
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 6 9 6 9 6 5 8 Шифра делатности 2 5 1 1 ПИБ 1 0 0 2 1 2 1 2 6

Назив „ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.

Седиште ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

БИЛАНС СТАЊА
На дан 31.12. 2014. године

- ухиљадамадинара -

Групар
ачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напоменаброј

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7
АКТИВА

00 А.
УПИСАНИАНЕУПЛАЋЕНИКАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНАИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 9.696 10.436 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНАИМОВИНА (0004
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010
идео
019

1. Улагањауразвој 0004

011, 012
идео
019

2. Концесије, патенти, лиценце,
робнеиуслужнемарке,
софтвериосталаправа

0005

013
идео
019

3. Гудвил 0006

014
идео
019

4. Осталанематеријалнаимовина 0007

015
идео
019

5. Нематеријалнаимовинауприпреми 0008

016
идео
019

6. Авансизанематеријалнуимовину 0009

02

II. НЕКРЕТНИНЕ,
ПОСТРОЈЕЊАИОПРЕМА (0011 +
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 +
0017 + 0018)

0010 9.696 10.436 0

020, 021
идео
029

1. Земљиште 0011 172 172

022
идео
029

2. Грађевинскиобјекти 0012 6.584 6.840

023
идео
029

3. Постројењаиопрема 0013 2.940 3.424

024
идео
029

4. Инвестиционенекретнине 0014

025
идео
029

5. Осталенекретнине,
постројењаиопрема 0015

026
идео
029

6. Некретнине,
постројењаиопремауприпреми 0016

027
идео
029

7. Улагањанатуђимнекретнинама,
постројењимаиопреми 0017

028
идео
029

8. Авансизанекретнине,
постројењаиопрему 0018



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

03 III. БИОЛОШКАСРЕДСТВА (0020 +
0021 + 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031
идео
039

1. Шумеивишегодишњизасади 0020

032
идео
039

2. Основностадо 0021

037
идео
039

3. Биолошкасредствауприпреми 0022

038
идео
039

4. Авансизабиолошкасредства 0023

04. осим
047

IV.
ДУГОРОЧНИФИНАНСИЈСКИПЛАСМ
АНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 +
0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 0 0 0

040
идео
049

1.
Учешћаукапиталузависнихправнихли
ца

0025

041
идео
049

2.
Учешћаукапиталупридруженихправни
хлицаизаједничкимподухватима

0026

042
идео
049

3.
Учешћаукапиталуосталихправнихлиц
аидругехартијеодвредностирасполож
ивезапродају

0027

део 043,
део 044

идео
049

4.
Дугорочнипласманиматичнимизависн
имправнимлицима

0028

део 043,
део 044

идео
049

5.
Дугорочнипласманиосталимповезани
мправнимлицима

0029

део 045
идео
049

6. Дугорочнипласманиуземљи 0030

део 045
идео
049

7. Дугорочнипласманиуиностранству 0031

046
идео
049

8.
Хартијеодвредностикојеседржедодос
пећа

0032

048
идео
049

9.
Осталидугорочнифинансијскипласма
ни

0033

05
V.ДУГОРОЧНАПОТРАЖИВАЊА
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +
0040 + 0041)

0034 0 0 0

050
идео
059

1.
Потраживањаодматичногизависнихпр
авнихлица

0035

051
идео
059

2.
Потраживањаодосталихповезанихли
ца

0036

052
идео
059

3.
Потраживањапоосновупродајенаробн
икредит

0037

053
идео
059

4.
Потраживањезапродајупоуговоримао
финансијскомлизингу

0038

054
идео
059

5. Потраживањапоосновујемства 0039

055
идео
059

6. Спорнаисумњивапотраживања 0040

056
идео
059

7. Осталадугорочнапотраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНАПОРЕСКАСРЕДСТВА 0042

Груп ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Износ



а
рачу
на,

рачу
н

Текућа година

Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7
Г. ОБРТНАИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 19.067 10.826 0

Клас
а 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 5.822 3.518 0

10 1. Материјал, резервниделови,
алатиситанинвентар 0045 5.662 3.292

11
2.
Недовршенапроизводњаинедовршенеу
слуге

0046

12 3. Готовипроизводи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Сталнасредстванамењенапродаји 0049

15 6. Плаћениавансизазалихеиуслуге 0050 160 226

20

II.
ПОТРАЖИВАЊАПООСНОВУПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 13.237 7.291 0

200
идео
209

1. Купциуземљи -
матичнаизависнаправналица 0052 11.108 4.581

201
идео
209

2. Купциуиностранству -
матичнаизависнаправналица 0053

202
идео
209

3. Купциуземљи -
осталаповезанаправналица 0054

203
идео
209

4. Купциуиностранству -
осталаповезанаправналица 0055

204
идео
209

5. Купциуземљи 0056 2.129 2.710

205
идео
209

6. Купциуиностранству 0057

206
идео
209

7.
Осталапотраживањапоосновупродаје 0058

21
III.
ПОТРАЖИВАЊАИЗСПЕЦИФИЧНИХП
ОСЛОВА

0059

22 IV. ДРУГАПОТРАЖИВАЊА 0060

236

V.
ФИНАНСИЈСКАСРЕДСТВАКОЈАСЕВР
ЕДНУЈУПОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛ
АНСУСПЕХА

0061

23
осим
236 и
237

VI.
КРАТКОРОЧНИФИНАНСИЈСКИПЛАСМ
АНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +
0067)

0062 7 7 0

230
идео
239

1. Краткорочникредитиипласмани -
матичнаизависнаправналица 0063

231
идео
239

2. Краткорочникредитиипласмани -
осталаповезанаправналица 0064

232
идео
239

3. Краткорочникредитиизајмовиуземљи 0065 7 7

233
идео
239

4.
Краткорочникредитиизајмовиуиностран
ству

0066



Гру
па

рач
уна,
рач
ун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7
234,
235,
238
иде

о
239

5.
Осталикраткорочнифинансијскипласман
и

0067

24
VII.
ГОТОВИНСКИЕКВИВАЛЕНТИИГОТОВИ
НА

0068

27 VIII. ПОРЕЗНАДОДАТУВРЕДНОСТ 0069 1 10

28
оси
м

288

IX.
АКТИВНАВРЕМЕНСКАРАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНААКТИВА =
ПОСЛОВНАИМОВИНА (0001 + 0002 +
0042 + 0043)

0071 28.763 21.262 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНААКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413
+ 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 -
0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)

0401 2.135 2.484

30
I. ОСНОВНИКАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 3.842 3.842 0

300 1. Акцијскикапитал 0403 3.842 3.842

301
2.
Уделидруштавасограниченомодговорно
шћу

0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државникапитал 0406

304 5. Друштвеникапитал 0407

305 6. Задружниудели 0408

306 7. Емисионапремија 0409

309 8. Осталиосновникапитал 0410

31 II. УПИСАНИАНЕУПЛАЋЕНИКАПИТАЛ 0411

047
и

237
III. ОТКУПЉЕНЕСОПСТВЕНЕАКЦИЈЕ 0412 30 30

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V.
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕРЕЗЕРВЕПООСН
ОВУРЕВАЛОРИЗАЦИЈЕНЕМАТЕРИЈАЛ
НЕИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА,
ПОСТРОЈЕЊАИОПРЕМЕ

0414

33
оси
м

330

VI.
НЕРЕАЛИЗОВАНИДОБИЦИПООСНОВУ
ХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИИДРУГИХКОМ
ПОНЕНТИОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА
(потражнасалдарачунагрупе 33 осим
330)

0415



Гру
па

рач
уна,
рач
ун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

33
оси
м

330

VII.
НЕРЕАЛИЗОВАНИГУБИЦИПООСНОВУ
ХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИИДРУГИХКОМ
ПОНЕНТИОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГ
РЕЗУЛТАТА (дуговнасалдарачунагрупе
33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИДОБИТАК (0418
+ 0419) 0417 47 47 0

340 1. Нераспоређенидобитакранијихгодина 0418 47 47

341 2. Нераспоређенидобитактекућегодине 0419

IX. УЧЕШЋЕБЕЗПРАВАКОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 1.724 1.375 0

350 1. Губитакранијихгодина 0422 1.375 1.375

351 2. Губитактекућегодине 0423 349

Б.
ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊАИОБАВЕ
ЗЕ (0425 + 0432)

0424 0 0 0

40 I. ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400
1.
Резервисањазатрошковеугарантномрок
у

0426

401
2.
Резервисањазатрошковеобнављањапри
роднихбогатстава

0427

403
3.
Резервисањазатрошковереструктурира
ња

0428

404
4.
Резервисањазанакнадеидругебенефици
језапослених

0429

405
5.
Резервисањазатрошковесудскихспоров
а

0430

402
и

409
6. Осталадугорочнарезервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410
1.
Обавезекојесемогуконвертоватиукапита
л

0433

411
2.
Обавезепремаматичнимизависнимправ
нимлицима

0434

412
3.
Обавезепремаосталимповезанимправни
млицима

0435

413
4.
Обавезепоемитованимхартијамаодвред
ностиупериодудужемодгодинудана

0436

414 5. Дугорочникредитиизајмовиуземљи 0437

415
6.
Дугорочникредитиизајмовиуиностранств
у

0438



Груп
а

рачу
на,

рачу
н

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

416 7.
Обавезепоосновуфинансијскоглизинга 0439

419 8. Осталедугорочнеобавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕПОРЕСКЕОБАВЕЗЕ 0441

42 до
49

(осим
498)

Г. КРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 26.628 18.778 0

42

I.
КРАТКОРОЧНЕФИНАНСИЈСКЕОБАВЕ
ЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 10.690 10.374 0

420
1.
Краткорочникредитиодматичнихизавис
нихправнихлица

0444 9.894 9.894

421
2.
Краткорочникредитиодосталихповезан
ихправнихлица

0445

422 3. Краткорочникредитиизајмовиуземљи 0446

423
4.
Краткорочникредитиизајмовиуиностран
ству

0447

427

5.
Обавезепоосновусталнихсредставаиср
едставаобустављеногпословањанаме
њенихпродаји

0448

424,
425,
426 и
429

6.
Осталекраткорочнефинансијскеобавез
е

0449 796 480

430 II. ПРИМЉЕНИАВАНСИ,
ДЕПОЗИТИИКАУЦИЈЕ 0450 2.455 2.786

43
осим
430

III. ОБАВЕЗЕИЗПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 11.937 3.953 0

431 1. Добављачи -
матичнаизависнаправналицауземљи 0452 3.510 559

432
2. Добављачи -
матичнаизависнаправналицауиностран
ству

0453

433 3. Добављачи -
осталаповезанаправналицауземљи 0454

434
4. Добављачи -
осталаповезанаправналицауиностранс
тву

0455

435 5. Добављачиуземљи 0456 8.427 3.394

436 6. Добављачиуиностранству 0457

439 7. Осталеобавезеизпословања 0458

44,
45 и
46

IV. ОСТАЛЕКРАТКОРОЧНЕОБАВЕЗЕ 0459 1.369 1.154

47
V.
ОБАВЕЗЕПООСНОВУПОРЕЗАНАДОД
АТУВРЕДНОСТ

0460 424

48 VI. ОБАВЕЗЕЗАОСТАЛЕПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕИДРУГЕДАЖБИНЕ 0461 177 87

49
осим
498

VII.
ПАСИВНАВРЕМЕНСКАРАЗГРАНИЧЕ
ЊА

0462



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7
Д.
ГУБИТАКИЗНАДВИСИНЕКАПИТАЛА
(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 -
0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 =
(0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНАПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 28.763 21.262

89 Е. ВАНБИЛАНСНАПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

М.П. _____________________________
дана ______________20_______године Петар Ворински, директор

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 6 9 6 9 6 5 8 Шифра делатности 2 5 1 1 ПИБ 1 0 0 2 1 2 1 2 6

Назив „ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.

Седиште ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

БИЛАНС УСПЕХА
За период од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

- ухиљадамадинара -

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомен
а број

Износ
Текућа
година

Претходна
година

1 2 3 4 5 6
ПРИХОДИИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊА

60 до 65,
осим 62 и

63

А. ПОСЛОВНИПРИХОДИ
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 9.738 15.280

60 I. ПРИХОДИОДПРОДАЈЕРОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0 0

600 1.
Приходиодпродајеробематичнимизависнимправнимлициманадомаћемтржишту 1003

601
2.
Приходиодпродајеробематичнимизависнимправнимлициманаиностраномтржи
шту

1004

602 3.
Приходиодпродајеробеосталимповезанимправнимлициманадомаћемтржишту 1005

603
4.
Приходиодпродајеробеосталимповезанимправнимлициманаиностраномтржишт
у

1006

604 5. Приходиодпродајеробенадомаћемтржишту 1007

605 6. Приходиодпродајеробенаиностраномтржишту 1008

61 II. ПРИХОДИОДПРОДАЈЕПРОИЗВОДАИУСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 +
1014 + 1015) 1009 8.178 13.689

610
1.
Приходиодпродајепроизводаиуслугаматичнимизависнимправнимлициманадом
аћемтржишту

1010 6.122 6.029

611
2.
Приходиодпродајепроизводаиуслугаматичнимизависнимправнимлициманаинос
траномтржишту

1011

612
3.
Приходиодпродајепроизводаиуслугаосталимповезанимправнимлициманадома
ћемтржишту

1012

613
4.
Приходиодпродајепроизводаиуслугаосталимповезанимправнимлициманаиност
раномтржишту

1013

614 5. Приходиодпродајепроизводаиуслуганадомаћемтржишту 1014 2.056 7.660

615 6. Приходиодпродајеготовихпроизводаиуслуганаиностраномтржишту 1015

64 III. ПРИХОДИОДПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈАИСЛ. 1016

65 IV. ДРУГИПОСЛОВНИПРИХОДИ 1017 1.560 1.591

РАСХОДИИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊА

50 до 55,
62 и 63

Б. ПОСЛОВНИРАСХОДИ
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥
0

1018 10.120 16.404



Група
рачун

а,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомен
а број

И з н о с
Текућа
година

Претходна
година

1 2 3 4 5 6

50 I. НАБАВНАВРЕДНОСТПРОДАТЕРОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИОДАКТИВИРАЊАУЧИНАКАИРОБЕ 1020

630
III.
ПОВЕЋАЊЕВРЕДНОСТИЗАЛИХАНЕДОВРШЕНИХИГОТОВИХПРОИЗВОДАИНЕДОВ
РШЕНИХУСЛУГА

1021

631
IV.
СМАЊЕЊЕВРЕДНОСТИЗАЛИХАНЕДОВРШЕНИХИГОТОВИХПРОИЗВОДАИНЕДОВ
РШЕНИХУСЛУГА

1022

51
осим
513

V. ТРОШКОВИМАТЕРИЈАЛА 1023 2.835 10.820

513 VI. ТРОШКОВИГОРИВАИЕНЕРГИЈЕ 1024 317 495

52 VII. ТРОШКОВИЗАРАДА, НАКНАДАЗАРАДАИОСТАЛИЛИЧНИРАСХОДИ 1025 2.340 3.275

53 VIII. ТРОШКОВИПРОИЗВОДНИХУСЛУГА 1026 3.389 558

540 IX. ТРОШКОВИАМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 740 804

541 до
549 X. ТРОШКОВИДУГОРОЧНИХРЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИТРОШКОВИ 1029 499 452

В. ПОСЛОВНИДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 382 1.124

66 Д. ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 0 0

66,
осим
662,
663 и
664

I.
ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИОДПОВЕЗАНИХЛИЦАИОСТАЛИФИНАНСИЈСКИПРИХОД
И (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033 0 0

660 1. Финансијскиприходиодматичнихизависнихправнихлица 1034

661 2. Финансијскиприходиодосталихповезанихправнихлица 1035

665 3. Приходиодучешћаудобиткупридруженихправнихлицаизаједничкихподухвата 1036

669 4. Осталифинансијскиприходи 1037

662 II. ПРИХОДИОДКАМАТА (ОДТРЕЋИХЛИЦА) 1038

663 и
664

III. ПОЗИТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИПОЗИТИВНИЕФЕКТИВАЛУТНЕКЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 35 37

56,
осим
562,
563 и
564

I.
ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИИЗОДНОСАСАПОВЕЗАНИМПРАВНИМЛИЦИМАИОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041 0 0

560 1. Финансијскирасходиизодносасаматичнимизависнимправнимлицима 1042

561 2. Финансијскирасходиизодносасаосталимповезанимправнимлицима 1043

565 3. Расходиодучешћаугубиткупридруженихправнихлицаизаједничкихподухвата 1044



Група
рачун

а,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомен
а број

И з н о с
Текућа
година

Претходна
година

1 2 3 4 5 6
566 и
569 4. Осталифинансијскирасходи 1045

562 II. РАСХОДИКАМАТА (ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА) 1046 35 37

563 и
564

III. НЕГАТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИНЕГАТИВНИЕФЕКТИВАЛУТНЕКЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАКИЗФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048

Ж. ГУБИТАКИЗФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 35 37

683 и
685

З.
ПРИХОДИОДУСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСКАЗУЈЕП
ОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА

1050

583 и
585

И.
РАСХОДИОДУСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСКАЗУЈЕП
ОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА

1051

67 и
68,

осим
683 и
685

Ј. ОСТАЛИПРИХОДИ 1052 77 1.199

57 и
58,

осим
583 и
585

К. ОСТАЛИРАСХОДИ 1053 9 38

Л. ДОБИТАКИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 -
1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) 1054

Љ. ГУБИТАКИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 -
1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) 1055 349 0

69-59
М. НЕТОДОБИТАКПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА,
ЕФЕКТИПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИИСПРАВКАГРЕШАКАИЗРАН
ИЈИХПЕРИОДА

1056

59-69
Н. НЕТОГУБИТАКПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА,
РАСХОДИПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИИСПРАВКАГРЕШАКАИЗРА
НИЈИХПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАКПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058

О. ГУБИТАКПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) 1059 349 0

П. ПОРЕЗНАДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИРАСХОДПЕРИОДА 1060

део
722 II. ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИРАСХОДИПЕРИОДА 1061

део
722 III. ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИПРИХОДИПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНАЛИЧНАПРИМАЊАПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТОДОБИТАК
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 -1063) 1064

Т. НЕТОГУБИТАК
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 349 0

I. НЕТОДОБИТАККОЈИПРИПАДАМАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТОДОБИТАККОЈИПРИПАДАВЕЋИНСКОМВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТОГУБИТАККОЈИПРИПАДАМАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА 1068



IV. НЕТОГУБИТАККОЈИПРИПАДАВЕЋИНСКОМВЛАСНИКУ 1069

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Груп
а

рачу
на,

рачу
н

ПОЗИЦИЈА АОП Напомен
а број

И з н о с

Текућа
година

Претходна
година

1 2 3 4 5 6

V. ЗАРАДАПОАКЦИЈИ

1. Основназарадапоакцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарадапоакцији 1071

У____________________________ Законски заступник
М.П. _____________________________

дана ______________20_______године Петар Ворински, директор





Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 6 9 6 9 6 5 8 Шифра делатности 2 5 1 1 ПИБ 1 0 0 2 1 2 1 2 6

Назив „ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.

Седиште ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
За период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- ухиљадамадинара -
Група

ПОЗИЦИЈА АОП
Напомена Износ

рачуна,
рачун број Текућагодина Претходнагодина

1 2 3 4 5 6

А. НЕТОРЕЗУЛТАТИЗПОСЛОВАЊА

I. НЕТОДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТОГУБИТАК (АОП 1065) 2002 349 0

Б. ОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК

а)
СтавкекојенећебитирекласификованеуБилансууспехау
будућимпериодима

330

1. Променеревалоризацијенематеријалнеимовине,
некретнина, постројењаиопреме

а) повећањеревалоризационихрезерви 2003

б) смањењеревалоризационихрезерви 2004

331

2.
Актуарскидобициилигубиципоосновуплановадефинисаних
примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3.
Добициилигубиципоосновуулагањаувласничкеинструменте
капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4.
Добициилигубиципоосновууделауосталомсвеобухватномд
обиткуилигубиткупридруженихдруштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б)
СтавкекојенакнадномогубитирекласификованеуБилан
сууспехаубудућимпериодима

334

1.
Добициилигубиципоосновупрерачунафинансијскихизвешта
јаиностраногпословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група
ПОЗИЦИЈА АОП

Напомена Износ

рачуна,
рачун број Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2.
Добициилигубициодинструменатазаштитенетоулагањауин
остранопословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добициилигубиципоосновуинструменатазаштитеризика
(хеџинга) новчаногтока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4.
Добициилигубиципоосновухартијаодвредностирасположив
ихзапродају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИБРУТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2003 + 2005
+ 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006
+ 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИБРУТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2004 + 2006
+ 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005
+ 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III.
ПОРЕЗНАОСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТА
КПЕРИОДА

2021

IV. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2019 - 2020
- 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТООСТАЛИСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2020 - 2019 +
2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИРЕЗУЛТАТПЕРИОДА

I.УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАК (2001 - 2002 +
2022 - 2023) ≥ 0 2024

II. УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИГУБИТАК (2002 - 2001 +
2023 - 2022) ≥ 0 2025 349 0

Г.
УКУПАННЕТОСВЕОБУХВАТНИДОБИТАКИЛИГУБИТАК
(2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 илиАОП 2025 > 0

2026

1. Приписанвећинскимвласницимакапитала 2027

2. Приписанвласницимакојинемајуконтролу 2028

У ____________________________ Законски заступник
директор

М.П. _____________________________

дана ______________20_______године Петар Ворински

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 6 9 6 9 6 5 8 Шифра делатности 2 5 1 1 ПИБ 1 0 0 2 1 2 1 2 6

Назив „ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.

Седиште ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година
1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 9.922 20.110

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 8.222 17.886

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 1.700 2.224

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 10.587 20.110

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 8.212 16.798

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 2.340 3.275

3. Плаћене камате 3008 35 37

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 665
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година
1 2 3 4

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 356
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 40

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 316

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 10.278 20.110

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 10.627 20.110

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 349

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 0 0

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047 0 0

У ____________________________

Законски заступник
директор

____________________

М.П. Петар Ворински
дана ______________20_______године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични
број 0 6 9 6 9 6 5 8 Шифра

делатности 2 5 1 1 ПИБ 1 0 0 2 1 2 1 2 6

Назив „ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.

Седиште ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара –

Редни
број

ОПИС
Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал
Уписани а

неуплаћени
капитал

Резерве

1 2 3 4 5

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 3.842 4020 4038

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4006 3.842 4024 4042

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5.

Стање на крају претходне године
31.12.____
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 3.842 4028 4046

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7.

Кориговано почетно стање текуће
година на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4014 3.842 4032 4050

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 3.842 4036 4054



Редни
Број

ОПИС
Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене
сопствене акције

Нераспоређени
добитак

2 6 7 8

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 1.375 4073 30 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 47

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4059 1.375 4077 30 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4060 4078 4096 47

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5.

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 1.375 4081 30 4099

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 47

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4067 1.375 4085 30 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4068 4086 4104 47

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 349 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 1.724 4089 30 4107

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 47



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе
резерве

Актуарски
добици или

губици

Добици или губици
по основу улагања у

власничке
инструменте

капитала
1 2 9 10 11

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5.

Стање на крају претходне године
31.12.____
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по
основу удела у осталом

добитку или губитку
придружених друштава

Добици или
губици по основу

иностраног
пословања и

прерачуна
финансијских

извештаја

Добици или губици
по основу хеџинга

новчаног тока

1 2 12 13 14

1.

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5.

Стање на крају претходне године
31.12.____
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216



Редни
број ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал

[∑(ред 1б кол 3 до
кол 15) - ∑(ред 1а

кол 3 до кол 15)] ≥ 0
АОП

Губитак изнад
капитала [∑(ред 1а
кол 3 до кол 15) -
∑(ред 1б кол 3 до

кол 15)] ≥ 0
АОП

337
Добици или губици по

основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1.

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.____
а) дуговни салдо рачуна 4217

4235 4244
б) потражни салдо рачуна 4218

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219
4236 4245

б) исправке на потражној страни рачуна 4220

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. ____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5.

Стање на крају претходне године
31.12.____
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 4248
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227
4240 4249

б) исправке на потражној страни рачуна 4228

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

8.

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9.

Стање на крају текуће године
31.12. _____
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 4252
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник
директор

М.П. _____________________________
дана ______________20_______године Петар Ворински

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)
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1. OSNIVANJE I DELATNOST

„Geosonda mašinski centar “ (u daljem tekstu „Društvo“) se bavi pretežnom delatnosti šifra 2511-
izradom metalnih konstrukcija, pored navedene pretežne delatnosti društvo obavlja i usluge
malopređivačkog zanata. Društvo je osnovano 16.03.1994 godine a 23.08.2007 postaje akcionarsko
društvo sa 70 % učešća u kapitalu preduzeća Metalno Mijatović d.o.o broj rešenja  upisa u registar
BD 86875/2007.
Prosečan broj zaposlenih u 2014 godini 5 radnika u u 2013 godini 6 radnika.

Sedište Društva je u Beogradu - Leštanima  Kružni put BB.

Registracioni broj : 6004126769, Poreski identifikacioni broj (PIB) 100212126, PDV broj :130680199.
Matični broj društva : 06969658.

Akcije Društva se primarno kotiraju na Beogradskoj berzi.

Ovi pojedinačni finansijski izveštaji potpisani su od strane izvršnog direktora Petra Vorinskog dana
24.03.2014. Finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmenjeni na osnovu mišljenja revizora, a u skladu
sa važećim propisima.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I  UPOREDNI PODACI

(a) Osnove za sastavljanje  finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji pripremljeni su u skladu sa:

•Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 62/2013),
•Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog

izveštavanja prevedenim Rešenjem o utvrđivanju prevoda Konceptualnog okvira za
finansijsko izveštavanje i osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda
(MRS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-
896/2014-16 od 13.03.2014. godine;

•Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva,
zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“ br. 95/2014),

•Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i
preduzetnike („Službeni glasnik RS“ br. 95/2014).

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije koji
zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i propisima izdatim od strane
Ministarstva finansija Republike Srbije. Imajući u vidu razlike između ove dve regulative, ovi finansijski
izveštaji odstupaju od MSFI u sledećem:

1 Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva
finansija Republike Srbije, koji nije u skladu sa zahtevima  MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih
izveštaja“.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  I  UPOREDNI PODACI (Nastavak)

(a) Osnove za sastavljanje  finansijskih izveštaja (Nastavak)

2 Efekti obračunate ugovorene valutne klauzule i efekti obračunatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti na dan 31. decembra 2014. i 2013. godine iskazuju
se u bilansu Uspeha ..
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3 Greške iz prethodnih godina se nisu odrazile na finansijske izveštaje za 2014. godinu, već su
evidentirane kao korekcije početnog stanja neraspoređene dobiti u finansijskim izveštajima
za 2014. godinu.

4 Društvo nije sastavilo konsolidovane finansijske izveštaje koji uključuju finansijske izveštaje
jer vrednost imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnog pravnog lica ne računajući
međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne
prihode i rashode matičnog i zavisnog pravnog lica , u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma
za malo pravno lice u smislu člana 6 stav 3 zakona o Računovodstvu.

(b)    Uporedni podaci

Uporedni podaci predstavljaju finansijske izveštaje Društva za 2013. godinu. Finansijski izveštaji Društva
su bili predmet nezavisne revizije i prikazani su u Izveštaju nezavisnog revizora od 23.aprila 2014 godine.

Uporedni podaci odnosno početna stanja predstavljaju podatke sadržane u finansijskim izveštajima za
2013. godinu.

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike, primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društva za
2014. godinu, su sledeće:

3.1. Nematerijalna ulaganja

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u
upotrebu softvera. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe (2 do 5 godina).

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak  u periodu
kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše
Društvo i koji će verovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se
kao nematerijalna ulaganja. Direktni troškovi obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao
i odgovarajući deo pripadajućih režijskih troškova.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procenjenog
korisnog veka upotrebe (ne duže od tri godine).

3.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema) su materijalna sredstva koja Društvo drži za
isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili u administrativne svrhe, i za koja se
očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se kao sredstvo: (a) kada je verovatno da će buduće
ekonomske koristi po osnovu tog sredstva priticati u Društvo i (b) kada nabavna vrednost ili cena koštanja
tog sredstva može pouzdano da se izmeri.

Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanja za sredstvo vrši
se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.

Naknadni izdatak za nekretninu, postrojenje i opremu priznaje se kao sredstvo samo kada se tim
izdatkom poboljšava stanje sredstva iznad njegovog prvobitno procenjenog standardnog učinka. Izdatak
za popravke i održavanje nekretnina, postrojenja i opreme nastaje radi obnavljanja ili održavanja budućih
ekonomskih koristi koje Društvo može da očekuje od prvobitno procenjenog standardnog učinka tog
sredstva. Kao takav, on se obično priznaje kao rashod u trenutku kada nastane.

Osnovno sredstvo se isknjižava iz evidencija ili otuđenjem ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske
koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa osnovnog sredstva (kao
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razlika između neto prodajne vrednosti i neto knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u bilansu uspeha
odgovarajućeg perioda.

Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna, odnosno
revalorizovana vrednost na početku godine, kao i na osnovna sredstva koja su stavljena u upotrebu u
toku godine.
Stope amortizacije koje su u primeni za glavne grupe osnovnih sredstava su :

U %

Građevinski objekti 2,50%
Pogonska oprema 10,00%

3.3. Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je nekretnina koja se drži radi zarade od zakupnine, ili radi povećanja kapitala, ili
radi i jednog i drugog.

Investiciona nekretnina, koja uglavnom obuhvata administrativne zgrade koje nisu pod hipotekom, drži se
radi dugoročnih prinosa od zakupa i ne koristi se od strane Društva.

Naknadni izdaci se kapitalizuju samo kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim
izdacima pripasti Društvu i da može pouzdano da se izmeri. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete
troškove perioda u kome nastanu. Kada investicionu nekretninu koristi njen vlasnik, ona se reklasifikuje na
nekretnine, postrojenja i opremu, i njena knjigovodstvena vrednost na dan reklasifikacije postaje njena
zatečena vrednost koja će se nadalje amortizovati.

3.4. Finansijski instrumenti

a) Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha su
finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja. Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju
ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva
koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj
kategoriji su klasifikovana kao tekuća sredstva. Na dan 31.decembra 2013. godine Društvo nema
finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekti promene iskazuju u bilansu uspeha.

b) Zajmovi i potraživanja

Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima
plaćanja koja ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im
rokovi dospeća duži od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao
dugoročna sredstva. U bilansu stanja Društva zajmovi i potraživanja obuhvataju “potraživanja od prodaje i
druga potraživanja“ i “gotovinu i gotovinske ekvivalente.“

Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodate proizvode, robu i usluge u zemlji i
inostranstvu. Potraživanja od kupaca koja se mere po vrednosti iz fakture, situacije, odnosno druge
isprave u kojoj je obračunato potraživanje. Za vrednost potraživanja iskazanu u stranoj valuti vrši se
preračunavanje po kursu važećem na dan transakcije (Napomena 3.5.). Ispravka vrednosti se vrši
prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za sva potraživanja kod kojih je od roka za njihovu naplatu
prošlo najmanje po odluci direktora na predlog stručnih službi koje su procenile da je naplata
potraživanja neizvesna. Društvo nenaplativa potraživanja isknjižava iz evidencije na osnovu sudske
odluke ili na osnovu odluke direktora.

Kratkoročni finansijski plasmani
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Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa
rokom dospeća do godinu dana od dana bilansa.

Hartije od vrednosti kojima se trguje, iskazuju se po fer (tržišnoj) vrednosti. Efekti promene fer vrednosti
obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja
po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru
tekućih obaveza, u bilansu stanja.

c) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju nederivativna sredstva koja su svrstana u ovu
kategoriju ili nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja. Ukoliko
za finansijska sredstva raspoloživa za prodaju ne postoji aktivno tržište, ukoliko su sa fiksnim rokom
dospeća, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se vrednuju po amortizovanoj vrednosti primenom
metoda efektivne kamatne stope.

d) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća

Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i mogućnost da drži do
dospeća. U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do
dospeća, cela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja se
drže do dospeća klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospeća kraći od 12 meseci
od datuma bilansa stanja; tada se klasifikuju kao kratkoročna sredstva.

Priznavanje i merenje

Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj za transakcione troškove za sva
finansijska sredstva koja se ne iskazuju po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u
bilansu uspeha. Finansijska sredstva koja se vode po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti
iskazuju u bilansu uspeha inicijalno se priznaju po fer vrednosti, a transakcioni troškovi terete troškove
poslovanja u bilansu uspeha. Finansijska sredstva se ne priznaju po isteku prava na novčani priliv od
finansijskog sredstva ili ako je to pravo preneto i Društvo je u suštini prenelo sve rizike i koristi od
vlasništva nad sredstvima. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i finansijska sredstva po fer
vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha, se nakon inicijalnog
priznavanja, iskazuju po fer vrednosti. Zajmovi, potraživanja i ulaganja koja se drže do dospeća se
iskazuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope.

Dobici ili gubici proistekli iz promena u fer vrednosti kategorije “finansijskih sredstava po fer vrednosti čiji
se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha”, prikazani su  u bilansu uspeha u okviru
pozicije ostali prihodi/(rashodi) neto, u periodu u kome su nastali.

Prihod od dividendi od finansijskih sredstava po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti
iskazuju u bilansu uspeha priznaje se u bilansu uspeha kao deo ostalih prihoda kada se utvrdi pravo
Društva na naplatu.

Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U
narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti; sve razlike između
ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspeha u
periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo
da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
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Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima se vrednuju po nominalnoj vrednosti.

3.5. Zalihe

Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj vrednosti ili po neto prodajnoj
vrednosti, ako je niža. Kada se materijal proizvodi i dalje koristi u narednoj fazi procesa proizvodnje,
njegova procena se vrši u visini troškova proizvodnje, a najviše do neto prodajne vrednosti. Obračun
izlaza zaliha materijala se vrši po metodi prosečne ponderisane cene.

Zalihe gotovih proizvoda i proizvodnje u toku se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne
vrednosti. Cena koštanja gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata troškove projektovanja,
utrošene sirovine, direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove
proizvodnje (zasnovane na normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Neto prodajna vrednost je
procenjena prodajna cena u uobičajenom toku poslovanja, umanjena za pripadajuće varijabilne troškove
prodaje.

Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čini fakturna cena dobavljača, uvozne dažbine i drugi
porezi (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), troškovi prevoza,
manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. Obračun izlaza
zaliha robe se vrši po metodi prosečne ponderisane cene.

3.6. Stalna sredstva namenjena prodaji

Društvo priznaje i iskazuje stalno sredstvo kao sredstvo namenjeno prodaji ako se njegova
knjigovodstvena vrednost može prvenstveno povratiti kroz prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak
korišćenja.

Stalno sredstvo namenjeno prodaji meri se po nižem iznosu od knjigovodstvene i fer (poštene) vrednosti
umanjene za troškove prodaje.

Knjigovodstvena vrednost je sadašnja vrednost iskazana u poslovnim knjigama. Fer (poštena) vrednost je
iznos za  koji sredstvo može da bude razmenjeno ili obaveza izmirena

Troškovi prodaje su troškovi koji se mogu direktno pripisati prodaji sredstva, koji ne obuhvataju
finansijske troškove i troškove poreza na prihod.

3.7. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za troškove
obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove
restrukturiranja Društva, rezervisanja za penzije i ostala dugoročna rezervisanja za pokriće obaveza.

Dugoročno rezervisanje  se priznaje kada Društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat
prošlog događaja, kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za
izmirenje obaveza i kada iznos obaveze može pouzdano da se proceni.

Merenje dugoročnih rezervisanja vrši se u iznosu koji je priznat kao rezervisanje i on predstavlja    najbolju
procenu izdataka koji je potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja.

3.8. Penzijske i ostale naknade zaposlenima

Društvo zaračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od
nezaposlenosti po stopama utvrđenim zakonom, u korist odgovarajućih državnih fondova, na bazi bruto
zarade zaposlenih. Svi troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u periodu na koji se odnose.
Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

3.9. Poslovni prihodi

Prihodi se priznaju u trenutku prelaska vlasništva i značajnih rizika vezanih za dati proizvod sa prodavca
na kupca, pod pretpostavkom da se iznos prihoda može pouzdano izmeriti. Prihodi od usluga se priznaju
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kada se usluga izvrši, odnosno za usluge koje se vrše u dužem periodu prihodi se priznaju srazmerno
dovršenosti posla. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi
od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa i povraćaja dažbina po osnovu prodaje
robe, proizvoda i usluga i drugi prihodi nezavisno od vremena naplate.

3.10. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi predstavljaju sve troškove nastale u odnosu na fakturisanu realizaciju, a obuhvataju
troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, usluge i
amortizaciju . Troškovi poslovanja obuhvataju i troškove opšteg karaktera i to: troškove reprezentacije,
osiguranja, platnog prometa i bankarskih usluga, članarina, poreza i ostale rashode, nastale u tekućem
obračunskom periodu.

3.11. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih
prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. Prihodi od kamata priznaju se u periodu na koji se
odnose, korišćenjem metode efektivne kamatne stope, kojom se očekivani budući novčani priliv od
finansijskih instrumenata diskontuje na neto sadašnju vrednost.

3.12. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru
finansijskih rashoda. Troškovi pozajmljivanja (kamate i drugi troškovi povezani sa kreditnim
finansiranjem) priznaju se kao troškovi perioda kada su nastali, u skladu sa osnovnim računovodstvenim
principom definisanim sa MRS 23.

3.13. Kursne razlike

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva se odmeravaju i prikazuju u dinarima („RSD”) bez obzira
na to da li RSD predstavlja funkcionalnu valutu Društva.

(b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih
na dan transakcije ili na dan procene vrednosti ako su stavke ponovo odmeravane. Pozitivne i negativne
kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza
izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha osim u slučaju kada su
odložene u kapitalu kao instrumenti zaštite tokova gotovine i instrumenti zaštite neto ulaganja.

Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije od
vrednosti po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha, priznaju se u
bilansu uspeha kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim
sredstvima, kao što su vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za
prodaju, uključuju se u odnosne rezerve u okviru revalorizovanih rezervi u kapitalu.

Funkcionalna i izveštajna valuta Društva je dinar (RSD). Transakcije izražene u stranoj valuti inicijalno se
evidentiraju u funkcionalnoj valuti primenom važećeg kursa na dan transakcije. Monetarna sredstva i
obaveze izražene u stranoj valuti preračunavaju se u funkcionalnu valutu primenom važećeg kursa na
dan bilansa stanja. Sve kursne razlike priznaju se u bilansu uspeha perioda za koji se izveštava.

Nemonetarne stavke u finansijskim izveštajima, koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog
u stranoj valuti preračunati su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije. Nemonetarne
stavke koje su inicijalno priznate u visini procenjene poštene vrednosti izražene u stranoj valuti,
preračunate su primenom istorijskog kursa važećeg na dan procene.

3.14. Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju dobitke od prodaje nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, učešća u
kapitalu, prodaje materijala, kao i viškova utvrđenih popisom, naplatu otpisanih potraživanja, prihode od
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smanjenja obaveza i ukidanja dugoročnih rezervisanja i sl. Vanredni prihodi obuhvataju sve prihode koji
su posledica raznih nepredviđenih okolnosti u skladu sa MRS 8.

3.15. Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvataju gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, osnovnih
sredstava, učešća u kapitalu i hartija od vrednosti, prodaje materijala, manjkove i druge nepomenute
rashode.

3.16. Tekući i odloženi porez na dobit

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske
regulative Republike Srbije gde Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit. Rukovodstvo periodično vrši
procenu stavki sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti u kojima primenjiva poreska regulativa
podleže tumačenju, i vrši rezervisanje, ako je primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje da će biti
plaćen poreskim organima.

4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Prezentacija finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i
razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje
potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihoda i rashoda u
toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na
dan sastavljanja finansijskih izveštaja.U nastavku su prikazane ključne pretpostavke vezane za
budućnost i ostali izvori procenjivanja neizvesnosti na datum bilansa stanja koji predstavljaju značajan
rizik na materijalne korekcije iznosa pozicija bilansa stanja u sledećoj finansijskog godini.

4.1. Amortizacija i stope amortizacije

Obračun amortizacije i stope amortizacije su zasnovane na projektovanom ekonomskom veku trajanja
nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja. Jednom godišnje Društvo procenjuje
ekonomski vek na osnovu trenutnih predviđanja.

4.2. Ispravka vrednosti potraživanja

Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu procene rukovodstva zasnovane na analizi potraživanja
od kupaca, istorijskih otpisa, kreditnih sposobnosti kupaca i na analizi promena u uslovima prodaje. Ovo
uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim budućim naplatama.

4.3. Ispravka vrednosti zaliha

Ispravka vrednosti zaliha se vrši na osnovu procene njihove neto prodajne cene na tržištu. Jednom
godišnje Društvo procenjuje opravdanost visine ispravke vrednosti zaliha na osnovu trenutnih
predviđanja.

4.4. Fer vrednost

Fer vrednost odgovarajućih finansijskih instrumenata za koje ne postoji aktivno tržište je određena
primenom odgovarajućih metoda procene. Društvo primenjuje profesionalno rasuđivanje prilikom izbora
odgovarajućih metoda i pretpostavki.Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o fer vrednosti
aktive i pasive za koje postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od
knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i
likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne
informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u
odsustvu aktivnog tržišta. Uprava Društva vrši procenu rizika, i u slučajevima kada se oceni da vrednost
po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju
rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim
okolnostima, najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

5. NEMATERIJALNA IMOVINA

Nematerijalna ulaganja društvo ne poseduje.:
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6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema se odnose na:

u RSD 000
2014 2013 2012

Poljoprivredno i ostalo zemljište 172 172 -
Građevinsko zemljište - - -
Gradjevinski objekti 6,584 6,840 -
Postrojenja i oprema 2,940 3,424 -

Stanje na dan 31. decembra 9,696 10,436 -

Nekretnine, postrojenja i oprema u toku 2014. godine prikazane su u sledećoj tabeli:

Društvo vrednuje nekretnine postrojenja i opremu početno po nabavnoj vrednosti i naknadno meri po
nabavnoj vrednost.

Primenjena stopa amortizacije na građevinske objekte je 2,5%(korisni vek upotrebe je 40 godina) i
opreme je 10%(korisni vek upotrebe je 10 godina). Primenjuje se proporcionalna metoda obračuna
amortizacije.
Zenljište i građevinski objekti su nastali na osnovu deobe Holding Geosonda 2005. Godine i nisu
uknjiženi na Geosonda-Mašinski Centar ad.

U skladu sa MRS 16 Društvo obelodanjuje sledeće:

• osnov za odmeravanje korišćen kod utvrđivanja nabavne vrednosti (trošak nabavke).
• da li se priznaju sva sredstva ili samo sredstva čija je pojedinačna nabavna vrednost iznad

utvrđenog iznosa

U RSD
000

Zgrade Oprema Zemljište
Avansi
za NPO Ukupno

Nabavna  vrednost
Stanje 01. januara 2014. 10.246 23.179 172 33.597.
Nabavke u toku godine
Prenos sa investicija u toku
Otuđeno u toku godine
Rashodovano u toku
godine 171 171
31. decembra 2014. 10.246 23.350 172 33.768
Ispravka vrednosti
Stanje 01. januara 2014. 3.406 19.755 23.161
Tekuća amortizacija 256 484 740
Ispravka vrednosti u
otuđenim sredstvima
Ipsravka vrednosti u
rashodovanim sredstvima 171 171
31. decembra 2014. 3.662 20.410 24.072

Neotpisana vrednost
31. decembra 2014. 6.584 2.940 172 9.696

31. decembra 2013. 6.840 3.424 172 10.436
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• korišćeni metod amortizacije
• korisne vek upotrebe ili korišćene stope amortizacije
• bruto knjigovodstvena vrednost i akumulirana amortizacija (zajedno za akumuliranim gubicima

usled umanjenja vrednosti) na početku i na kraju perioda;
• promene knjigovodstvene vrednosti na početku i na kraju godine koje se odnose na:

o naknadna povećanja
o smanjenja po osnovu otuđenja ili po osnovu reklasifikacije sredstava kao sredstava koja

se drže za prodaju u skladu sa MSFI 5
o sticanje putem poslovnih kombinacija
o povećanja i smanjenja nastala usled revalorizacije
o smanjenja proizašla iz gubitaka usled umanjenja vrednosti priznatih ili poništenih direktno

u kapitalu ( revalorizacione rezerve) u skladu sa MSFI 36
o gubitke usled umanjenja vrednosti priznate ili poništene u bilansu uspeha u skladu sa

MSFI 36
• amortizaciju tekuće godine i kumuliraju ispravku vrednosti
• neto kursne razlike koje nastaju prilikom prevođenja finansijskih izveštaja iz funkcionalne valute u

valutu kojoj se vrši prezentacija izveštaja
• ostale promene ( ispravke grešaka iz prethodnih godina u skladu sa MRS 8)
• postojanje i iznosi ograničenja vlasništva, kao i nekretnine, postrojenja i opreme koji su založeni

kao garancija za obaveze
• iznos izdataka priznatih u knjigovodstvenu vrednost nekretnine, postrojenja i opreme u toku

njihove izgradnje
• knjigovodstvena vrednost svake  revalorizovane klase nekretnina, postrojenja i opreme koja bi

bila priznata da su sredstva knjižena po modelu nabavne vrednosti (nabavna i ispravka vrednosti)
•

U skladu sa MRS 40 Društvo obelodanjuje sledeće:

• da se primenjuje i metodu nabavne vrednosti.

7. ZALIHE

Zalihe se odnose na: zalihe materijala.

u RSD 000
2014 2013 2012

Materijal 5,662 3,292 -

Stanje na dan 31. decembra 5,662 3,292 -

U skladu sa MRS 2 Društvo obelodanjuje sledeće:

• ukupna knjigovodstvena vrednost zaliha 5.662
• knjigovodstvena  vrednost zaliha evidentiranih po nabavnoj vrednosti 5.662
•

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti. Izlaz sa zaliha se vrši putem prosečne ponderisane cene.

8. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI

9. DATI AVANSI

Dati avansi se odnose na: nabavku materijala.

u RSD 000
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2014 2013 2012

Plaćeni avansi za materijal,rezervne delove i inventar u
zemlji 160 226 -

Stanje na dan 31. decembra 160 226 -

10. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

Potraživanja po osnovu prodaje se odnose na:gotove proizvode i izvršene usluge.

u RSD 000
2014 2013 2012

Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica - - -
Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica 11,108 4,581 -
Kupci u zemlji-ostala povezana pravna lica - - -
Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica - - -
Kupci u zemlji 2,129 2,710 -
Kupci u inostranstvu - - -
Ostala potraživanja po osnovu prodaje - - -
Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje - - -

Stanje na dan 31.decembra 13,237 7,291 -

Potraživanje od Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica u iznosu od RSD 11.108 hiljada se
odnosi na potraživanje od matičnog pravnog lica Metalno-Mijatović doo Beograd. Potraživanje je
usaglašeno na dan 31.12.2014. godine.

Potraživanje od kupaca u zemlji se odnosi na:

(u 000 RSD)
Šifra Naziv kupca Saldo na dan

kupca BS

72 GEOSONDA FUNDIRANJE 1,531

170 GEOSONDA MEHANIKA 235

119 PROFILES BEOGRAD 92

160 SPRING COMPANY DOO ZEMUN 52

Svega: 1,910

Ostali: 219

Ukupno: 2,129

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca

Kretanje na računima ispravke vrednosti nije bilo.

Potraživanja nisu usaglašena na dan bilansa. Navedena potraživanja su starija od jedne godine.
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11. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina se odnose na stanje na tekućem  računu. Na dan bilansa tekući računi
Društva su bili u blokadi.

12. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja se odnose na:pretplatu PDV.
u RSD 000

2014 2013 2012

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po
opštoj stopi (osim plaćenih avansa) 1 - -
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po
posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) - - -
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po
opštoj stopi - - -
Porez na dodatu vrednost u datim avansima po
posebnoj stopi - - -
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara
po opštoj stopi - - -
Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara
po posebnoj stopi - - -
Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge
inostranih lica - - -
Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost
kupcima-stranim državljanima - - -
PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima - - -
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost - 10 -

Stanje na dan 31. decembra 1 10 -

13. KAPITAL

Kapital se odnosi na:

u RSD 000
2014 2013 2012

Akcijski kapital 419 419 -
Udeli društava sa ograničenom odgovornošću - - -
Ulozi - - -
Državni kapital - - -
Društveni kapital 3,423 3,423 -
Zadruzni udeli. - - -
Emisiona premija - - -
Ostali osnovni kapital - - -
Upisane a neuplaćene akcije - - -
Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi - - -
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni
udeli - - -
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni
udeli namenjeni prodaji ili poništavanju 30 30 -
Zakonske rezerve - - -
Statutarne i druge rezerve - - -
Revalorizacione rezerve po osnovu revalor. nemat.
imovine,nekretnina,postrojenja i opreme - - -
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Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova
definisanih primanja - - -
Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke
instrumente kapitala - - -
Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom
sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruž. društava - - -
Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih
izveštaja inostranog poslovanja - - -
Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja
u inostrano poslovanje - - -
Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika
(hedžinga) novčanog toka - - -
Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju - - -
Neraspoređeni dobitak ranijih godina 47 47 -
Neraspoređeni dobitak tekuće godine - - -
Gubitak ranijih godina (1,375) (1,375) -
Gubitak tekuće godine (349) - -
Gubitak iznad visine kapitala - - -

Stanje na dan 31. decembra 2,195 2,544 -

Vlasnička struktura akcijskog kapitala Društva na dan 31. decembra 2012. godine je prikazana u narednoj
tabeli :

Broj akcija % U RSD 000
7.682 100% 3.842

- % -
UKUPNO: 7.682 100% 3.842
Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 500 dinara.

Većinski vlasnik je Metalno-Mijatović doo koji u portfelju 6094 akcije, odnosno 79,32% u vlasništvu.

Geosonda-Mašinski Centar ima otkupljene sopstvene 192 akcije(2,5% učešća u kapitalu). Nominalna
vrednost otkupljenih akcija iznosi RSD 92 hiljade.

Društvo je u 2014. godini ostvarilo / iskazalo neto  gubitak u iznosu od  349 RSDhiljada.
Obračunska vrednost izdatih akcija na dan 31.12.2014 godine iznosi 277,92 dinara
(trajni kapital deli se sa ukupnim brojem akcija 2.135.000,00 : 7.682 = 277,92 )

14. DUGOROČNA REZERVISANJA

Društvo nema dugoročnih rezervisanja.

Geosonda-Mašinski Centar nije vršilo obračun rezervisanja za otpremnine u skladu sa MRS 21-Naknade
zaposlenima obzirom da su troškovi angažovanja aktuara viši od koristi koje bi se dobile tim izveštajem.
Na dan 31. Decembra Geosonda-mašinski Centar ad ima tri zaposlena radnika na neodređeno, stim što
je jedan radnik na neodređeno penzioner i jednog zaposlenog na neodređeno sa pola radnog vremena.

15. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

u RSD 000
2014 2013 2012
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Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica 9,894 9,894 -
Kratkorocni krediti od ostalih povezanih pravnih lica - - -
Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji - - -
Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu - - -
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine - - -
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do
jedne godine - - -
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednost - - -
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava
obustavljenog poslovanja - - -
Ostale kratkoročne finansijske obaveze 796 480 -

Stanje na dan 31. decembra 10,690 10,374 -

Kratkoročne finansijske obaveze se odnose na:
Obaveze prema matičnom pravnom licu Metalnom Mijatoviću za zaostale plate u iznosu od RSD
9.894 hiljada i usaglašene su na dan 31.12.2014. godine.  Pozajmica je data bez kamate na neodređeno
vreme.

Ostale kratkoročne obaveze se odnose na pozajmicu od fizičkog lica u iznosu od RSD 796 hiljada.

16. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u RSD 000
2014 2013 2012

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 2,455 2,786 -
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji 3,510 559 -
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u
inostranstvu - - -
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji - - -
Dobavljači - ostala povezana pravna lica u
inostranstvu - - -
Dobavljači u zemlji 8,427 3,394 -
Dobavljači u inostranstvu - - -
Ostale obaveze iz poslovanja - - -

Stanje na dan 31. decembra 14,392 6,739 -

Obaveze iz poslovanja se odnose na: nabavku materijala, alata  i izvršenih usluga.

Primljeni avansi u iznosu od RSD 2.455 hiljada predstavljaju obavezu prema osnivaču Metalno-Mijatović
doo. Obaveza za primljen avans je usaglašena 100% na dan 31.12.2014. godine.

Obaveza prema dobavljaču matična pravna lica u iznosu od RSD 3.510 hiljadu se odnosi prema Metalno-
Mijatović doo za izvršene usluge. Navedena obaveza je usaglašena 100% prema osnivaču.

Najznačajnija pojedinačna salda obaveza prema dobavljačima:

(u 000
RSD)

Šifra Naziv i sedište Saldo na dan
dobavlja

ča Dobavljača BS
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257 ADAM TRANS AUTOPREVOZNIK BEOGRAD 137

34 EDB BEOGRAD 53

92 EOL TRGOVINSKOTEHNIČKI SERVIS DOO BEOGRAD 1,136

340 EPS SNABDEVANJE 106

372 IMK 14. OKTOBAR AD KRUŠEVAC 144

333 J.U.A. FRICHEIS DOO NOVA PAZOVA 2,380

229 JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA 424

324 KALCER DOO ZEMUN 2,347

241
SONEX METAL AND CHEMICAL INDUSTRIES DOO
BEOGRAD-ZEMUN 134

366 TOP GRADNJA 1,028

Svega: 7,889

Ostalo: 538

UKUPNO: 8,427

Društvo nije izvršilo usaglašavanje sa svim dobavljačima u zemlji jer na otpremljene konfirmacije nismo
dobili odgovor do dana revizije.

17. Ostale kratkoročne obaveze i PVR

u RSD 000
2014 2013 2012

Obaveze za neto zarade i nakande zarada,osim
naknada zarada koje se refundiraju 1,369 1,004 -
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog - 99 -
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada
na teret zaposlenog - 27 -
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca - 24 -
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju - - -
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret zaposlenog koje se refundiraju - - -
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada
na teret poslodavca koje se refundiraju - - -
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja - - -
Obaveze za dividende - - -
Obaveze za učešće u dobitku - - -
Obaveze prema zaposlenima - - -
Obaveze prema direktoru,odnosno članovima organa
upravljanja i nadzora - - -
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po
ugovorima - - -
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju
podiže u toku godine - - -
Obaveze za kratkoročna rezervisanja - - -
Ostale obaveze - - -
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Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim
fakturama po opštoj stopi - - -
Obaveze za porez na dodatu vrednost po fakturama
po posebnoj stopi - - -
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim
avansima po opštoj stopi - - -
Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim
avansima po posebnoj stopi - - -
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu
sopstvene potrošnje po opštoj stopi - - -
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu
sopstvene potrošnje po posebnoj stopi - - -
Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu
prodaje za gotovinu - - -
Obaveze za pdv po osnovu razlike obračunatog pdv-
a i prethodnog poreza - 424 -
Obaveze za akcize - - -
Obaveze za porez iz rezultata - - -
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz
nabavke ili na teret troškova 177 87 -

Stanje na dan 31. decembra 1,546 1,665 -

Obaveze za neto zarade u iznosu od RSD 1.369 hiljada nisu isplaćene za period od januara do
decembra 2014, godine, odnosno ima jedanaest neisplaćenih zarada na dan 31.12.2014. godine.

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova u iznosu od RSD 177 hiljada
se odnose na obavezu za porez na imovinu za 2014. Godinu.

18. Hipoteke, data jemstva, date garancije i zaloge

Geosonda Mašinski centar ad na dan 31.12.2014. godine nema date garancije, data jemstva, date
hipoteke i date zaloge drugim licima.

19. POTENCIJALNE OBAVEZE (sudski sporovi ) u hiljadama dinara

Društvo ima sledeće sudske sporove - potencijalne obaveze:

I predmet - tužioca Žarka Grubića koji se vodi pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu Posl.
broj 3. Pl-8193/2010 - radni spor, radi isplate zarade, naknada i doprinosa. Advokat je Zoran
Tanasković.

Predmet je rešen u prvostepenom postupku Presudom Drugog osnovnog suda u
Beogradu 3.P1-8193/2010 od 11.06.2014. godine i to:

- stavom 1. usvojen je tužbeni zahtev tuzioca Zarka Grubića iz Beograda, pa se obavezuje
tuženo privredno društvo "GEOSONDA - MAŠINSKI CENTAR" a.d. iz Beograda, da tužiocu na
ime neisplacene zarade i razlike zarade za period od 01.08.2002. godine do 31.08.2007 godine
isplati ukupan iznos od 1.492.707,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 29.10.
2009. godine od isplate, u roku od 15 dana po prijemu pisanog otpravka presude, a pod pretnjom
prinudnog izvršenja,

- stavom 2 presude usvojen je tužbeni zahtev tužioca Žarka Grubića iz Beograda, pa se obavezuje
tuženo privredno društvo "GEOSONDA - MASINSKI CENTAR" a.d. iz Beograda, da tužiocu na ime
neisplaćene naknade troškova za ishranu u toku rada za period od 01.08.2002. godine do
31.12.2005. godine isplati ukupan iznos od 96.127,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom
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pocev od 29.10.2009. godine do isplate, u roku od 15 dana po prijemu pisanog otpravka presude,
a pod pretnjom prinudnog izvršenja,

- stavom 3 presude usvojen je tužbeni zahtev tužioca Žarka Grubića iz Beograda, pa se obavezuje
tuženo privredno društvo "GEOSONDA - MAŠINSKI CENTAR" a.d. iz Beograda, da u ime i za
račun tužioca uplati pripadajuće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje nadležnom
Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih - filijala Beograd, za
period od 01.01.1995, godine do 31.07.2005. godine, u roku od 15 dana po prijemu pisanog
otpravka presude, a pod pretnjom prinudnog izvrsenja,

- stavom 4 presude obavezano je tuženo privredno društvo "GEOSONDA - MASINSKI CENTAR" a.d.
iz Beograda, da tužiocu Žarku Grubiću naknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od 461.200,00
dinara, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 11.06.2014. godine, u roku od 15 dana po
prijemu pisanog otpravka presude, a pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Tuženi u ostavljenom roku blagovremeno izjavljuje žalbu na Presudu Drugog osnovnog suda u Beogradu
3.P1-8193/2010 od 11.06.2014. godine pobijajudi istu u celosti zbog:
- pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja
- pogresne primene materijalnog prava
- bitne povrede odredaba parničnog postupka.
- O žalbi nije doneta drugostepena odluka.
Smatramo da je žalba u većem delu osnovana.

II predmet - tužioca Žarka Grubica koji se vodi pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu
Posl. broj 11-13 Pl-43/11 - radni spor, radi isplate zarade, naknada i doprinosa. Advokat je
Miodrag Bukumirović.
Vrednost predmeta spora je 250.000,00 dinara
Predmet je u fazi veštačenja.
Rasprava je zakazana za 17. mart 2015. godine
III predmet - Tuzioca Kažić Svetozara iz Beograda koji se vodi pred Drugim osnovnim sudom
u Beogradu Posl. broj PI-552/2011 - radni spor, radi isplate otpremnine nakon odlaska u
penziju.
Predmet je pravosnaz.no rešen.
Vrednot spora je 131.268,00 dinara.
U toku je izvršni poslupak koji se vodi pod Posl. brojem 3. 1- 4501/2014.

IV predmet - tužioca (sada pok) Gorana Milunovića koji se vodi pred Drugim osnovnim
sudom u Beogradu Posl. broj 3. Pl-8730/08. - radni spor, radi isplate zarade, naknada i
doprinosa.
Naša žalba je odbijena  presudom   Apelacionog suda  u   Beogradu   Gil.   br.  597/2013 od
17.09.2014. godine.
Predmet je pravosnažno rešen.
Vrednost spora: 245.378,00 dinara.
Presuda nije izvršena.

V predmet - tuzioca DRV Bayern sud. Allen Viehmarkt 2, Nemačka koji se vodi pred Opcinskim
gradskim sudom u Zagrebu, Hrvatska, radi naknade štete broj Pn-2411/98. Zajednicki advokat je
Gordana Stevanović.
Vrednost spora: 113.438,97 Eura-a.
Poslupak je u toku.
NAPOMENA:  u ovom predmetu GEOSONDA-MASINSKI CENTAR je jedan od 8 tuženih
pravnih lica. Od 8 tuzenih 6 tuzenih su pravni sledbenici holdinga Geosonda.   U slučaju da se spor
izgubi mi smo u obavezi da snosimo 9% od iznosa koji bi eventualno teretio bivše članice holdinga.

VI predmet - Tuzioca Gojka Stojića iz Rulosa, koji se vodi pred Osnovnim sudom u Prijepolju,
sudska jedinica Nova Varos Posl. broj 1 2P1 .br.542/201 ().— radni spor, radi naknade štete zbog
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umanjene rente. Advokat je Gordana Stevanović.
Sporje u toku.
Vrednost spora: 313.799,00 dinara
NAPOMENA:  u ovom predmetu GEOSONDA-MASINSKI CENTAR je jedan od 6 tuženih
pravnih lica koji su pravni sledbenici holdinga Geosonda.   U slucaju da se spor izgubi mi smo u
obavezi da snosimo 9% od iznosa koji bi eventualno teretio bivse clanice holdinga.

VII predmet - tužioca GEOSONDA-FUNDIRANJE a.d. iz Beograda, koji se vodi pred Drugim
Osnovnim sudom u Beogradu, Posl. broj 48 P.br. 8680/2012.- radi predaje u državinu radnog
betonskog platoa u Lesianima.
Sporje u toku.
Vrednost spora: 1.000.000,00 dinara

20. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi se odnose na:

u RSD 000
2014 2013

Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na
domaćem tržištu - -
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na
inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na
domaćem tržištu - -
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na
inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu - -
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim
pravnim licima na domaćem tržištu 6,122 6,029
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim
pravnim licima na inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim
licima na domaćem tržištu - -
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim
licima na inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 2,056 7,660
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu - -
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe - -
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za
sopstvene potrebe - -
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i
nedovršenih usluga 2,707 9,865
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i
nedovršenih usluga (2,707) (9,865)
Prihodi od premija,subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povraćaja poreskih dažbina - -
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija - -
Prihodi od zakupnina 1,560 1,560
Prihodi od članarina - -
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Prihodi od tantijema i licencnih naknada - -
Ostali poslovni prihodi - 31

Ukupno 15,152 35,010

21. POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi se odnose na:

u RSD 000
2014 2013

Nabavka robe - -
Nabavna vrednost prodate robe - -
Nabavna vrednost nekretnina pribavljenih radi prodaje - -
Nabavka materijala - -
Troškovi materijala za izradu 2,818 10,734
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 17 86
Troškovi goriva i energije 317 495
Troškovi rezervnih delova - -
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara - -
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 1,942 2,578
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca 327 444
Troškovi naknada po ugovoru o delu - -
Troškovi naknada po autorskim ugovorima - -
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim
poslovima - -
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora - -
Troškovi naknada direktoru,odnosno članovima organa
upravljanja i nadzora - -
Ostali lični rashodi i naknade 71 253
Troškovi usluga na izradi učinaka 2,846 95
Troškovi transportnih usluga 154 150
Troškovi usluga održavanja - 101
Troškovi zakupnina 6 24
Troškovi sajmova - -
Troškovi reklame i propagande - 28
Troškovi istraživanja - -
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - -
Troškovi ostalih usluga 383 160
Troškovi  amortizacije 740 804
Troškovi rezervisanja za garantni rok - -
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava - -
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite - -
Rezervisanja za troškove restruktuiranja - -
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih - -
Ostala dugoročna rezervisanja - -
Troškovi neproizvodnih usluga 238 259
Troškovi reprezentacije 15 8
Troškovi premija osiguranja - -
Troškovi  platnog prometa 17 45
Troškovi  članarina - 10
Troškovi poreza 182 87
Troškovi doprinosa - -
Ostali nematerijalni troškovi 47 43

Ukupno 10,120 16,404
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22. FINANSIJSKI RASHODI

u RSD 000
2014 2013

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim
licima - -
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim
licima - -
Rashodi kamata (prema trećim licima) 35 37
Negativne kursne razlike (prema trećim licima) - -
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim
licima) - -
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih
ulaganja - -
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,koji ne
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog
dobitka - -
Ostali finansijski rashodi - -

Ukupno 35 37

Finansijski rashodi se odnose na:troskove kamata za neplaćene obaveze na vreme.

23. OSTALI PRIHODI

u RSD 000
2014 2013

Dobici od prodaje nem. ulaganja, nekretnina, postrojenja i
opreme 14 869
Dobici od prodaje bioloških sredstava - -
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti - -
Dobici od prodaje materijala - 254
Viškovi - -
Naplaćena otpisana potraživanja - -
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika - -
Prihodi od smanjenja obaveza - -
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja - -
Ostali nepomenuti prihodi 63 76
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava - -
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja - -
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i
opreme - -
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih
plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju - -
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha - -
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana - -
Prihodi od usklađivanja ostale imovine - -

Ukupno 77 1,199
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Ostali prihodi se odnose na: prodaju otpadaka od proizvodnje.

24. Ostali rashodi
u RSD 000

2014 2013

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme - -
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava - -
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti - -
Gubici od prodaje materijala - -
Manjkovi - -
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,koji ne
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi - -
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja - -
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe - -
Ostali nepomenuti rashodi 9 38
Obezvređenje bioloških sredstava - -
Obezvređenje nematerijalnih ulaganja - -
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme - -
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija
od vrednosti raspoloživih za prodaju - -
Obezvređenje zaliha materijala i robe - -
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana - -
Obezvređenje ostale imovine - -

Ukupno 9 38

25. POREZ NA DOBIT

Društvo nema poreski rashod perioda obzirom da je iskazalo gubitak iz redovnog poslovanja za tekuću
godinu u iznosu od RSD 349 hiljada.

26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Geosonda-mašinski centar ad ima jedno povezano lice-matično pravno lice Metalno-Mijatović doo koji u
portfelju ima 6094 akcije, odnosno 79,32% u vlasništvu Geosonda-mašinski centar ad.

Gesonda mašinski centar obavljala je u 2014 godini 75 % ostvarenog prihoda sa matičnim
Privrednim društvom Metalno Mijatović d.o.o.

Geosonda Mašinski Centar je imalo sledeće transakcije sa matičnim pravnim licem Metalno-Mijatović
doo Beograd:

U RSD 000
2014. 2013.

BILANS STANJA
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AKTIVA

Potraživanja od kupaca (Napomena 10.)
- 11.108 4.581

- -

UKUPNA POTRAŽIVANJA 11.108 4.581

TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

U RSD 000
2014. 2013.

BILANS STANJA
PASIVA

Obaveze prema dobavljačima (Napomena 17.) 3.510 559
-
- - -

- -

Obaveze za primljene avanse (Napomena 17.) 2.455 2.786
-
- - -

Kratkoročne finansijske obaveze (Napomena 17.) 9.894 9.894
- - -
- - -

- -

UKUPNE OBAVEZE 15.859 13.239

TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

U RSD 000
2014. 2013.

BILANS USPEHA
PRIHODI

6.122 6.029
Poslovni prihodi-prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i
zavisnim pravnim licima u zemlji
- Prihodi od zakupa 1.560 1.591
- - -

7.682 7.620
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Finansijski prihodi
- - -
- - -

- -

Ostali prihodi
- - -

- -

UKUPNI PRIHODI 7.682 7.620

RASHODI

Poslovni rashodi
- -
- 2.805

2.805 -

Finansijski rashodi
- - -
- - -

- -

Ostali rashodi
- -
- - -

- -

UKUPNI RASHODI 2.805

U skladu sa MRS 24 Društvo obelodanjuje:
• iznose transakcija
• iznose neizmirenih salda uključujući:

o njihove rokove i uslove, uključujući i to da li su osigurana, kao i prirodu naknade koju je
potrebno obezbediti radi njihovog izmirenje

o detalje o svim datim i primljenim garancijama
• rezervisanja za sumnjiva i sporna potraživanja koja se odnose na iznose neizmirenih salda
• rashode priznate u toku perioda po osnovu sumnjivih i spornih potraživanja po povezanih strana

Zahtevana obelodanjivanja se vrše odvojeno za svaku od sledećih kategorija:

• zavisna društva Metalno Mijatović d.o.o.
• zajedničke poduhvate na zajedničkim projektima
• ključno rukovodeće osoblje u društvu ili njegovom zavisnom društvu
•

27. ANALIZA IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

28. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u
neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo strukturu kapitala sa ciljem da smanji
troškove kapitala, a vlasnicima obezbedi prinos na kapital. Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta
zaduženosti koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti Društva i njegovog ukupnog kapitala.

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapital na godišnjem nivou.
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FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

28.1. Zaduženost se odnosi na  kratkoročne obaveze.

28.2. Kapital uključuje udele, revalorizacione rezerve, nerealizovane gubitke po osnovu raspoloživih
hartija od vrednosti za prodaju i akumuliranu dobit.

Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima

Detalji značajnih računovodstvenih politika, kao i kriterijumi i osnove za priznavanje prihoda i rashoda za
sve vrste finansijskih sredstava i obaveza obelodanjeni su u Napomeni 3 ovih finansijskih izveštaja.

Kategorije finansijskih instrumenata

U RSD 000
2014. 2013.

Finansijska sredstva
Dugoročni finansijski plasmani 0 0
Potraživanja po osnovu prodaje 13.237 7.291
Potraživanja iz specifičnih poslova 0 0
Druga potraživanja 0 0
Kratkoročni finansijski plasmani 7 7
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0 0

13.237 7.291

Finansijske obaveze
Dugoročne obaveze 0 0
Kratkoročne finansijske obaveze 10.690 10.374
Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 11.937 3.953
Obaveze iz specifičnih poslova 0 0
Druge obaveze 0 0

22.627 14.327

Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze po
osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze čija je osnovna
namena finansiranje tekućeg poslovanja Društva.

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se
sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti Društva ovim
rizicima. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na
poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih
instrumenata u Republici Srbiji.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima od promena kurseva stranih valuta i promena
kamatnih stopa.

Izloženost tržišnom riziku se sagledava preko analize senzitivnosti. Nije bilo značajnih promena u
izloženosti Društva tržišnom riziku, niti u načinu na koje Društvo upravlja ili meri taj rizik.
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FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Devizni rizik

Društvo je izloženo deviznom riziku prvenstveno preko potraživanja od kupaca iz inostranstva,
dugoročnih kredita i obaveza prema dobavljačima koji su denominirani u stranoj valuti. Društvo ne koristi
posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da u Republici Srbiji takvi instrumenti nisu
uobičajeni.

Stabilnost ekonomskog okruženja u koje Društvo posluje, u velikoj meri zavisi od mera Vlade u privredi i
postojanja odgovarajućeg pravnog i zakonodavnog okvira.

FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Rizik od promene kamatnih stopa

Prosečno vreme naplate potraživanja u 2014. godini iznosi 30 dana (2013. godina: 30 dana).

Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca

Društvo na dan 31. decembra 2014. godine nije izvršilo obezvređenje potraživanja od kupaca za dospela
potraživanja u iznosu od RSD hiljada jer je utvrdilo da nije došlo do promene u kreditnoj sposobnosti
komitenata, da su potraživanja obezbeđena odgovarajućim finansijskim instrumentima i da će
potraživanja u navedenom iznosu biti naplaćena.

Upravljanje obavezama prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.decembra 2014. godine iskazane su u iznosu od 11.937 RSD
hiljada (31.decembra 2013. Godine 3.953 RSD hiljada). Prosečno vreme izmirenja obaveza prema
dobavljačima u toku 2014. godine iznosi 40 dana (u toku 2013. godine 30 dana).

Rizik likvidnosti

Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Društva koje je uspostavilo
odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja
Društva kao i upravljanje likvidnošću. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće
novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem
adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.

29. POSTOJEĆA EKONOMSKA SITUACIJA I NJEN UTICAJ NA DRUŠTVO

Poslovanje Društva je pod uticajem finansijske krize i pogoršanih privrednih uslova. U 2015. godini se
očekuje dodatno pogoršanje uslova u privredi. Zbog sadašnje krize na globalnom tržištu i njenog uticaja
na srpsko tržište, za očekivati je da će Društvo poslovati u otežanim i neizvesnim privrednim okolnostima.
Uticaj krize na poslovanje Društva trenutno nije moguće u potpunosti predvideti, te je stoga prisutan
element opšte neizvesnosti.

Potencijalne posledice finansijske krize na poslovanje Društva, mogu da se ogledaju u otežanim
mogućnostima Društva da obezbedi dodatne izvore sredstava, posebno nove kreditne linije. Otežan
pristup kreditnim linijama bi bila i dugoročna posledica, koja prema mišljenju rukovodstva Društva, ne
može imati presudan uticaj na poslovanje Društva.

Pogoršanje poslovne situacije u zemlji će verovatno uticati na položaj određenih grana delatnosti, kao i
na sposobnost nekih klijenata da servisiraju svoje obaveze, što može uticati na ispravke vrednosti i
rezervisanja po osnovu potencijalnih gubitaka Društva u 2015. godini, kao i na druga područja u kojima
se od rukovodstva Društva očekuje da daje procene, te se stvarni iznosi po tom osnovu mogu razlikovati
od procenjenih.

30. DEVIZNI KURSEVI
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Devizni kursevi,  utvrđeni na međubankarskom sastanku deviznog tržišta, primenjeni za preračun pozicija
bilansa stanja za pojedine glavne valute su:

U RSD
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.

EUR 120,9583 114.6421
USD 99,4641 83.1282
CHF 100,5472 93.5472

U Beogradu,

Dana 31.03.2015.

Zakonski zastupnik društva
„Geosonda-Mašinski centar“a.d.

Izvršni direktor

____________________________

Petar Vorinski



Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala i člana 8. Pravilnika o sadržini formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina
lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“A.D. LEŠTANE, Kružni put bb
objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2014.GODINI
Opšti podaci

1)Poslovno ime,sedište i adresa,MB i PIB akcionarskog
društva

Akcionarsko društvo“GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“,
Leštane, Kružni put bb, MB 06969658
PIB 100212126

2)Web site i e-mail adresa: www.geosonda-mc.com; geosondamasinskicentar@gmail.com
3)Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata BD 86875/2007 23.08.2007.
4)Delatnost:šifra i opis 2511,Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
5)Broj zaposlenih 6
6)Broj akcionara 137
7)10 največih akcionara

(ime i prezime,poslovno ime pravnog lica,matični broj, broj
akcija i % učešća u osnovnom kapitalu društva)

„Metalno Mijatović“d.o.o. 6094 79,33%
„Geosonda-Mašinski centar“a.d. 192 2,5%
Jovanović Petar 34 0,4%

47.234       22,57%

Nikolić Slavko 34 0,4%
Nikolić Božidar 34 0,4%
Petković Milivoje 34 0,4%
Petković Borisav 34 0,4%
Ugrišić Stevan 34 0,4%
Zvicer Slobodan 34     0,4%
Bjelica Rade 33     0,4%

8)Vrednost osnovnog kapitala u hiljdama RSD 3841
9)Broj izdatih akcija (običnih sa ISIN brojem i CFI kodom) 7682, obične ISIN br.:RSGSMCE71564 CFI:ESVUFR
10)Podaci o zavisnim društvima -
11)Poslovno ime,sedište i poslovna adresa revizorske kuće
koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj

„DIJ-AUDIT“ DOO, Beograd, ul. Dimitrija Tucovića 119 b

12)Poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene
akcije

BEOGRADSKA BERZA,BEOGRAD

Podaci o upravi društva
1)Članovi Nadzornog odbora (na dan 31.12.2014.)

Ime,prezime,prebivalište
Obrazovanje,sadašnje zaposlenje,članstvo u drugim UO i NO, broj akcija i procenat
učešća koje poseduju

Milenko Vučetić, Beograd, Bilećka 5 Predsednik NO,nezaposlen, broj akcija 0
Marko Mijatović, Beograd, Mala
Česma 2

Član NO, penzioner, broj akcija 0

Snežana Bubalo, Beograd Član NO,diplomirani ekonomista, broj akcija 0
2)Članovi Izvršnog odbora (na dan 31.12.2014.)
Ime,prezime,prebivalište Obrazovanje,sadašnje zaposlenje,članstvo u drugimUO i NO,broj akcija i procenat

učešća koje poseduju
Dragiša Stanojević, Braće Srnić 25,
Zvezdara, Beograd

Generalni direktor, mašinski fakultet, broj akcija 0

Petar Vorinski, Velikomoravska 11,
Beograd

Izvršni direktor, VSS, broj akcija 0

Sofija Kostić, Kružni put 3c, Leštane Izvršni direktor, SSS, broj akcija 0

Podaci o poslovanju društva
1)Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike,sa navođenjem slučajeva i razloga za odstupanje i drugim
načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova
Društvo nije uspelo u 2014.godini da ostvari postavljeni cilj-pokriće gubitka iz prethodnih godina zbog teške situacije u
privredi uopšte koja se odražava na poslovanje društva pa je i u takvim okolnostima poslovalo sa gubitkom.
2)Analiza ostvarenih prihoda,rashoda i rezultata poslovanja,prihoda po delatnostima,opis osnovnih proizvoda i usluga
sa posebnim osvrtom na solvetnost,likvidnost,ekonomičnost,rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost,kao i

www.geosonda-mc.com
mailto:geosondamasinskicentar@gmail.com


efektima promene u pravnom položaju društva.
Struktura prihoda i rashoda i poslovni rezultat u 2014 godini
Poslovni prihod 9.738.000,00
Poslovni rashod 10.120.000,00
Poslovni dobitak/gubitak -382.000,00
Finansijski prihodi 0
Finansijski rashodi 35.000,00

Dobitak/gubitak finansiranja -35.000,00
Ostali prihodi 77.000,00
Ostali rashodi 9.000,00
Dobitak/gubitak iz redovng
poslovanja pre oporezivanja

-349.000,00

NETO DOBITAK/GUBITAK -349.000,00

Pokazatelji poslovanja
Finansijska stabilnost (sopstveni
kapital/poslovna pasiva)

0,07

Racio neto obrtnog fonda (obr.imovina-
krat.obaveze/obrtna sredstva

-0,39

I stepen likvidnosti
(gotovina/kr.obaveze)

0

II stepen
likvidnosti(obr.imovina/krat.obaveze

-0,49

Rentabilnost ukupnog poslovanja
(neto dobitak/prosečnu poslovnu pasivu)

0

Cena akcija(najviša i najniža u
izveštajnom periodu, ako se trgovalo-
posebno za redovne,a posebno za
prioritetne)

Nije bilo trgovanja akcijama u 2014.godini.

Tržišna kapitalizacija 3.841.000,00
Dobitak/gubitak po akciji -45,43
Isplaćena dividenda po redovnoj i
prioritetnoj akciji, za poslednje tri
godine,pojedinačno po godinama

-

Prinos na ukupan kapital -
Neto prinos na sopstveni kapital -
Stopa poslovnog neto dobitka -
Stepen zaduženosti -
Iznos neto obrtnog kapitala -
Informacije o ostvarenjima društva
Prihodi od prodaje robe povezanim
kupcima

1.011.000,00

Prihodi od prodaje robe eksternim
kupcima

1.854.000,00

Prihodi od prodaje usluga povezanim
kupcima

6.671.000,00

Prihodi od prodaje usluga eksternim
kupcima

202.000,00

Najznačajniji kupci i dobavljači „Metalno-Mijatović“d.o.o., „Kalcer“d.o.o., „Top gradnja“, „Eol- trgovinski tehnički
servis“, „Adams trans“, „Sonex metal“

Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
Društvo se pri realizaciji svojih odluka i aktivnosti pridržavalo odredbi Kodeksa Korporativnog upravljanja.
Kodeks Korporativnog Upravljanja je dostupan na web stranici Društva: www.geosonda-mc.com i u prostorijama Društva.
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i
pretnji kojima je društvo izloženo
U slučaju poboljšanja ekonomskih prilika u zemlji i obezbeđenja dugoročnijih poslova planirano je povećanje broja
zaposlenih, usvajanje serijske proizvodnje proizvoda iz okvira delatnosti i obezbeđenje redovnijeg priliva finansijskih
sredstava.
Važniji poslovni događaji nakon završetka poslovne godine

www.geosonda-mc.com


Promene bilansnih vrednosti veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu
Imovina -
Obaveze -
Neto dobitak i gubitak 0,00
Rizici i neizvesnosti koje mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju društva.
Na stabilnost poslovanja utiče neizvesnost kontinuiranog obezbeđenja poslova. Jedan od glavnih rizika koji može bitno da
utiče na finansijsku poziciju društva u određenom vremenskom periodu su nerešeni sudski sporovi.
Značajni poslovi sa povezanim licima

- Izrada šasije brusilice
- Izrada pogonskog i transportnog bloka brusilice
- Usluga obrade kompozitnog panela
- Izrada čelične konstrukcije ojačanja
- Usluga mašinske obrade na izradi rolnica i koturača
- Izrada klizno-podiznog sistema vrata

Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja
Društvo ne poseduje ni materijalne ni kadrovske potencijale za razvoj ove oblasti.
Sticanje sopstvenih akcija
Društvo je 192 sopstvene akcije steklo 2011 godine
Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine
U poslednje dve godine društvo nije bilo u mogućnosti da obezbedi rezerve.
Obrazložiti ostale bitne promene podataka

U Leštanima, dana 20.04.2015.godine Zakonski zastupnik privrednog društva
„Geosonda-Mašinski centar“a.d.

Izvršni direktor

_____________________________

Petar Vorinski



DIJ - AUDIT DOO

Dimitrija Tucovića 119b

11000 Beograd

Predmet: Izjava rukovodstva “GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR” A.D. LEŠTANE

Poštovani,

Ovu izjavu dajemo u vezi revizije finansijskih izveštaja “Geosonde-Mašinski centar”a.d., Kružni put bb,
Leštane, koji su sačinjeni na dan 31. decembra 2014. godine, a koju Vi vršite u cilju izražavanja
mišljenja o tim finansijskim izveštajima.

Odgovorni smo u smislu istinitosti i zakonitosti prikazivanja finansijskog položaja “Geosonde-Mašinski
centar” a.d., Kružni put bb, Leštane, na dan 31. decembra 2014. godine, rezultata poslovanja,
promena na kapitalu i finansijskih tokova za 2014. godinu, kao i u pogledu obezbeđenja tačnih
računovodstvenih evidencija na osnovu kojih su ti finansijski izveštaji  sastavljeni.

Potvrđujemo, po našem saznanju, sledeće:

1. Prilikom izrade finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, mi smo:
- odabrali odgovarajuće računovodstvene politike koje smo i primenjivali;
- izvršili računovodstvene procene koje su u skladu sa načelom opreznosti i logičnosti;
- obelodanili razloge odstupanja od usvojenih računovodstvenih politika;
- pridržavali se koncepta nastavka poslovanja Društva.

2. Rukovodstvo i odgovorna lica nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti
vezane za pranje novca.

3. Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige, svu odgovarajuću dokumentaciju i
sve zapisnike i odluke organa upravljanja.

4. Potvrđujemo da smo Vam dali sve informacije vezano za  povezana pravna lica.

5. U finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih grešaka niti propusta.

6. Društvo je postupilo u skladu sa svim zaključenim ugovorima koji bi, u slučaju
nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje.

7. Nije bilo nepravilnosti u vezi sa zahtevima zakonodavnih organa koje bi mogle imati
materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje.



8. Obelodanili smo Vam informacije u vezi sa prevarom ili navodnom prevarom po našem
saznanju, a koje utiču na Društvo i uključuje menadžment, zaposlene koji imaju značajnu
ulogu u internoj kontroli i ostale zaposlene u odeljenjima gde prevara može imati značajno
materijalne efekte na finansijske izveštaje.

9. Nemamo planova koji bi materijalno značajno izmenili knjigovodstvenu vrednost ili
klasifikaciju sredstava i obaveza iskazanih u finansijskim izveštajima.

10. Ne planiramo da obustavimo delatnost niti imamo planove koji bi mogli da prouzrokuju
nastanak zastarelih zaliha. Nema zaliha koje su iskazane u iznosima većim od njihove neto
prodajne vrednosti.

11. Društvo poseduje dokaze o vlasništvu nad svim sredstvima.

12. Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne. U vanbilansnim evidencijama
uz finansijske izveštaje evidentirali smo sve garancije koje smo dali trećim licima.

13. Nije bilo događaja nakon bilansa stanja koji bi zahtevali korekcije i obelodanjivanja u
finansijskim izveštajima.

14. Nema sudskih sporova niti se očekuje da ih bude, izuzev onih koji su obelodanjeni revizoru.

15. U finansijskim izveštajima smo prikazali sve kreditne aranžmane.

Izvršni Direktor
Geosonda-Mašinski centar“ a.d. Leštane

____________________________________
(Petar Vorinski)



IZJAVA ODGOVORNIH LICA PRIVREDNOG DRUŠTVA
“GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR” A.D.,LEŠTANE

U vezi obaveze Društva, da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu
kapitala, dostavi u roku kompletan Godišnji izveštaj i objavi ga, IZJAVLJUJEMO da Društvo nije
usvojilo Finansijski izveštaj za 2014. zbog toga što sednica Skupštine Akcionarskog Društva nije
održana do tog roka te zbog toga nije doneta Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za
2014.godinu. .

Zakonski zastupnik Društva

“GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR” A.D.,

_________________________



IZJAVA ODGOVORNIH LICA PRIVREDNOG DRUŠTVA
“GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR” A.D.,LEŠTANE

U vezi obaveze Društva, da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu
kapitala, dostavi u roku kompletan Godišnji izveštaj i objavi ga, IZJAVLJUJEMO da Društvo nije
usvojilo Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitaka zbog toga što sednica Skupštine
Akcionarskog Društva nije održana do tog roka.

Zakonski zastupnik Društva

“GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR” A.D.,

_________________________
















































































































