
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj
31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj
14/2012 i 5/2015), JUGOTERM - AD MEROŠINA, MB: 17255207 objavljuje:

Godišnji izveštaj
JUGOTERM - AD MEROŠINA

za 2014. godinu

Beograd, april 2015.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
SKUPŠTINI DRUŠTVA I DIREKTORU DRUŠTVA „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA 
 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „JUGOTERM“ a.d., MEROŠINA, (u 
daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i odgovarajući 
Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, kao i Izveštaj o promenama na 
kapitalu za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i Napomene uz 
redovne godišnji finansijske izveštaje. 
 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu Republike 
Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
 
Odgovornost revizora 
  
Naša je odgovornost da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo  izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu 
da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, 
u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju prikupljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, 
uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim 
izveštajima, bilo da je u pitanju kriminalna radnja ili greška. Prilikom procene rizika revizor uzima u obzir 
interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva, 
u cilju odabira adekvatnih revizorskih procedura u datim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o 
efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih 
računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i 
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da obezbede osnovu za 
izražavanje našeg mišljenja sa rezervom. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I DIREKTORU DRUŠTVA „JUGOTERM“ a.d., Merošina (Nastavak) 
 
Osnove za mišljenje sa rezervom 
 
 Nismo bili u prilici da prisustvujemo popisu zaliha, jer smo imenovani za revizora posle datuma 

popisa. Putem alternativnih revizorskih postupaka nismo se mogli uveriti u količinu i vrednost zaliha 
koje na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 117,708 hiljada. Kvalifikacija vrednosti zaliha 
Duštva ostaje, ukoliko postoje efekti određenih korekcija koje bi bilo neophodno sprovesti u knjigama 
Društva da smo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu zaliha, dok u suprotnom slučaju, tj. 
nepostojanju odgovarajućih korekcija, gore navedena vrednost zaliha se uzima kao istinita i 
objektivna. 
 
Takođe, Društvo, nije u skladu sa zahtevima MRS 2 – Zalihe i Pravilnikom o Kontnom okviru i 
sadržini računa u Kontnom okviru za Društva, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik Republike 
Srbije broj 114/06; 119/08; 09/09; 04/10; 118/13 i 95/14), adekvatno organizovalo pogonski obračun 
troškova. U toku obavljanja revizije, a na osnovu raspoložive računovodstvene dokumentacije i 
evidencija, nismo bili u mogućnosti da se uverimo da li su zalihe nedovršene proizvodnje u iznosu od 
RSD 4,596 hiljada i zalihe gotovih prozvoda u iznosu od RSD 53,224 hiljade, vrednovane po nižoj od 
cene koštanja ili neto prodajne vrednosti, kako nalaže MRS 2 - Zalihe. Samim tim se nismo mogli 
uveriti u objektivnost vrednosti zaliha Društva iskazanih na dan 31. decembra 2014. godine u gore 
navednom iznosu samim tim ni u validnost iskazanog povećanja vrednosti zaliha učinaka u iznosu od 
RSD 7,811 hiljada, kao i na uticaj pomenutog pitanja na rezultat za godinu koja se završila na taj dan. 

 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za efekte i eventualne efekte pitanja iznetih u pasusu Osnove za mišljenje sa 
rezervom priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku 
poziciju društva „JUGOTERM“ a.d., Merošina na dan 31. decembra 2014. godine, rezultate njegovog 
poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama 
prikazanim u Napomenama uz redovne godišnje finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu 
Republike Srbije. 
 
 
Skretanje pažnje 
 
 
  Skrećemo pažnju da su u 2014. godini tekući računi Društva bili u blokadi 66 dana, zaključno sa 16. 

julom 2014. godine. 
 
 Na osnovu Odluke o povećanju osnovnog kapitala radi ispunjenja ugovorene obaveze investiranja 

del.br.4047 od 21. maja 2014. godine Društvo je povećalo osnovni kapital u iznosu EUR 1,000,000 
odnosno RSD 109,790 hiljada emisijom običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 500 
dinara. 

 
 
Naše mišljenje ne sadrži rezerve po ovim pitanjima. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TC Stari Merkator    │   Palmira Toljatija 5/III    │   11070 Novi Beograd    │    Republika Srbija    │   Tel/fax: +381 11 30 18 445  
www.pkf.rs    │ mat.br. 08752524    │    PIB 102397694    │    t.r. 285-2011000000084-52 Sberbank    │ šifra delatnosti 6920 
 
PKF d.o.o., Beograd je članica PKF International Limited, mreže pravno nezavisnih firmi i ne prihvata odgovornosti i obaveze proistekle delovanjem ili nedelovanjem ostalih 
pojedinačnih firmi koje su članice mreže. 
 
PKF d.o.o., Belgrade, is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or 
inactions on the part of any other individual member firm or firms.  

3 
 

 
 
 
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I DIREKTORU DRUŠTVA „JUGOTERM“ a.d., Merošina (Nastavak) 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013). Naša je odgovornost da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 
poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom 
revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima. 
 
Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 
 
 
 
Beograd, 29. april 2015. godine 
 

 
        Zdravko Rašo 

                         Ovlašćeni revizor 
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Pismo rukovodstvu 
 
„JUGOTERM“ a.d., MEROŠINA 
 
Mramorsko brdo bb, Merošina  
 

Poštovani, 

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja „JUGOTERM“, a.d., Merošina na dan 31. decembra 2014. 
godine koje čine Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na 
kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 
računovodstvenih politika i ostalih napomena. Cilj revizije je da izrazimo mišljenje na finansijske izveštaje. 
Takođe, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/2011) član 54, dužni smo da 
Vam dostavimo mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja rizicima i 
sistemu unutrašnjih kontrola, koje je sastavni deo ovog pisma. 

Revizija finansijskih izveštaja Društva obavljena je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i 
relevantnom domaćom regulativom. Revizija uključuje sprovođenje postupaka pribavljanja revizorskih 
dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorovog 
prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim 
izveštajima. Pri proceni rizika, uzimamo u obzir one interne kontrole koje su relevantne za proces realnog 
i objektivnog prezentovanja finansijskih izveštaja Društva, a u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka 
koji su u skladu sa datim okolnostima, ali ne u svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola 
Društva. 

Izveštaj nezavisnog revizora izdat na dan 29. aprila 2015. godine, u delu Odgovornost revizora kao i 
prethodni paragraf opisuju ograničenja revizije, koja nas sprečavaju da sprovedemo sve neophodne 
procedure kako bismo identifikovali sve nedostatke u sistemu internih kontrola i sistemu upravljanja 
rizicima ili oblastima u kojima je neophodno poboljšanje, već samo nedostatke vezane za interne kontrole 
od značaja za sastavljanje finansijskih izveštaja Društva. 
 
 
Sistem identifikacije i upravljanja rizicima  

Društvo nema formalizovan proces za identifikaciju poslovnih rizika, procenu njihovog značaja i 
verovatnoću nastajanja, kao i način na koje bi Društvo odgovorilo na nastale rizike. Iako nema 
formalizovan proces procene poslovnih rizika, menadžment procenjuje periodično poslovne rizike. 
Nedostatak formalizovanih procedura procene poslovnih rizika neće uticati na našu konačnu ocenu 
efektivnosti internih kontrola, s obzirom da i pored toga menadžment neformalno vrši funkciju procene 
rizika i sprovodi akcije na njihovom smanjivanju. 

Interna revizija  

Društvo nije ispoštovalo odredbe definisane Članom 451 - Zakona o privrednim društvima (Službeni 
glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i nema stalno angažovanog Ovlašćenog 
Internog revizora.  
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Pismo rukovodstvu (Nastavak) 
 
„JUGOTERM“, a.d., MEROŠINA  
 

Ocena efektivnosti unutrašnjih kontrola 

Društvo poseduje Pravilnik o računovodstvu koji je usaglašen sa zakonskom regulativom u Republici 
Srbiji. Pravilnikom se uređeni: organizacija računovodstva, interni računovodstveni kontrolni postupci, 
računovodstvene politike za priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, utvrđena 
uputstva i smernice za usvajanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, određena lica koja 
su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene, sastavljanje i kontrolu 
računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni; uređeno je kretanje računovodstvenih isprava, utvrđeni 
rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu, kao i druga pitanja vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja 
finasijskih izveštaja.  

Društvo poseduje adekvatan Informacioni sistem koji pravilno evidentira informacije koje su značajne za 
sastavljanje finansijskih izveštaja. Društvo sprovodi mere za očuvanje bezbednosti knjigovodstvenog  
softvera.  

Izvršili smo ocenu funkcionisanja procedura interne kontrole, kao i kontrolnih aktivnosti koje obavlja 
Društvo. Tom prilikom nismo zapazili određene propuste i nedostatke u primeni uspostavljenog sistema 
internih kontrola.  

 
Završne napomene 
 
Napominjemo da se revizija, u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, obavlja na bazi testiranja, 
te s tim u vezi navedeni nalazi ne znače da ne postoje druge nepravilnosti u sistemu.  
 
Ovo pismo predstavlja poverljivu informaciju namenjenu isključivo Rukovodstvu Društva i Komisiji za 
hartije od vrednosti. Njegova reprodukcija ili korišćenje u druge svrhe može se vršiti samo na bazi naše 
prethodne pismene saglasnosti. 
 
 
 
 
 
Beograd, 29. april 2015. godine 

 

Zdravko Rašo                            
Ovlašćeni revizor                         
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AKCIONARIMA I RUKOVODSTVU DRUŠTVA „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA 
 
 
 
POTVRDA O NEZAVISNOSTI 
 
 
 
Saglasno odredama Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS” br. 62/13) i Zakona o tržištu kapitala 
(“Službeni glasnik RS” br. 31/11) dajem sledeću potvrdu o nezavisnosti akcionarima i rukovodstvu 
„JUGOTERM“a.d., MEROŠINA. 

 

Kao vodeći partner u reviziji finansijskih izveštaja „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA, za godinu koja se 
završava na dan 31. decembar 2014. godine, potvrđujem po svom najboljem znanju i uverenju, da u 
tekućoj godini i u dve prethodne poslovne godine, kao i za vreme obavljanja revizije, sledeće:  

- da sam nezavisan od „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA; 
- da “PKF“ d.o.o., Beograd nije blisko povezana sa „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA; 

- da “PKF“ d.o.o., Beograd nije poslovni partner „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA; 

- da “PKF“ d.o.o., Beograd nema direktno ili indirektno vlasništvo u „JUGOTERM“ AD, 
MEROŠINA; 

- da “PKF“ d.o.o., Beograd nije ugovoma strana u ugovornom odnosu s licem koje bi moglo 
negativno uticati na njegovu nepristrasnost i nezavisnost; 

 
 
 

Beograd, 29. april 2015. godine. 
 

Zdravko Rašo 
 

Ovlašćeni revizor  
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AKCIONARIMA I RUKOVODSTVU DRUŠTVA „JUGOTERM“ AD, MEROŠINA 
 
 
 
 
 
POTVRDA O KONSULTANTSKIM USLUGAMA 
 
 
 
Kao direktor “PKF” DOO, Beograd potvrđujem da u godini u kojoj je vršena revizija finansijskih izveštaja 
“JUGOTERM” AD, MEROŠINA, za 2014. godinu, nismo pružili konsultantske usluge “JUGOTERM” AD, 
MEROŠINA, dok smo matičnom društvu “MBA Miljković” d.o.o., Beograd pružili konsultantske usluge u 
iznosu od RSD 360,000 kako se to zahteva Zakonom o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/11), 
kao i Pravilnikom o uslovima za obavljenje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (“Službeni glasnik 
RS” br. 50/12). 
 
 
 
 
 
Beograd, 29. april 2015. godine 
 
 
 

 
Zdravko Rašo 

Direktor 
 



























































































На пснпву чл. 50. Закпна п тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) и пдредби Правилника п садржини, 
фпрми и начину пбјављиваоа гпдишоих, пплугпдишоих и кварталних извештаја   („Сл. гласник РС“ бр. 14/2012), 
јавнп акципнарскп друштвп “ЈУГПТЕРМ” Мерпшина, Мрампрскп брдп бб, шифра делатнпсти 2521; пбјављује 
следећи:                           

 

ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ O ППСЛПВАОУ  
Перипд извештаваоа: 01.01.2014. дo 31.12.2014. гпдине 

 
I ППШТИ ППДАЦИ 

ППСЛПВНП ИМЕ: “ЈУГПТЕРМ” АД МЕРПШИНА 

МАТИЧНИ БРПЈ: 17255207 

ПИБ:   100758947 

ППШТАНСКИ БРПЈ И МЕСТП: 18 252 МЕРПШИНА 

УЛИЦА И БРПЈ: МРАМПРСКП БРДП ББ 

АДРЕСА ЕЛЕКТРПНСКЕ ППШТЕ: OFFICE@JUGOTERM.RS  

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: WWW.JUGOTERM.RS 

КПНСПЛИДПВАНИ/ППЈЕДИНАЧНИ ППДАЦИ: ППЈЕДИНАЧНИ 

УСВПЈЕНИ (да или не) НЕ 

ДЕЛАТНПСТ (шифра и ппис) 2521 (ПРПИЗВПДОА РАДИЈАТПРА И КПТЛПВА ЗА 
ЦЕНТРАЛНП ГРЕЈАОЕ) 

БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2014.ГПД.  104 

БРПЈ АКЦИПНАРА НА ДАНА 31.12.2014.ГПД. 147 

BROJ IZDATIH AKCIJA 388.553 

  ВРЕДНПСТ ПСНПВНПГ КАПИТАЛА ( У 000 РС) 194.277 

РЕВИЗПР КПЈИ РЕВИДИРА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ “PKF” DOO NOVI BEOGRAD 

ПРГАН. ТРЖИШТЕ НА КПЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ АКЦИЈЕ БЕПГРАДСКА БЕРЗА АД БЕПГРАД  

КПРППРАТИВНИ АГЕНТ TESLA CAPITAL AD BEOGRAD 

 

10 НАЈВЕЋИХ АКЦИПНАРА НА ДАН 31.12.2014. ГПД. 

ППСЛПВНП ИМЕ / ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРПЈ АКЦИЈА НА ДАН 
31.12.2014.ГПД. 

УЧЕШЋЕ У ПСНПВНПМ КАПИТАЛУ (У %) 

ЈУГПТЕРМ АД МЕРПШИНА 313.699 80,73519 
МБА МИЉКПВИЋ ДПП БЕПГРАД 56.578 14,56121 

АКЦИПНАРСКИ ФПНД АД БЕПГРАД 11.256 2,89690 
ДУРЛЕВИЋ МИЛПРАД 122 0,03140 

МИЛПШЕВИЋ МПМЧИЛП 119 0,03063 
МАРКПВИЋ ПРЕДРАГ 103 0,02651 

АНТИЋ ТРАЈКП 95 0,02445 

МУСТАФА УЉФЕТ 95 0,02445 
АНТИЋ СТАНКП 91 0,02342 

СИМПНПВИЋ ЖИКА 91 0,02342 

 

ППДАЦИ П АКЦИЈАМА НА ДАН 31.12.2014. ГПД. 

БРПЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА 388.553 

БРПЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА (ПБИЧНЕ) 74.854 

СППСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ПП ЧЛ. 41 ЗАКПНА П ПРИВА. 313.699 

НПМИНАЛНА ВРЕДНПСТ АКЦИЈЕ 500 

ISIN БРПЈ RSJGMEE13306 

CIF БРПЈ ESVUFR 



 

 

 

II ППДАЦИ П УПРАВИ ДУРШТВА НА ДАН 31.12.2014.ГПД. 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПРЕБИВАЛИШТЕ 
ПБРАЗПВАОЕ, ЗАППСЛЕОЕ И ЧЛАНСТВП У ПД И НП 

ДРУГИХ ДРУШТВА 

БРПЈ АКЦИЈА КПЈЕ 
ППСЕДУЈЕ НА ДАН 
31.12.2014. ГПД.  

ВУК ВУЈПВИЋ, Бепград, председник 
пдбпра, неизвршни директпр 

VII степен, дипл. електрпинжеоер,  
Извршни директпр МБА Миљкпвић дпп Бепград 

Нема  

 АЛЕКСАНДАР ПИЉЕВИЋ, Бепград, 
извршни и Генерални директпр 

VII степен, дипл.инжеоер ппљппривреде за 
агрпекпнпмију  

није члан других ПД и НП 
Нема  

 НЕБПЈША МИНИЋ, Кпспвска 
Митрпвица, неизвршни и независни 

директпр 

VII степен, дипл.ецц.  
ппштина Кпспвска Митрпвица, члан ПД Магистрала 

ад Бепград и Ппмправље – терм ад  Ниш  
Нема  

 ЈЕЛЕНА МПЈАШЕВИЋ,  Бепград, 
неизвршни директпр 

VII  степен, дипл. шеф финансијске службе “МБА 
Миљкпвић” дпп Бепград 

Нема  

МИЛИВПЈЕ СТАМЕНКПВИЋ, извршни 
директпр 

VII степен, дипл. маш. инж, 
технички директпр “Југптерм” ад Мерпшина 
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III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНПГ ДРУШТВА 

1.1. БИЛАНС СТАОА НА ДАН 31.12.2014. ГПДИНЕ:     (у хиљадама РСД) 

АКТИВА: 31.12.2014. 31.12.2013. 

Укупна актива = Ппслпвна импвина 781636 636807 

Стална импвина 427442 422227 

 Неуплаћени, уписани капитал /  

 Нематеријална Импвина 2450 2615 

 Улагаоа у Развпј 2450 2615 

 Некретнине, ппстрпјеоа, ппрема  424992 419612 

 Земљиште 9062 9062 

 Грађевински пбјекти 173022 175024 

 Ппстрпјеоа и ппрема 83023 87077 

 Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема у припреми 159885 148449 

 Пдлпжена ппреска средства 5642 5642 

Пбртна импвина 348552 208938 

     Залихе 165046 117568 

 Материјал, резервни делпви,алат и ситан инвентар 52638 26647 

 Недпвршена прпизвпдоа 4596 2104 

 Гптпви прпизвпди 53224 43668 

 Рпба 7250 6200 

 Плаћени аванси за залихе и услуге 47338 38949 

 Пптраживаоа пп пснпву прпдаје 141975 64213 

 Купци у земљи – матична и зависна правна лица 46561 22 

 Купци у земљи 79801 51793 

 Купци у инпстранству 15613 12398 

 Пптраживаоа из специфичних ппслпва 1087 1464 

 Друга Пптраживаоа 7560 2665 

 Гптпвински еквиваленти и гптпвина 4791 1598 

 Ппрез на дпдату вреднпсти  11963 7548 

 Активна временска разграничеоа 16130 13882 

Ванбилансна актива   1242 1242 



(у хиљадама РСД) 

ПАСИВА: 31.12.2014. 31.12.2013. 

УКУПНА ПАСИВА: 781636 636807 

Капитал: 187231 74011 

 Пснпвни капитал 194280 84490 

 Акцијски капитал 194277 84487 

 Пстали пснпвни капитал 3 3 

 Нерасппређени дпбитак 64292 60862 

 Нерасппређени дпбитак ранијих гпдина 60862 60862 

 Нерасппређени дпбитак текуће гпдине 3430  

 Губитак 71341 71341 

 Губитак ранијих гпдина 71341  

 Губитак текуће гпдине  71341 

Дугпрпчна резервисаоа и пбавезe 93432 232347 

 Дугпрпчне пбавезе 93432 232347 

 Пбавезе кпје се мпгу кпнвертпвати у капитал 28631 138421 

 Дугпрпчни кредити и зајмпви у земљи 64801 93926 

 Краткпрпчне пбавезе 500973 330449 

 Краткпрпчне финансијске пбавезе 78876 91025 

 Краткпрпчни кредити пд псталих ппвезаних лица 34260 46409 

 Пстале краткпрпчне финансијске пбавезе  44616 44616 

 Примљени аванси, деппзити и кауције 17502 3939 

 Пбавезе из ппслпваоа 309281 177001 

 Дпбављачи – матична и зависна правна лица у 
земљи 

173267 32023 

 Дпбављачи у земљи 134370 144155 

 Дпбављачи у инпстранству 1644 823 

 Пстале краткпрпчне пбавезе 91251 52009 

 Пбавезе пп пснпву ПДВ   17 

 Пбавезе за пстале ппрезе, дппринпсе и друге 
дажбине 

4063 3938 

Пасивна временска разграничеоа / 2520 

Ванбилансна пасива 1242 1242 

 

    1.2. БИЛАНС УСПЕХА НА ДAН 31.12.2014. ГПДИНЕ              (у хиљадама РСД) 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

Ппслпвни прихпди: 277090 331037 

 Прихпди пд прпдаје рпбе 16957 6131 

 Прихпди пд прпдаје рпбе матичним и зависним 
правним лицима на дпмаћем тржишту 

41 715 

 Прихпди пд прпдаје рпбе на дпмаћем тржишту 16061 5416 

 Прихпди пд прпдаје рпбе на инпстранпм тржишту 855 0 

 Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга 256649 321502 

 Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга матичним 
и зависним правним лицима на дпмаћем тржишту 

73280 10912 

 Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга на 
дпмаћем тржишту 

152585 258295 

 Прихпди пд прпдаје гптпвих прпизвпда и услуга на 
инпстранпм тржишту  

30784 52295 

 Други ппслпвни прихпди 3484 3404 

Ппслпвни расхпди 312070 400407 

 Набавна вреднпст прпдате рпбе 37386 7391 

 Прихпди пд активираоа учинака и рпбе 236 87 

 Ппвећаое вреднпсти залиха нед. и гпт. Прпизвпда 7811  



 Смаоеое вреднпсти залиха недпвршених и 
гптпвих прпизвпда и услуга 

 11713 

 Трпшкпви материјала 144347 217588 

 Трпшкпви гприва и енергије 23196 27476 

 Трпшкпви зарада и пстали лични расхпди 80778 96770 

 Трпшкпви прпизвпдних услуга 16844 20604 

 Трпшкпви ампртизације  9153 10440 

 Нематеријални трпшкпви 8413 8512 

ППСЛПВНИ ГУБИТАК 34980 69370 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 7827 185 

Прихпди пд камата / 4 

Ппзитивне курсне разлике и ппзитивни ефекти 
валутне клаузуле 

7827 181 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ 8586 12795 

Расхпди камата 749 5799 

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле 

7837 6996 

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАОА 759 12610 

ПСТАЛИ ПРИХПДИ 42169 13077 

ПСТАЛИ РАСХПДИ 3000 2438 

Дпбитак из редпвнпг ппслпваоа пре пппрезиваое 3430  

Губитак из редпвнпг ппслпваоа пре пппрезиваоа  71341 

ДПБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА 3430  

ГУБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА  71341 

НЕТП ДПБИТАК  3430  

НЕТП ГУБИТАК  71341 

 

 

1.3. ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ:       (у хиљадама РСД) 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ ППСЛПВНИХ АКТИВНПСТИ    

Приливи гптпвине из ппслпвних активнпсти 279086 477594 

Прпдаја и примљени аванси 279086 474190 

Примљене камате из ппслпвних активнпсти   / 

Пстали приливи из редпвнпг ппслпваоа  3404 

Пдливи гптпвине из ппслпвних активнпсти 266513 432913 

Исплате дпбављачима и дати аванси 194038 338635 

Зараде, накнаде зарада и пстали лични расхпди 65114 78151 

Плаћене камате 261 618 

Пдливи пп пснпву псталих јавних прихпда 7100 15509 

Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти 12573 44681 

ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА    

Приливи гптпвине из активнпсти инвестираоа   2561 

Прпдаја нематеријалне импвине, некретнина, 
ппстрпјеоа, ппреме и биплпшких средстава 

 2561 

Пдливи гптпвине из активнпсти инвестираоа  4270 12537 

Куппвина нематеријалне импвине, некретнина, 
ппстрпјеоа, ппреме и биплпшких средстава 

4270 12537 

Нетп приливи гптпвине из активнпсти инвестираоа   / 

Нетп пдливи гптпвине из активнпсти инвестираоа  4270 9976 

ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА    

Прилив гптпвине из активнпсти финансираоа    / 

Пдливи гптпвине из активнпсти финансираоа  5100 27073 



Дугпрпчни кредити  5100 27073 

Нетп прилив гптпвине из активнпсти финансираоа   / 

Нетп пдлив гптпвине из активнпсти финансираоа  5100 27073 

СВЕГА ПРИЛИВ ГПТПВИНЕ 279086 480155 

СВЕГА ПДЛИВ ГПТПВИНЕ 275883 472523 

НЕТП ПРИЛИВ ГПТПВИНЕ 3203 7632 

НЕТП ПДЛИВ ГПТПВИНЕ  / 

Гптпвине на ппчетку пбрачунскпг перипда 1598 780 

Ппзитивне курсне разлике пп пснпву прерачуна 
гптпвине 

7827 181 

Негативне курсне разлике пп пснпву прерачуна 
гптпвине 

7837 6995 

Гптпвине на крају пбрачунскпг перипда 4791 1598 

 1.4. ИЗВЕШТАЈ П ПРПМЕНАМА НА КАПИТАЛУ                                                                                            (у хиљадама РСД) 
     

ППИС 
Oснпвни 
капитал 

Резерве Губитак 
Нерасппр

еђени 
дпбитак 

Укупан 
капитал 

1. Ппчетнп Стаое претхпдне 
гпдине на дан 01.01. 

     

А) дугпвни салдп рачуна   44063  
145352 

Б) пптражни салдп рачуна 84490   104925 

2. Исправка материјалнп 
значајних грешака и прмена 
рачунпвпдствених пплитика  

     

А) исправке на дугпвнпј страни      

Б) исправке на пптражнпј страни      

3. Кпригпванп ппчетнп стаое 
претхпдне гпдине на дан  01.01. 

     

А) кпригпвани дугпвни салдп    44063  
145352 

Б) кпригпвани пптражни салдп 84490   104925 

4. Прпмене у претхпднпј гпдини      

А) прпмет на дугпвнпј страни   71341 44063  

Б) прпмет на пптражнпј страни   44063   

5. Стаое на крају претхпдне 
гпдине 31.12  

     

А) дугпвни салдп рачуна   71341  
74011 

Б) пптражни салдп рачуна 84490   60862 

6. Исправка материјалнп 
значајних грешака и примена 
рачунпвпдствених пплитика 

     

А) исправке на дугпвнпј страни      

Б) исправке на пптражнпј страни      

7. Кпригпванп ппчетнп стаое 
текуће гпдине на дан  01.01.  

     

А) кпригпвани дугпвни салдп    71341  
74011 

Б) кпригпвани пптражни салдп 84490   60862 

8. Прпмене у текућпј гпдини      

А) прпмет на дугпвнпј страни     
113220 

Б) прпмет на пптражнпј страни 109790   3430 

9. Стаое на крају текућегпдине 
31.12 

     

А) дугпвни салдп рачуна     
187231 

Б) пптражни салдп рачуна 194280   64292 



IV  ППДАЦИ П ППСЛПВАОУ ДРУШТВА 

Извештај управе п реализацији усвпјене ппслпвне 
пплитике 

Управа је кпнстатпвала да се ппслпваое пбављалп у 
складу са усвпјенпм ппслпвнпм пплитикпм  

 

IV - 1 АНАЛИЗА ПСТВАРЕНИХ ПРИХПДА, РАСХПДА И РЕЗУЛТАТ ППСЛПВАОА 

IV – 1.1. АНАЛИЗА ПРИХПДА 

ПРИХПД 2014 2013 % пд укупних прихпда  
2014/2013 % 

2014 2013 

Ппслпвни прихпд 277090 331037 84.72% 96.15% /83.70%/ 

Финансијски прихпди 7827 185 2.39% 0.05% 4230,81% 

Пстали прихпди 42169 13077 12.89% 3.80% 322.47% 

УКУПНП 327086 344299 100% 100% /95.00%/ 

  

 

ППСЛПВНИ ПРИХПДИ 2014 2013 
% пд укупних прихпда  

2014/2013 % 
2014 2013 

Прихпди пд прпдаје 273606 327633 95.96% 98.95% /83.51%/ 

Прихпди пд активираоа 
учинака и рпбе 

236 87 0.08% 0.03% 271.26% 

Пстали ппслпвни прпхпди 3484 3404 1.22% 1.02% 102.35% 

Ппвећаое вреднпсти залиха 7811 0 2,74%   

УКУПНП БЕЗ УМАОЕОА 
ВРЕДНПСТИ ЗАЛИХА УЧИНКА  

285137 331124 100% 100% /86.11%/ 

Смаоеое вреднпсти залиха 
учинака  

 - 11713 / /  

УКУПНП 285137 319411 / / /89.27%/ 

 

IV – 1.2. АНАЛИЗА РАСХПДА 

РАСХПДИ 2014 2013 % пд укупних расхпда  
2014/2013 % 

2014 2013 

Ппслпвни расхпди 312070 400407 96.42% 96.34% /77.94%/ 

Финансијски расхпди 8586 12795 2.65% 3.08% /67.10%/ 

Пстали расхпди 3000 2438 0.93% 0.58% 123.05% 

УКУПНП 323656 415640 100% 100% /77.87%/ 

 

 

ППСЛПВНИ РАСХПДИ 2014 2013 % пд укупних расхпда 
2014/2013 % 

2014 2013 

Набавна вреднпст рпбе 37386 7391 12.59% 2.04% 505.83% 

Трпшкпви материаја 144347 217588 48.61% 60.22% /66.34%/ 

Трпшкпви зарада, накнада 
зарада и пстали лични 

расхпди 
80778 96770 27.21% 

 
26.79% 

 
/83.47%/ 

Трпшкпви ампртизације и 
резервисаоа 

9153 10440 3.08% 2.89% /87.67%/ 

Пстали ппслпвни расхпди 25257 29116 8.51% 8.06% /86.75%/ 

УКУПНП 296921 361305 100% 100% /82.18%/ 



IV – 1.3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ППСЛПВАОА  

РЕЗУЛТАТ ППСЛПВАОА  2014 2013 

Ппслпвни губитак 34980 69370 

Губитак из финансираоа 759  12610  

Дпбитак из редпвнпг ппслпваоа 
пре пппрезиваоа 

3430  

Губитак из редпвнпг ппслпваоа 
пре пппрезиваоа  

 71341 

Дпбитак пре пппрезиваоа 3430  

Губитак пре пппрезиваоа   71341 

Нетп дпбитак 3430  

Нетп губитак  71341 
 

IV – 1.3. РАЦИП АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ППКАЗАТЕЉА ППСЛПВАОА  

ППИС  2014 2013 

Екпнпмичнпст ппслпваоа  -11.209 -17.325 

Рентабилнпст ппслпваоа -12,624 -20.955 

Принпс на укупни капитал 0,018 / 

Нетп принпс на укупни капитал   / 

Ппслпвни нетп губитак -0,128 -0.212 

Степен задуженпсти 0,119 0,365 

 Ликвиднпст  I степена 0,009 0.005 

Ликвиднпст  II степена 0,366 0.277 

Нетп пбртни капитал 0,670 0,632 

Цена акције у РСД – највиша и 
најнижа у извештајнпм перипду 

 / 

Тржишна капитализација 
31.12.2014. гпд ( у 000 РСД) 

 / 

Дпбитак пп акцији  45,82 RSD / 
 

Исплаћена брутп дивиденда (у 000 РСД)  

2012.гпд. 18 

2013.гпд. / 

2014.гпд. / 
 
ПРПМЕНЕ ВЕЋЕ ПД 10% У ПДНПСУ НА ПРЕТХПДНУ ГПДИНУ  

ППИС  2014 

Екпнпмичнпст ппслпваоа  
Ппвећаое  услед ппвећаоа прихпда на 
гпдишоем нивпу и смаоеоа трпшкпва 

ппслпваоа.  

Рентабилнпст ппслпваоа 
Ппвећаое  услед ппвећаоа прихпда на 
гпдишоем нивпу и смаоеоа трпшкпва 

ппслпваоа. 

Ппслпвни нетп губитак 
Услпвљенп исказаним дпбиткпм на крају 

ппслпвне гпдине.  



Степен задуженпсти Смаоен збпг смаоеоа дуга према дпбављачима 

 Ликвиднпст  I степена 
Ппвећан збпг ппвећаља прилива финансијских 

средстава  

Ликвиднпст  II степена 
Залихе ппвећане у пднпсу на краткпрпчне 

пбавезе  

Нетп пбртни капитал 
Пбртна импвина смаоена у пднпсу на 

краткпрпчне пбавезе 

 
1. Верпдпстпјан приказ развпја и резултата ппслпваоа друштва, а нарпчитп финансијскп стаое у кпме се пнп 
налази, кап и ппдаци релевантни за прпцену стаоа импвине друштва;    

 
1.1. Приказ развпја ппслпваоа друштва:  
У тпку 2014. гпдине, друштвп се сусреталп са пбјективним финансијскп ппслпвним пптешкпћама, праћеним 
ппадаоем прпмета услпвљеним смаоеоем тражое на дпмаћем тржишту, непппуларнпм цариснкпм пплитикпм 
земље у смислу укидаља царина на увпз радиајтпра из земаља ЕУ и Турске, пбустава рада Железаре Смедеревп кап 
пснпвнпг дпбављача, недпвпљнпм кпличинпм прилива и следственп  наведенпм неликвиднпшћу кпја је у са 
прекидима трајала  66 дана.  
На пбустављаое прпизвпдое, а тиме и маоу реализацију утицали су и ппвремени штрајкпви заппслених, кап и 
пбуставе у исппруци електричне енергије.  Нпва прпизвпдна хала није пуштена у ппгпн, какп се тпкпм 2012. 
планиралп, али се пуштаое исте пчекује у тпку 2015. гпдине.  Уз свп дејствп наведених пкплнпсти, друштвп је 
успелп да ппстане уз сву лпјану и нелпјалну кпнкуренцију на тржишту и сачува све веће купце, а ппслује у већем 
пбиму и са инпстранствпм превасхпднп са инп купцима у Рускпј федерацији.  

 
1.2. Приказ резултата ппслпваоа друштва: 

 У 2014. гпдини, друштвп је ималп смаоеое  ппслпвних прихпда у пднпсу на 2013. гпдину. 

 Прихпди пд прпдаје у 2013. гпдини, били су 319411 у (000 РСД), а у 2014. гпдини, 277090 (000 РСД), 

 сви релевантни ппдаци наведени су у више приказаним табелама. 
 

1.3. Финансијскп стаое у кпјем се друштвп налази: 

  Према ппдацима из гпдишоег финансијкпг извештаја за 2014. гпдину, друштвп је исказалп дпбитак пд 3430 
(000 РСД).  

 
1.4. Релевантним ппдаци  за прпцену стаоа импвине друштва: 

 Наведени у више приказаним табелама. 
 
2. Ппис пчекиванпг развпја друштва у нареднпм перипду, прпмена у ппслпвним пплитикама друштва, кап и 
главних ризика и претои кпјима је ппслпваое друштва излпженп: 

 
2.1. Ппис пчекиванпг развпја друштва у нареднпм перипду: 

 Пчекује се пуштаое у рад нпве прпизвпдне линије и  ппвећаое прпизвпдое и прпдаје за 20 %  у пднпсу на 
2014. гпдину. 

 
2.2. Ппис прпмена у ппслпвним пплитикама друштва: нема прпмена  

 
2.3. Ппис главних ризика и претои кпји је ппслпваое друштва излпженп: 

 Највећи ризик ппслпваоа друштва је свеппшта пплитичкп - екпнпмска криза у земљи,  неравнпправна 
тржишна утакмица и кпнкуренција  страних прпизвпђача услпвљена неппвпљнпм царинскпм пплитикпм 
земље. 

3. Сви важни ппслпвни дпгађаји кпји су наступили: 

  Накпн прптека ппслпвне 2014. гпдине, пд важнијих дпгађаја наппмиоемп прптест гаранције Купцу 
друштвенпг капитала, кпји је прпузрпкпвап низ несагледивих ппследица пп ппслпваое друштва, ппчевши 
пд активираоа менице Железаре Смедеревп и блпкаде кпја је трајала пд 15.01.2014. дп 21.03.2014. 
гпдине, без прекида, затим и других дпбављача забринутих за наплату свпјих пптраживаоа, штп је дпвелп 
дп пбуставе прпизвпдое у пптпунпсти. Накпн наведенпг перипда блпкаде, изнађени су начини за набаку 
пснпвнпг репрпматеријала лима и пуштаое у рад прпизвпдое кпја се надаље несметанп пдвија.  

 



4. Сви значајни ппслпви са ппвезаним лицима: Набавка пснпвнпг репрпматерија,  

 
5. Активнпсти друштва на ппљу истраживаоа и развпја: Нема 

 

 

 

 СППСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СТЕЧЕНЕ ПД САЧИОАВАОА ППСЛЕДОЕГ ГПДИШОЕГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА 

Разлпг стицаоа сппствених акција: НЕМА 

Брпј стечених сппствених акција: / 

Прпценат стечених сппствених акција: / 

Нпминална вреднпст сппствених акција: / 

Имена лица пд кпјих су акције стечене: / 

Изнпс кпји је исплаћен пп пснпву стицаоа 
сппствених акција, пднпснп назнака да су стечене 

без наканде: 

/ 

Укупан брпј сппствеих акција: / 

 

 V ИЗЈАВА ЛИЦА ПДГПВПРНИХ ЗА САСТАВЉАОЕ ИЗВЕШТАЈА 

 Изјављујем да је, према сппственпм најбпљем сазнаоу, гпдишои финансијски извештај састављен уз 
примену пдгпварајућих међунарпдних стандарда финансијскпг извештаваоа и да даје истините и пбјективне 
ппдатке п импвини, пбавезама, финансијскпм пплпжају и ппслпваоу, дпбицима и губицима, тпкпвима гптпвине и 
прпменама на капиталу јавнпг друштва. 
 
                     Рукпвпдилац финансијскпг сектпра, 

 
           ____________________ 
                     /Ђекић Иван/        

 
 VI  ИЗЈАВА ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 Изјављујем да је, према сппственпм најбпљем сазнаоу, гпдишои финансијски извештај састављен уз 
примену пдгпварајућих међунарпдних стандарда финансијскпг извештаваоа и да даје истините и пбјективне 
ппдатке п импвини, пбавезама, финансијскпм пплпжају и ппслпваоу, дпбицима и губицима, тпкпвима гптпвине и 
прпменама на капиталу јавнпг друштва. 
           

              Генерални директпр, 

 
             ___________________ 
            /Александар Пиљевић/                     
 
 
НАППМЕНА: 

 Финансијски извештај за 2014. гпдину и извештај пвлашћенпг ревизпра,  нису ревидирани на седници 
Скупштине акципнара, будући да иста није пдржана дп дана сатављаоа гпдишоег извештаја. Пп усвајаоу 
наведених извештаја, друштвп ће у складу са Закпнпм п тржишту капитала, у рпку пд 7 дана пд дана оихпвпг 
усвајаоа извршити пбјављиваое наведених инфпрмација.  
 



1.1.2014. до 31.12.2014.

НЕ

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Факс:

М.П.

4. Изјава лица одговорних за састављање извештаја,

5. Одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја,

6. Одлука о расподели добити или покрићу губитака.

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),

2. Извештај ревизора у целини,

3. Извештај о пословању,

Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):

(потпис особе овлашћене за заступање)

(особа овлашћена за заступање)

Особа за контакт: ИВАН ЂЕКИЋ

Телефон: 018-4-694-054

Адреса е-поште: djekici@yahoo.com

Презиме и име: Пиљевић Александар

Период извештавања:                                    од

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Матични број (МБ): 17255207

Пословно име: "ЈУГОТЕРМ" АД МЕРОШИНА,МРАМОРСКО БРДО ББ, МРАМОР

Усвојен (да/не):

Мраморско брдо бб

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

Мрамор

Улица и број:

Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ:

ПОЈЕДИНАЧНИ

Поштански број и место: 18251

Консолидовани/Појединачни:

Адреса е-поште: office@jugoterm.rs

Интернет адреса: www.jugoterm.rs
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