Обухватају потраживања од продаје (купци матична и зависна правна лица, купци остала повезана
правна лица, купци у земљи и купци у иностранству), потраживања из специфичних послова и друга
потраживања (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од запослених, потраживања од
државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса
изузимајући порез на добитак).
Потраживања у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне
разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских расхода.
Дефинитивно ненаплатива потраживања директно се отписују на терет осталих расхода. Потраживања
од дужника у стечају и потраживања која нису наплаћена за 60 дана од дана доспећа, индиректно се
отписују на терет осталих расхода.

9) Потраживања за више плаћен  порез на дибитак

Обухватају претплаћени порез на добитак.

10) Краткорочни финансијски пласмани

Обухватају краткорочне кредите (краткорочни кредити матичним и повезаним правним лицима,
краткорочне кредите осталим повезаним правним лицима, краткорочне кредите у земљи,
краткорочне кредите у иностранству и део дугорочних кредита који доспева за наплату наредне
године) Краткорочни кредити  у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса.
Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет
финансијских расхода.
Краткорочни финансијски пласмани од дужника у стечају као и пласмани који нису наплаћени за 60
дана од дана доспећа индиректно се отписују на терет осталих расхода.

11) Готовински еквиваленти и готовина

Обухвата непосредно уновчиве хартије од вредности (ове хартије од вредности замењују готовину у
платном промету, чекови, на пример), готовину на пословном рачуну у домаћој валути, готовину на
пословном рачуну у страној валути, издвојене депозите у домаћој или страној валути и готовину у
благајни у домаћој или страној валути.
Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне
курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских
расхода.
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12) Порез на додату вредсност и активна временска разграничења

Обухвата плаћени порез на додатну вредност који није конпензиран са наплаћеним порезом на
додату вредност, потраживања за више плаћени порез на додату вредност, унапред обрачунате
трошкове (трошкови који се односе на будући обрачунски период), потраживања за нефактурисани
приход, разграничене трошкове по основу обавеза (унапред обрачунате камате, на пример) и остала
активна временска разграничења.

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

14) Капитал обухвата:

Основни капитал, остали основни капитал, емисиону премију, резервни капитал (законске и
статутарне резерве), ревалоризационе резерве, нереализоване добитке по основу хартија од
вредности, нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године и уписани неуплаћени капитал.
Нереализовани губици по основу хартија од вредности и губитак из ранијих година и текуће године до
висине капитала су исправка вредности капитала.
Откупљене сопствене акције су такође исправка вредности капитала.
Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности, а откупљене
сопствене акције по откупљеној цени.
Уписани неуплаћени капитал у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса.

15) Дугорочна резервисања

Представљају обавезе за покриће трошкова и ризика проистеклих из претходног пословања који ће се
појавити у наредним годинама а односе се на:
- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, и
- остала резервисања за вероватне трошкове.
Ова резервисања Друштво процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а смањују се у моменту
настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискориштена дугорочна резервисања укидају
се у корист осталих прихода.

16) Дугорочне обавезе

Обухватају обавезе по дугорочним кредитима .Динарске дугорочне обавезе исказују се у номиналној
неисплаћеној вредности а у страној валути исказују се по средњем курсу стране валуте на дан биланса
или по курсу уговореном са кредитором. Дугорочне обавезе са валутном клаузулом вреднује се
такође по средњем курсу на дан биланса валуте утврђене валутном клаузулом.
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17) Краткорочне финансијске обавезе

Обухватају краткорочне обавезе са роком доспећа до годину дана и део дугорочних обавеза који
доспева за плаћање у наредној години. Динарске краткорочне финансијске обавезе исказују се у
номинално вредности а обавезе у страној валути и са валутном клаузулом исказују се по средњем
курсу стране валуте на дан биланса .

18) Обавезе из пословања

Обухватају примљене авансе, депозите и кауције, добављаче, издате менице и чекове повериоцима и
обавезе из специфичних послова. Динарске обавезе из пословања исказују се у неплаћеном износу а у
страној валути исказују се по средњем курсу на дан биланса.

19) Остале краткорочне обавезе

обухватају обавезе по основу зарада и накнада зарада у бруто износу, обавезе по основу камата и
трошкова финансирања,  обавезе за накнаде према запосленима,  обавезе према физичким лицима
по уговору о делу, обавезе за обустављене нето зараде и остале обавезе.

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

Oбухватају обавезе по основу пореза на додату вредност,  обавезе за порезе,  обавезе за доприносе
на терет трошкова и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Пасивна временска

разграничења обухватају унапред обрачунате трошкове, обрачунате приходе будућег периода,
обрачунате зависне трошкове набавке, одложене приходе .

21) Приходи од продаје

Приходи су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја обрачунског
периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена
фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потрживања, узимајући у
обзир износ свих трговачких попуста или количинских рабата, које Друштво одобри. Приход од
продаје се признаје када су задовољени сви услови:

- Друштво је пренело све значајне ризике и користи од власништва;
- руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са
власништвом, нити контролу над продатим производима и робом;
- када је могуће да се износ прихода поуздано измери;
- када је вероватно да ће пословна промена бити праћена приливом економске користи у Друштво и
када трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом, могу поуздано да се
измере.
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22) Пословни расходи

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови
зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови
производних услуга и нематеријални трошкови.
Основни елементи и начела признавања расхода су:
- расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи
које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери;
- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности);
- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а
повезаност са приходом се може установити у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем
поступка системске и разумне алокације;
- расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до
којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за
признавање у билансу стања као средство;
- расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза, без истовременог признавања
средства.
- сви расходи се признају независно од плаћања.

23) Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су
доспели или се приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе
од курсних разлика (укључујући и обрачун као последицу уговорене валутне клаузуле) и остале
финансијске приходе и расходе.

24) Остали приходи и расходи

Остале приходе чине добици од продаје некретнина, постројења, опреме,  учешћа у капиталу,
материјалу, вишкови осим вишкова залиха учинака, наплаћена отписана потраживања,  приходи од
смањења обавеза и приходи од укидања дугорочних резервисања.
Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме, губици по основу продаје учешћа у капиталу и материјала, мањкови осим
мањкова залиха учинака, расходи по основу отписа потраживања. Остали расходи обухватају и
расходе по основу обезвређења имовине (обезвређење  нематеријалних улагања, обезвређење
некретнина, постројења, опреме,  обезвређење залиха материјала и робе, обезвређење потраживања
и краткорочних финансијских пласмана).

25) Потраживања по основу продаје

Потраживања по основу продаје процењују се по номиналној вредности.

Друштво врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања по предлогу пописне комисије.
Одлуку о исправци вредности доспелих потраживања, као и одлуку о отпису потраживања, у складу са
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, доноси Генерални Директор односно
Извршни директори.
Изузетак од претходног, представљају потраживања и друга финансијска улагања која нису наплаћена у
року од 60 дана од дана доспећа, која се исправљају на терет расхода Друштва,а евентуална наплата тих
потраживања одобрава се рачуну прихода Друштва.
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IV ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

Ови Појединачни финансијски извештаји за 2014.годину одобрени су од стране Директора
Друштва  у 2015. години., коначно их усваја Скупштина друштва, на својој редовној годишњој
седници.

1. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE

2. СМАЊЕЊЕ/ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

У 2014. години дошло је до смањења залиха готових производа, што се одразило на финансијски
резултат тј. смањења пословног прихода за 194 хиљада динара.
У 2014. години дошло је до повећања залиха недовршене производње, што се одразило на
финансијски резултат тј. повећање пословног прихода за 356 хиљаде динара

3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Остали пословни приходи у 2014. години укупно износе 1.580 хиљада динара и у највећем делу
представљају приходе од закупнина у износу од 1.580 хиљадa динара и укључени су у став 1.
Приходи од продаје услуга.

4. ТРОШКОВИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара

2014. 2013.
14.218 13.286

Трошкови набавне вредности робе 33.226 33.872
Трошкови материјала за израду 14.218 13.286
Трошкови осталог материјала 1.027 799

У хиљадама динара

2014. 2013.
Приходи од продаје робе:

57.307 58.454
Приходи од продаје производа и услуга: 63.317 59.663

120.624 118.117

У хиљадама динара

2014. 2013.

Смањење: 194 1.527
Повећање: 356 0

162 1.527



“РУДО” А.Д., БEOГРАД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2014. године

11

Трошкови горива и енергије 4.871 5.677

53.341 53.634
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5. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

2014. 2013.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 31.326 31.001
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде

зарада на терет послодавца 5.608 5.556
Трошкови накнада по уговорима 5.065 5.523
Остали лични расходи и накнаде 5.004 3.929

47.003 46.009

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2014. години износе 47.003
хиљада динара.

6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

У хиљадама динара
2014. 2013.

Трошкови амортизације 13.323 14.667
Резервисања за накнаде и друге бенефиције
-Отпремнине 365
-Судски трошкови

13.323 15.032

Укупни трошкови амортизације у 2014. години износе 13.323 хиљада динара, а eфекат
резервисања за отпремнине за 2014.годину је довео до прихода од укидања резервисања
насталог услед законских промена и промене дисконтног фактора , у износу од 369 хиљада
динара. Резервисања за отпремнине  се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих
одлива применом дисконтне стопе.
У 2014.години није било додатних резервисања по питању судских трошкова у односу на већ
постојеће , укалкулисане у ранијим годинама.
Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства
Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире.
Трошак резервисања се признаје у расходима периода.
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7. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ

2014. 2013.

Трошкови услуга на изради учинака 422 886
Трошкови транспортних услуга 2.207 2.395
Трошкови услуга одржавања 769 1.118
Трошкови закупнина 845 3.900
Трошкови сајмова - 5
Трошкови рекламе и пропаганде 121 465

Трошкови осталих производних услуга 1.831 1.588
Трошкови непроизводних услуга 3.699 2.615
Трошкови репрезентације 316 271
Трошкови премија осигурања 282 462
Трошкови платног промета 781 830
Трошкови чланарина 59 59
Трошкови индиректних пореза и доприноса 2.406 1.579
Остали нематеријални трошкови 291 300

14.029 16.473

8. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара

2014. 2013.

Приходи од камата 8
Позитивне курсне разлике 276 119
Остали финансијски приходи 106 57

382 184

Финансијски приходи остварени у 2014. години износе укупно 382 хиљаде динара.

9. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

2014. 2013.

Расходи камата 349 1.867
Негативне курсне разлике 1.044 235
Остали финансијски расходи 55 11

1.448 2.113

Расходи камата, који у 2014. години износе 349 хиљада динара, од којих према Агробанци у
Стечају 347 хиљада динара ( по основу кредита )
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10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара

2014. 2013.
Добици од продаје нематеријалних улагања,
некретнина, постројења и опреме 194 6.007
Добици од продаје материјала 65
Приходи од укидања дугорочних резервисања 369 666
Вишкови 158 56
Наплаћена отписана потраживања 214
Приходи од смањења обавеза 278
Остали непоменути приходи 565 42
Приходи од усклађивања вредности

1.286 7.328

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара

2014. 2013.

Мањкови 283 110
Остали непоменути расходи 790 813
Обезвређење залиха материјала и робе 233 -
Обезвређење потраживања од купаца (напомена 18) 81

1.306 1.004

Остали непоменути расходи се састоје од учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у
у износу од 743 хиљада динара и расхода из ранијих година у износу од 46 хиљаде динара
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12. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Некретнине, постројења и опрему и нематеријална улагања Друштва, како је то исказано у
закључном листу на дан 31.12.2014. године износе:

Земљиште
Грађевински

објекти
Пoстрoјeња

и опрема Укупно

Нематери-

јална

улагања

Набавна вредност

Стање 31. децембра 2013. 580.349 122.868 703.217 874

Корекција почетног стања 123.011 123.011 - -

Стањe 1. јануара 2014. 123.011 457.338 122.868 703.217 874

Набавке у току године и в. 232 463 694

Смањење –продаја 3.645 3.645

457.570 119.686 700.267 874Стањe 31. децембра 2014. 123.011

Исправка вредности

Стање 31. децембра 2013. године 345.611 119.003 464.614 816

Корекција почетног стања 74.694 - 74.694 -

Стасњe 1. јануара 2014. године 270.917 119.003 389.920 816

Амoртизација за текућу годину 11.373 1.930 13.303 20

Продаја и мањкови 3.440 3.440 -

Стањe 31. децембра 2014. 117.493 399.783 836282.290

Садашња врeднoст на дан:

- 31. децембра 2014. 123.011 175.280 2.193 300.484 38

- 1. јануара 2014. године 123.011 186.421 3.864 313.296 58

У 2014.години извршено је одвајање вредности земљишта од вредности објекта , услед чега је
дошло до промена у вредности некретнина , самим тим и исправци вредности некретнина.
Вредност земљишта која је по детаљној анализи (табела у прилогу ) приказана износи 123.011
хиљада динара и над њим се не врши амортизација.

GRADJEVINSKI OBJEKTI NA DAN 31.12.2014
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RB NAZIV SREDSTVA Nekretnine sa Gradjevinski Prethodni Zemljiste Broj Stopa Amortizacija Ukupan.

zemljistem objekti otpis meseci amorti gradevin. Obje otpis

1 Aplikacioni centar betonblok 2 321.830.466,51 257.928.997,93 138.580.950,22 63.901.468,58 12 2,50% 6.448.224,95 145.029.175,17

1a Alikacioni centar-dogradnja 110.700,00 110.700,00 0 2,50% 0,00 0,00

2 Kotlarnica opeka 7.550.279,23 6.040.223,38 3.838.915,71 1.510.055,85 12 2,50% 151.005,58 3.989.921,29

3 Lakirnica od opeke 3.430.262,66 2.744.210,13 2.256.387,33 686.052,53 12 2,50% 68.605,25 2.324.992,58

4 Lokal Novi sad opeka35 m2 4.254.097,13 3.403.277,70 2.342.875,15 850.819,43 12 2,50% 85.081,94 2.427.957,09

5 Lokal u Užicu 2.007.028,80 1.605.623,04 1.354.744,46 401.405,76 12 2,50% 40.140,58 1.394.885,04

6 Ograda metalna oko kruga32 3.045.718,81 2.436.575,05 2.436.575,05 609.143,76 12 2,50% 2.436.575,05

7 Prizemna radionica 122.684.835,58 98.147.868,46 72.993.952,04 24.536.967,12 12 2,50% 2.453.696,71 75.447.648,75

8 Putevi126 9.257.126,60 9.257.126,60 12 2,50% 0,00 0,00

9 Skladište za acetilen 135.442,82 108.354,26 54.196,02 27.088,56 12 2,50% 2.708,86 56.904,88

10 Skladište za odlaganje 447.669,68 358.135,74 238.785,33 89.533,94 12 2,50% 8.953,39 247.738,72

11 Stolarska radionica 30.122.286,66 24.097.829,33 12.783.135,52 6.024.457,33 12 2,50% 602.445,73 13.385.581,25

12 Trafo stanica 6.019.543,40 4.815.634,72 2.090.511,36 1.203.908,68 12 2,50% 120.390,87 2.210.902,23

12a Trafo stanica-dogradnja 120.700,00 120.700,00 0,00 0 2,50% 0,00 0,00

13 Upravna zgrada opeka679 m2 43.715.474,72 34.972.379,78 16.462.990,30 8.743.094,94 12 2,50% 874.309,49 17.337.299,79

14 Zgrada radionica 25.849.289,43 20.679.431,54 15.477.442,21 5.169.857,89 12 2,50% 516.985,79 15.994.428,00

UKUPNO 580.580.922,03 457.569.941,07 270.911.460,70 123.010.980,96 2,50% 11.372.549,15 282.284.009,85

Исправка је књиговодствено спроведене исправком почетног стања 01.01.2014. године , јер је
грешка материјално значајна са аспекта рачуноводствене и пореске  амортизације ранијих година.
Приликом поделе вредности земљишта и некретнина, применили смо правило које се може
користити приликом поделе набавне цене између земљишта и објекта по којем власник
земљишта врши размену за будуће објекте који ће се изградити на том земљишту .Према томе , на
основу сазнања да се на одређеној територији врши размена земљишта за објекте у одређеној
сразмери ( однос 20/80 ), раздвајање вредности земљишта од вредности објекта може се вршити у
тој сразмери .Објекат је главно средство, што представља приближно 80%од купопродајне цене ,
земљиште је мање –споредно средство и оно представља око 20% од купопродајне цене .
Као полазну основу у утврђивању сразмере вредности земљишта и објеката , коришћена је
тржишна цена утврђена актом за сврхе утврђивања пореза на имовину, где је за локацију на којој
се налази Рудо АД Одлуком ЛПУ дата вредност земишта 49,500 рсд/м2 а вредност грађевинских
објеката 271,000 рсд/м2, што је однос 18,27: 81,73.

13. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Укупан износ дугорочних финансијских пласмана износи 18 хиљада динара.
Чини га:
- учешће у капиталу осталих правних лица у акцијама у иностранству Друштва „Нови Првоборац“
Херцег Нови у износу од 8 хиљада динара .

- у 2013.години „Рудо“ А.Д. је основало друштво НОВО РУДО д.о.о. са дугорочном наменом
Проширења делатности , оснивачким улогом у износу од 10 хиљада динара
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.
14 ЗАЛИХE

У хиљадама динара
31. дeцeмбар

2014.
31. дeцeмбар

2013.

Материјал 7.209 8.312
Алат и инвентар 274 180
Недовршена производња 1.790 1.434
Готови производи 5.878 6.197
Роба у промету на велико 3.316 2.958
Роба у промету на мало 8.233 9.146
Дати аванси 1.432 308

28.132 28.535

На дан 31.12.2014. године укупне залихе износиле су 28.132 хиљада динара. Осим залиха
материјала,алата и инвентара, недовршене производње, готових производа  и трговачке робе, тј.
залиха неопходних за обављање редовне делатности, учешће у залихама су имали и дати аванси у
износу од 1.432 хиљаде динара.

15. ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара

31.
децембар

2014.
31. децембар

2013.
Потраживања од купаца:
- у земљи 7.026 7.330

Друга потраживања 634 266

7.660 7.596

Укупна потраживања на дан 31. децембра 2014. године износе 7.660 хиљада динара. Највећим
делом представљају потраживање од редовних купаца (РЗЗО, ФСОВО,) у износу од 6.666 хиљада
динара . Потраживања од редовних купаца су усклађена ИОС-има.
Делимично је усклађено потаживање са ФСОВО, разлика у салду у износу од 1.842 хиљада
динара произилази из фактуре са датумом промета 2014.године , у Рудо АД књижене и
евидентиране у 2014. А у ФСОВО у 2015.години , као накнадни промет ( табела у прилогу ) .

Друга потраживања значајно произилазе из аконтација за порез на добит 313 хиљаде динара.С
обзиром да смо у 2013. Години имали капиталну добит на коју смо платили порез , Пореска
управа је одредила аконтацију за 2014. Годину што није требала и то смо исправили у току
2014.године , али смо морали платити по аконтацијама из чега и проистиче потраживање од
Пореске Управе у висини од 313 џи динара. По консултацијама са Пореском Управом у 2015.
Години извршиће се прекњижавање на друге порезе по којим постоји основана обавеза , после
предаје ФИ2014 и пореског биланса , где је евидентно да није остварена добит по биласнима за
текућу годину.
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16.        КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На крају пословне 2014. године Друштво има краткорочне пласмане у виду позајмице Новом Руду
у износу од 2.100 хиљада динара.Стање на датум 31.12.2014. усаглашено са Ново Рудо доо
Београд

17. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА

У хиљадама динара
31. дeцeмбар

2014.
31. дeцeмбар

2013.
Текући рачун у динарима 2.566 2.129
Благајна
Девизни рачун 12 50
Остала новчана средства 335 579

2.913 2.758

Остала новчана средства у износу од 335 хиљада динара највећим делом (245 хиљаде динара)
су по уговорима са Пираеус рент о оперативном лизингу, као гарантни депозит .

18. КАПИТАЛ

Основни капитал Друштва представља уписани и у потпуности уплаћени капитал и састоји се од
666,051 комада акција номиналне вредности од 700 динара по акцији. Структура акцијског
капитала на дан  31. децембра 2014. године је као што следи:

Акционар

Износ у
хиљадама

динара Број акција %

Линк Каре 307.290 438.985 65,91
Рудо (акције стечене на основу
Члана 41. Закона о приватизацији) 16.332 23.331 3,50
Сван Лаке доо Београд 2.789 3.984 0,60
Акцијски Фонд 839 1.199 0,18
Запослени и остали акционари 138.986 198.552 29,81

466.236 666.051 100,00
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У књигама Друштва акцијски капитал на дан 31. децембра 2014. године износи 466.236 хиљада
динара и у односу на исти дан претходне године није било промена вредности, а било је промене
у структури, где је део акција малог акционара у броју 3,984 акција прешао у власништво Сван
Лаке доо Београд.
Зарада односно губитак по акцији у 2014 години је безначајан па из тих разлога није ни исказан у
финансијском извештају.
Вредност осталог капитала на дан 31. децембра 2014. године износи 1.489 хиљада динара.
Друштво је у 2014. години остварило губитак из пословања у износу од 8.221 хиљада динара

19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања на дан 31.12.2014. године износе 4.645 хиљаде динара и односе се на
резервисања и укалкулисавање обавеза по основу права запослених на отпремнине у износу од
2.195 хиљаде динара и укалкулисавање трошкова везаних за судске спорове у износу од 2.450
хиљаде динара .

У хиљадама динара
31. дeцeмбар

2014.
31. дeцeмбар

2013.

Стање на почетку године
Повећање/Смањење у току године-409

5.093 5.470
-600

Повећање/Смањење у току године-404 448 223

Стање на крају године 4.645 5.093

Обрачун резервисанја за накнаде запосленима је рађен на бази висине отпремнине према
последњем објављеном податку уз примену дисконтне стопе од 8,0%, процењене стопе раста
зарада од 6,3% и процента флуктуације од 5%. Узимано је да је радни век за жене и мушкарце 40

година стажа или се прерачун радио на основу година живота ако неко од запослених до своје 65
године живота неби остварио 40 година радног стажа.

20. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Дугорочне обавезе Друштва на дан 31.12.2014 године износе 17.228 хиљаде динара и односе се
на зајам добијен од матичног друштва „Линк Каре“ у износу од 17.228 хиљаде динара. За
позајмицу је продужен грејс период за 3 године .Стање усаглашено са Линк Царе на датум
31.12.2014.године.
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21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

У хиљадама динара
31. дeцeмбар

2014.
31. дeцeмбар

2013.

Примљени аванси, депозити и кауције 170 294
Обавезе према добављачима:
- у земљи 6.138 7.138
- у иностранству 1.083 920

Обавезе из специфичних послова

7.391 8.352

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара

31. децембар
2014.

31. децембар
2013.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 2.278 2.125
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог 767 А697
Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца 498 451

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 35 40

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

21 24

Друге обавезе 3.599 3.337

Остале обавезе 1.107 845

4.706 4.182

Обавезе по краткорочним кредитима-Агробанка 540 хиљада динара

Укупно обавеза 31.12.2014 12.637 хињада динара

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

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска
разграничења на дан 31. децембра 2014. године износе 1.107 хиљаде динара. и највећим делом, у
износу од 532 хиљада динара се односе на пасивна временска разграничења где су фактуре које
се односе на 2014. а издате су у 2015., порез на додату вредност за децембар 2014.износи 436 хиљ
дин
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24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

У 2014.години Рудо је по Уговорима обескаматним зајмовима имало трансакциеј са повезаним
лицем у износу од  2.100

Трансакција Учесник Тип Начин
склапања

трансакције

Вредност у
2013/2014.

Валута Напомене

УПЛАТА НОВО РУДО
ДОО

Позајмица
ЗАЈАМ

Уговори о
Зајму

15.10.2013
10.02.2014
22.05.2014
02.09.2014
05.12.2014

2,100,000 РСД Предмет уговора је Зајам
који зајмодавац даје
зајмопримаоцу коју ће
Зајмопримац користити као
обртно средство

По анализи трансакција са повезаним лицем , по принципу обрачуна камате „ван дохвата руке”
Извршeна је корекција пореске основице у пореском билансу за 171,390 рсд

25. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена.
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства Друштва. Као резултат изнетог,
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен
додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То
практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року
од пет година од када је обавеза настала.

26.         УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА – ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Фактори финансијског ризика
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни
ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у
ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско
пословање Друштва сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба
Друштва
у складу са политикама одобреним од стране Управног одбора.
Категорије финансијских инструмената, према књиговодственом стању на дан 31. децембра 2014.
2013. године, приказане су у следећој табели:

У РСД  хиљ
2014 2013

Финансијска средства
Готовина и готовински еквивалентиФинансијска средства која се исказују по фер
вредности кроз биланс успеха: 135.341 133.527

Зајмови и потраживања 2.100 350
Дугорочне и краткорочне обавезе по кредитима 17.768 20.403
Обавезе из пословања 12.637 16.314
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1) КРЕДИТНИ РИЗИК

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Друштво ако друга уговорна страна у
финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно
проистиче по основу потраживања из пословања.
У складу са усвојеном кредитном политиком, Друштво анализира кредитни бонитет сваког новог

појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког
купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања
пре него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене
услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања

2) ТРЖИШНИ РИЗИК

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност будућих токова готовине финансијског инструмента
бити променљива због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као
што следи:

- Ризик од промене курсева страних валута
Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних валута
који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено евру. Ризик проистиче како из
будућих пословних трансакција, тако и из признатих средстава и обавеза у страној валути.
Руководство Друштва је установило политику за управљање ризиком од промена курса страних
валута у односу на његову функционалну валуту. Друштво има потраживања и обавезе у страној
валути, тако да је максимизирана усклађеност прилива и одлива у истој валути ради заштите од
промене девизних курсева.
Друштво има потраживања и обавезе у страним валутама и руководство Друштва предузима мере
да максимизира усклађеност прилива и одлива у истој страној валути ради заштите од промене
девизних курсева.

На дан 31. децембра садашња вредност  обавеза изражена у страној валути је следећа:

Obaveze у рсд хиљ
2014 2013

Potraživanja prema matičnom društvu 17.228 16.623
Obaveze po kreditima
Obaveze prema ino dobavljačima 1.083 920
Ostalo
Ukupna neto izloženost 18.310 17.543

- Ризик од промене цена

Друштво није изложено већем ризику од промена цена власничких хартија од вредности с
обзиром да нема већих улагања класификованих у билансу стања као расположива за продају
или као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности
исказују у билансу успеха.
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- Ризик од промене каматних стопа

Ризик Друштва од промена фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза
по основу примљених дугорочних кредита од банака. Кредити примљени по променљивим
каматним стопама излажу Друштво каматном ризику токова готовине. Кредити примљени по
фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности каматних стопа
добављачима исказаним у ЕУР.

Приходи и расходи Друштва и токови готовине су независни од промена тржишних каматних
стопа, с обзиром да Друштво нема значајну каматоносну имовину, нити обавезе.

3) РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

Управљање ризиком ликвидности има за циљ да се увек обезбеди адекватна ликвидност за
измирење обавеза по њиховом доспећу без настанка неприхватљивих губитака или ризика од
нарушавања репутације. Прати се очекивани новчани прилив од потраживања заједно са
очекиваним новчаним одливом по основу обавеза.

27. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

Није било значајних догађаја након датума извештајног периода који би захтевали корекције или
обелодањивање у напоменама уз приложене финансијске извештаје Друштва за 2014. годину.

Београд, 16.04.2015. године
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Skup5tini  akcionara

" Rudo" AD , Beograd

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvr5ili smo reviziju priloZenih finansijskih izve5taja privrednog druStva "Rudo", AD Beograd koji

ukl juduju bi lans stanja-sa stanjem na dan 31. decembar 2OL4. godine, bi lans uspeha, izvei taj  o

ostalom rezultatu, izvedtaj o promenama na kapitalu, izveitaj o tokovima gotovine za godinu koja

se zavr5ava na taj dan, kao i statistidki aneks i napomene uz finansijske izveStaje koje ukljuduju

pregled znadajnih raEunovodstvenih pol i t ika i  druge objainjavaju6e informaci je.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izve5taje

Rukovodstvo Druitva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izve5taja

u skfadu sa radunovodstvenim propisima vaZei im u Republ ic i  Srbi j i ,  kao i  za one interne kontrole

koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izve5taja koji ne sadrZe

mater i ja. lno znadajne pogre5ne iskaze, nastale usled kr iminalne radnje i l i  gre5ke.

Odgovornost revizora

Naia odgovornost je da na osnovu izvrSene revizije izrazimo mi5ljenje o priloZenim finansijskim

izve6taj ima. Revizi ju f inansi jskih izveStaja izvrSi l i  smo u skladu sa Medunarodnim standardima

revizije.

Ovi standardi  zahtevaju da se pr idrZavamo et idkih zahteva ida revizi ju planiramo i , izvr i imo na

nadin koj i  omogu6ava da se, u razumnoj meri ,  uverimo da f inansi jski  izve5taj i  ne sadrZe

mater i ja lno znadajne pogreSne iskaze.

Revizija ukljuduje sprovodenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i

obelodanjivanjima u flnansijskim izveStajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom

prosuclivanju, ukljuduju6i procenu rizika postojanja materijalno znadajnih pogre6nih iskaza u

f inansi jskim izve5taj ima nastal ih usled kr iminalne radnje i l i  greSke. Pri l ikom procene ovih r iz ika,



Izve5taj nezavisnog revizora - nastavak

revizor razmatra interne kontrole . koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje

finansijskih izve5taja radi osmiSljavanja revizorskih postupaka koji su odgovaraju6i u datim

okolnostima, ali ne u cilju izraiavanja miSljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica.

Revizija takode ukljuEuje'ocenu adekvatnosti primenjenih radunovodstvenih politika i opravdanost

radunovodstvenih procena koje je izvriilo rukovodstvo, kao i ocenu opite prezentacije finansijskih

izveitaja.

Smatramo da su revizijski .dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajuii i da obezbeduju

osnovu za izraiavanje na5eg pozitivnog mi5ljenja,

M I S L J E N J E

Po naiem miSl jenju, f inansi jski  izveStaj i  ist in i to i  objekt ivno po svim mater i ja lno znadajnim

pitanj ima, pr ikazuju f inansi jski  poloiaj  pr ivrednog drui tva "Rudo" AD, Beograd na dan

31.12.2Ot4. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se

zavriava na taj  dan, u skladu sa vaZe6im radunovodstvenim propisima u Republ ic i  Srbi j i  i

radunovodstvenim pol i t ikama obelodanjenim u napomenama uz f inansi jske izveStaje,

Izve5taj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Druitvo je odgovorno za sastavljanje GodiSnjeg izveStaja o poslovanju u skladu sa dlanom 29.

Zakona o radunovodstvu Republike Srbije (SluZbeni glasnik Republike Srbije broj 62/2OL3).

U skladu sa dlanom 7. Pravi lnika o uslovima za obavl janje revizi je f inansi jskih izveStaja javnih

druStava (Sl.  glasnik RS br.  5O/2OI2),  na5a je odgovornost da izrazimo miSl jenje o uskladenost i

GodiSnjeg izveStaja o poslovanju sa finansijskim izve5tajima za poslovnu 2OI4. Godinu. U vezi sa

tim, naSi postupci se sprovode u skladu sa standardom revizije 720- Odgovornost revizora u vezi

sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrZe finansijske izveitaje koji su bili predmet

revizi je,  i  ogranideni smo na ocenu usaglaSenost i  izvel taja o poslovanju sa revidiranim

finansi jski  m izve5taj ima.

Po na5em mi5l jenju, f inansi jske informaci je obelodanjene u Godi5njem izveitaju o poslovanju za

2014. godinu usaglaiene su sa f inansi jskim izve5taj ima koj i  su bi l i  predmet revizi je.

Beog rad, 22.O4.2OI5. god i  ne
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 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

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

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

1.1. Prikaz razvoja poslovanja društva:

Društvo planira razvoj maloprodajne mreže i povećanje sopstvene proizvodnje.

1.2.Prikaz rezultata poslovanja društva:

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

prosirenje maloprodajne mreze.

1.3.Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:

Društvo je likvidno i solventno.

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

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

U 2014. Godini izvršeno je razdvajanje vrednosti zemljišta od vrednosti građevinskih objekata .

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

glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:

2.1.Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:

Društvo radi na razvoju novih sopstvenih proizvoda i proširenju maloprodajne mreže sa dosadašnjim

i novim asortimanom robe i proizvoda.

2.2.Opis promena u poslovnim politikama društva:

Proširenje asortimana robe i gotovih proizvoda.

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

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

ekonomska situacija u zemlji , s obzirom da su nam najveći kupci RFZO I FSOVO .

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

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:

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

iznosu od 2.100.000 rsd

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:

Istražuje se mogućnost usvajanja korišćenja novih sirovina za proizvodnju radi poboljšanja kvaliteta i

funkcionalnosti proizvoda.



 SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA

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

 IZJAVA

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu

odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o

imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i

promenama na kapitalu javnog društva.

Ime i prezime, radno mesto i dužnost

Madjid Pajic , generalni Direktor

Beograd,16.04.2015. godina

NAPOMENA:

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014 godinu, Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju

za 2014.godinu i Odluka o pokricu gubitka- nije donesena od strane nadleznog organa Drustva.
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