
БИЛАНС СТАЊА 
на дан 31.12.2015. године  

- у хиљадама динара -  

Матични број 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959 

Назив AD INOS METALBIRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD 

Седиште Београд (град) , Бачванска бб 

Попуњава правно лице - предузетник 

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  

АКТИВА  

00  
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ  
0001  

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 

0010 + 0019 + 0024 + 0034)  
0002  3526735267 3527335273 5454

01  

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА 

ИМОВИНА (0004 + 0005 + 

0006 + 0007 + 0008 + 0009)  

0003  00 66 1515

010 и 

део 019  
1. Улагања у развој  0004  

011, 012 

и део 

019  

2. Концесије, патенти, 

лиценце, робне и услужне 

марке, софтвер и остала 

права  

0005  66 1515

013 и 

део 019  
3. Гудвил  0006  

014 и 

део 019  

4. Остала нематеријална 

имовина  
0007  

015 и 

део 019  

5. Нематеријална имовина у 

припреми  
0008  

016 и 

део 019  

6. Аванси за нематеријалну 

имовину  
0009  

02  

II. НЕКРЕТНИНЕ, 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 

0015 + 0016 + 0017 + 0018)  

0010  3526735267 3526735267 3939

020, 021 

и део 

029  

1. Земљиште  0011  3526735267 3526735267

022 и 

део 029  
2. Грађевински објекти  0012  3434

023 и 

део 029  
3. Постројења и опрема  0013  55

024 и 

део 029  
4. Инвестиционе некретнине  0014  
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025 и 

део 029  

5. Остале некретнине, 

постројења и опрема  
0015  

026 и 

део 029  

6. Некретнине, постројења и 

опрема у припреми  
0016  

027 и 

део 029  

7. Улагања на туђим 

некретнинама, постројењима 

и опреми  

0017  

028 и 

део 029  

8. Аванси за некретнине, 

постројења и опрему  
0018  

03  
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

(0020 + 0021 + 0022 + 0023)  
0019  00 00 00

030, 031 

и део 

039  

1. Шуме и вишегодишњи 

засади  
0020  

032 и 

део 039  
2. Основно стадо  0021  
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037 и 

део 039  

3. Биолошка средства у 

припреми  
0022  

038 и 

део 039  

4. Аванси за биолошка 

средства  
0023  

04. осим 

047  

IV. ДУГОРОЧНИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

(0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 

0033)  

0024  00 00 00

040 и 

део 049  

1. Учешћа у капиталу 

зависних правних лица  
0025  

041 и 

део 049  

2. Учешћа у капиталу 

придружених правних лица и 

заједничким подухватима  

0026  

042 и 

део 049  

3. Учешћа у капиталу осталих 

правних лица и друге хартије 

од вредности расположиве 

за продају  

0027  

део 043, 

део 044 

и део 

049  

4. Дугорочни пласмани 

матичним и зависним 

правним лицима  

0028  

део 043, 

део 044 

и део 

049  

5. Дугорочни пласмани 

осталим повезаним правним 

лицима  

0029  

део 045 

и део 

049  

6. Дугорочни пласмани у 

земљи  
0030  

део 045 

и део 

049  

7. Дугорочни пласмани у 

иностранству  
0031  

046 и 

део 049  

8. Хартије од вредности које 

се држе до доспећа  
0032  

048 и 

део 049  

9. Остали дугорочни 

финансијски пласмани  
0033  

05  

V. ДУГОРОЧНА 

ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 

+ 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 

0041)  

0034  00 00 00

050 и 

део 059  

1. Потраживања од матичног 

и зависних правних лица  
0035  

051 и 

део 059  

2. Потраживања од осталих 

повезаних лица  
0036  

052 и 

део 059  

3. Потраживања по основу 

продаје на робни кредит  
0037  

053 и 

део 059  

4. Потраживање за продају 

по уговорима о финансијском 

лизингу  

0038  

054 и 

део 059  

5. Потраживања по основу 

јемства  
0039  

055 и 

део 059  

6. Спорна и сумњива 

потраживања  
0040  

056 и 

део 059  

7. Остала дугорочна 

потраживања  
0041  

288  
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 

0042  
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СРЕДСТВА  

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 

0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 

0062 + 0068 + 0069 + 0070)  

0043  82978297 68056805 40844084

Класа 1  
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 

+ 0048 + 0049 + 0050)  
0044  00 00 00

10  

1. Материјал, резервни 

делови, алат и ситан 

инвентар  

0045  

11  
2. Недовршена производња и 

недовршене услуге  
0046  

12  3. Готови производи  0047  
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13  4. Роба  0048  

14  
5. Стална средства намењена 

продаји  
0049  

15  
6. Плаћени аванси за залихе 

и услуге  
0050  

20  

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО 

ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 

0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 

0057 + 0058)  

0051  75827582 56115611 35813581

200 и 

део 209  

1. Купци у земљи - матична и 

зависна правна лица  
0052  

201 и 

део 209  

2. Купци у иностранству - 

матична и зависна правна 

лица  

0053  

202 и 

део 209  

3. Купци у земљи - остала 

повезана правна лица  
0054  

203 и 

део 209  

4. Купци у иностранству - 

остала повезана правна лица  
0055  

204 и 

део 209  
5. Купци у земљи  0056  75827582 56115611 35813581

205 и 

део  

209  

6. Купци у иностранству  0057  

206 и 

део 209  

7. Остала потраживања по 

основу продаје  
0058  

21  
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 

СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА  
0059  

22  IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  0060  11 486486 196196

236  

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР 

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 

УСПЕХА  

0061  

23 осим 

236 и 

237  

VI. КРАТКОРОЧНИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067)  

0062  703703 699699 188188

230 и 

део 239  

1. Краткорочни кредити и 

пласмани - матична и 

зависна правна лица  

0063  

231 и 

део 239  

2. Краткорочни кредити и 

пласмани - остала повезана 

правна лица  

0064  9393

232 и 

део 239  

3. Краткорочни кредити и 

зајмови у земљи  
0065  

233 и 

део 239  

4. Краткорочни кредити и 

зајмови у иностранству  
0066  

234, 235, 

238 и 

део 239  

5. Остали краткорочни 

финансијски пласмани  
0067  610610 699699 188188

24  
VII. ГОТОВИНСКИ 

ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  
0068  33 117117
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27  
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ  
0069  1111 66 22

28 осим 

288  

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА  
0070  

Д. УКУПНА АКТИВА = 

ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 

0002 + 0042 + 0043)  

0071  4356443564 4207842078 41384138

88  Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  0072  
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ПАСИВА  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 

0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 

0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 

= (0071 - 0424 - 0441 - 0442)  

0401  3365133651 3312333123

30  

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 

0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 

0408 + 0409 + 0410)  

0402  141141 141141 141141

300  1. Акцијски капитал  0403  141141 141141 141141

301  
2. Удели друштава с 

ограниченом одговорношћу  
0404  

302  3. Улози  0405  

303  4. Државни капитал  0406  

304  5. Друштвени капитал  0407  

305  6. Задружни удели  0408  

306  7. Емисиона премија  0409  

309  8. Остали основни капитал  0410  

31  
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 

КАПИТАЛ  
0411  

047 и 

237  

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 

АКЦИЈЕ  
0412  

32  IV. РЕЗЕРВЕ  0413  

330  

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 

РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА 

И ОПРЕМЕ  

0414  3526735267 3526735267

33 осим 

330  

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ 

ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 

РЕЗУЛТАТА (потражна салда 

рачуна групе 33 осим 330)  

0415  

33 осим 

330  

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ 

ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ 

РЕЗУЛТАТА (дуговна салда 

рачуна групе 33 осим 330)  

0416  

34  
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

ДОБИТАК (0418 + 0419)  
0417  586586 10931093 00

340  
1. Нераспоређени добитак 

ранијих година  
0418  

2. Нераспоређени добитак 
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341  

текуће године  

0419  586586 10931093

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА 

КОНТРОЛЕ  
0420  

35  X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  0421  23432343 33783378 33783378

350  1. Губитак ранијих година  0422  23432343 33783378 33783378

351  2. Губитак текуће године  0423  

Б. ДУГОРОЧНА 

РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 

(0425 + 0432)  

0424  00 00 00
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40  

I. ДУГОРОЧНА 

РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 

+ 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  

0425  00 00 00

400  
1. Резервисања за трошкове 

у гарантном року  
0426  

401  

2. Резервисања за трошкове 

обнављања природних 

богатстава  

0427  

403  
3. Резервисања за трошкове 

реструктурирања  
0428  

404  
4. Резервисања за накнаде и 

друге бенефиције запослених  
0429  

405  
5. Резервисања за трошкове 

судских спорова  
0430  

402 и 

409  

6. Остала дугорочна 

резервисања  
0431  

41  

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 

0437 + 0438 + 0439 + 0440)  

0432  00 00 00

410  
1. Обавезе које се могу 

конвертовати у капитал  
0433  

411  
2. Обавезе према матичним и 

зависним правним лицима  
0434  

412  
3. Обавезе према осталим 

повезаним правним лицима  
0435  

413  

4. Обавезе по емитованим 

хартијама од вредности у 

периоду дужем од годину 

дана  

0436  

414  
5. Дугорочни кредити и 

зајмови у земљи  
0437  

415  
6. Дугорочни кредити и 

зајмови у иностранству  
0438  

416  
7. Обавезе по основу 

финансијског лизинга  
0439  

419  8. Остале дугорочне обавезе  0440  

498  
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 

ОБАВЕЗЕ  
0441  

42 до 49 

(осим 

498)  

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 

0460 + 0461 + 0462)  

0442  99139913 89558955 73757375

42  

I. КРАТКОРОЧНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 

0448 + 0449)  

0443  52015201 51945194 51385138

420  

1. Краткорочни кредити од 

матичних и зависних правних 

лица  

0444  

421  

2. Краткорочни кредити од 

осталих повезаних правних 

лица  

0445  

422  
3. Краткорочни кредити и 

0446  
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зајмови у земљи  

423  
4. Краткорочни кредити и 

зајмови у иностранству  
0447  
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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)  

427  

5. Обавезе по основу сталних 

средстава и средстава 

обустављеног пословања 

намењених продаји  

0448  

424, 425, 

426 и 

429  

6. Остале краткорочне 

финансијске обавезе  
0449  52015201 51945194 51385138

430  
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, 

ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  
0450  

43 осим 

430  

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 

0456 + 0457 + 0458)  

0451  28532853 24062406 15951595

431  
1. Добављачи - матична и 

зависна правна лица у земљи  
0452  

432  

2. Добављачи - матична и 

зависна правна лица у 

иностранству  

0453  

433  

3. Добављачи - остала 

повезана правна лица у 

земљи  

0454  

434  

4. Добављачи - остала 

повезана правна лица у 

иностранству  

0455  

435  5. Добављачи у земљи  0456  28532853 24062406 15951595

436  6. Добављачи у иностранству  0457  

439  
7. Остале обавезе из 

пословања  
0458  

44, 45 и 

46  

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 

ОБАВЕЗЕ  
0459  310310 122122 418418

47  

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 

ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ  

0460  640640 577577 7676

48  

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ 

ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И 

ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  

0461  909909 656656 148148

49 осим 

498  

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА  
0462  

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 

0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 

- 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 

+ 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0  

0463  32373237

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 

0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0  
0464  4356443564 4207842078 41384138

89  Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  0465  

У ____________________________  Законски заступник  

дана ______________20_______године  М.П.  ___________________  
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БИЛАНС УСПЕХА 
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године  

- у хиљадама динара -  

Матични број 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959 

Назив AD INOS METALBIRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD 

Седиште Београд (град) , Бачванска бб 

Попуњава правно лице - предузетник 

Група рачуна, 

рачун  
ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена број  

И з н о с  

Текућа година  Претходна година  

1  2  3  4  5  6  

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  

60 до 65, осим 62 

и 63  

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)  

1001  23812381 73007300

60  

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)  

1002  00 34713471

600  
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 

на домаћем тржишту  
1003  

601  
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 

на иностраном тржишту  
1004  

602  
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на 

домаћем тржишту  
1005  

603  
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на 

иностраном тржишту  
1006  

604  5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  1007  34713471

605  6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту  1008  

61  
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 

1012 + 1013 + 1014 + 1015)  
1009  00 00

610  
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима на домаћем тржишту  
1010  

611  
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима на иностраном тржишту  
1011  

612  
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима на домаћем тржишту  
1012  

613  
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима на иностраном тржишту  
1013  

614  5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  1014  

615  
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном 

тржишту  
1015  

Page 1 of 6Detaljnije - APR

04-May-16https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3cf00c2b-26f5-47...



64  
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 

И СЛ.  
1016  

65  IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  1017  23812381 38293829
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РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА  

50 до 55, 62 и 63  

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 

1029) ≥ 0  

1018  
17161716 61746174

50  I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  1019  34713471

62  II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  1020  

630  
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 

ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  
1021  

631  
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 

ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА  
1022  

51 осим 513  V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  1023  1010 22

513  VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  1024  116116 135135

52  
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ  
1025  301301 686686

53  VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  1026  623623 613613

540  IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  1027  66 4848

541 до 549  X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА  1028  

55  XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  1029  660660 12191219

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0  1030  665665 11261126

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0  1031  

66  Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)  1032  5555 00

66, осим 662, 663 

и 664  

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)  
1033  00 00

660  1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица  1034  

661  2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица  1035  

665  
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и 

заједничких подухвата  
1036  

669  4. Остали финансијски приходи  1037  

662  II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)  1038  5555

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
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663 и 664  

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  

1039  

56  Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)  1040  8989 3838

56, осим 562, 563 

и 564  

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 

+ 1045)  

1041  00 00

560  
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима  
1042  
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561  
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 

лицима  
1043  

565  
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и 

заједничких подухвата  
1044  

566 и 569  4. Остали финансијски расходи  1045  

562  II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  1046  8989 3838

563 и 564  
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 

КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  
1047  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)  1048  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)  1049  3434 3838

683 и 685  
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  
1050  

583 и 585  
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  
1051  

67 и 68, осим 683 

и 685  
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  1052  144144 291291

57 и 58, осим 583 

и 585  
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  1053  66

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 

- 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)  
1054  775775 13731373

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 

- 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)  
1055  

69-59  

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 

ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  

1056  

59-69  

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 

ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  

1057  

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)  1058  775775 13731373

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)  1059  

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  

721  I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  1060  189189 280280

део 722  II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  1061  

део 722  III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  1062  

723  Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  1063  
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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)  

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 350 

С. НЕТО ДОБИТАК  

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)  

1064  586586 10931093

Т. НЕТО ГУБИТАК  

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)  

1065  

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  1066  

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  1067  

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  1068  

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  1069  

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  

1. Основна зарада по акцији  1070  

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  1071  

У ____________________________  Законски заступник  

дана ______________20_______године  М.П.  ___________________  
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Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.4.Pravilnika o sadržini i načinu 
izveštavanja javnih društava objavljuje se 
 
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015 .g.  „INOS METALBIRO“  ad Beograd. Bačvanska  bb 
                                        I Opšti podaci 
Poslovno :Akcionarsko društvo Inos metalbiro  Beograd 
Sedište i adresa: Bačvanska  bb 
Matišni broj:17194780;PIB:100011959 
Broj i datum rešenja u upisu u RPS:1-80180-00 2005.g. 
Delatnost(šifra i opis) 4110 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka 
Broj zaposlenih:  1      Broj akcionara  15 
Deset najvećih akcionara:  
1.Ljujic Miloš                729       6.Knežević Rajko          33     
2.Brindza Anastazia      729        7.Lalić Gordana            33    
3.Mitrović  Snežana      244        8.Petrović Milisav         33    
4.Bajagić Dragomir         33        9.Ćato   Milenko           33     
5.Bogdanov Dušan          33      10.Cvetković  Miodrag   28 
Vrednost osnovnog kapitala  141 
Broj izdatih akcija(ISIN boj i CFI kod) 2023 običnih akcija;ISIN brRSIMBZE94480,CFI ESVUFR 
Poslovno ime,sedište i adresa  revizorske kuće koja je revidirala finansijski izveštaj za 2015. g. 
KRESTON MDM, DOO, Beograd Takovska 11 
Poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije:Beogradska berza AD,omladinskih brigada 1,Beograd 
                                   II Podaci o upravi društva 
Odbor   direktora: 
1.Miroslav Gavrilovic,  Generalni  direktor. 
2.Sasa  Zivotic, direktor, Preduzetnik  Zile  inzenjering,  Beograd, predsednik odbora  
3.Slavica  Ljujic, direktor, zaposlena u Medifarm   ad  Beograd. 
Kodeks ponašanja u pismenoj formi:društvo nema usvojen pisani kodeks ponašanja 

III Podaci o poslovanju društva u 000 RSD 
1.Ukupni prihodi   2.580 
2.Ukupni rashodi  1.805 
3.Dobit                     775 
Prinos na ukupan kapital   
I stepen likvidnosti           0.83 
II stepen likvidnosti          0.83 
Tržišna kapitalizacija 
Nema  bitnih  događaja  koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja 
. 
U Beogradu 05.04.2016                            
 

                                                  Direktor  Miroslav Gavrilivic 
                                                                             

        ______________________________  



ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године  

- у хиљадама динара -  

Матични број 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959 

Назив AD INOS METALBIRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD 

Седиште Београд (град) , Бачванска бб 

Попуњава правно лице - предузетник 

Група 

рачуна, 

рачун  

ПОЗИЦИЈА  АОП  Напомена broj  

Износ  

Текућа година  Претходна година  

1  2  3  4  5  6  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)  2001  586586 10931093

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)  2002  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК  

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим 

периодима  

330  

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, 

постројења и опреме  

а) повећање ревалоризационих резерви  2003  

б) смањење ревалоризационих резерви  2004  

331  

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних 

примања  

а) добици  2005  

б) губици  2006  

332  

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте 

капитала  

а) добици  2007  

б) губици  2008  

333  

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном 

добитку или губитку придружених друштава  

а) добици  2009  

б) губици  2010  

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у 

будућим периодима  

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја 

иностраног пословања  
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334  

 

а) добици  2011  

б) губици  2012  
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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)  

335  

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у 

инострано пословање  

а) добици  2013  

б) губици  2014  

336  

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика 

(хеџинга) новчаног тока  

а) добици  2015  

б) губици  2016  

337  

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих 

за продају  

а) добици  2017  

б) губици  2018  

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 

2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 

2014 + 2016 + 2018) ≥ 0  

2019  

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 

2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 

2013 + 2015 + 2017) ≥ 0  

2020  

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК 

ПЕРИОДА  
2021  

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0  2022  

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0  2023  

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА  

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 

0  
2024  586586 10931093

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 

0  
2025  

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) 

= АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0  
2026  00 00

1. Приписан већинским власницима капитала  2027  

2. Приписан власницима који немају контролу  2028  

У ____________________________  Законски заступник  

дана ______________20_______године  М.П.  ___________________  
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PRIVREDNO DRUŠTVO  ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 
AD INOS METALBIRO  

BEOGRAD, Ul. Bačvanska b.b, tel/fax +381-11-2851-679 

 
Matični broj : 17194780; Broj Registracije 2252 Agencija za privredne registre; 

Šifra delatnosti : 4110 razvoj projekata o nekretninama; PIB : 100011959; 
Broj evidencione prijave: 135626233; Tekući račun : 165 - 1943 – 36 HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

 

 
 

 
 

 

 

IZJAVA 
 
 
 

Ovim putem izjavljujemo da akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge INOS 
METALBIRO Beograd, Ul. Bačvanska bb, nije donelo Odluku o usvajanju finansijskih 
izveštaja za 2015. godinu budući da redovna sednica skupštine društva još uvek nije održana i 
da će ista biti održana u zakonskom roku odnosno do 30.06.2016. godine. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                     
U Beogradu: 05.04.2016. godine                                        
                                                                                         AD INOS METALBIRO 
                                                                                 Gen. direktor: Miroslav Gavrilović 
 
                                                                                          ___________________ 
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Broj evidencione prijave: 135626233; Tekući račun : 165 - 1943 – 36 HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 
 
 
 
 
Prema našem najboljem  saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih 
međunarodnih standarda finansijskog izveštaja i daje istinite i objektivne podatke o  imovini, obavezama, 
finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu 
akcionarskog društva. 
 
 
 
 
Lice odgovorno za sastavljanje      Zakonski zastupnik 
godišnjeg izveštaja                 

 
Direktor 

Računovođa 
 
 
Vučica Pajić                Miroslav Gavrilović 
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ORGANIMA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA DRUŠTVA 

 „ INOS METALBIRO“ AD, BEOGRAD 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Uvod 

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva "INOS METALBIRO" AD 

Beograd  (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju izveštaj o finansijskom položaju (bilans 

stanja) na dan 31. decembra 2015. godine i odgovarajući izveštaj o ukupnom poslovnom 

rezultatu (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 napomene uz finansijske izveštaje. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim 

standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima 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 izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi 

nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva 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 radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 

prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 

revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih 

izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali 

ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe 

uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti 

računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije 

finansijskih izveštaja. 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za 

izražavanje našeg revizijskog mišljenja. 



 

Osnov za mišljenje sa rezervom 

Društvo je na dan 31.12.2015. godine u Bilansu stanja iskazalo gubitak od 2.343 hiljade dinara i 

neraspoređeni dobitak u iznosu od 586 hiljade dinara.  Kratkoročne obaveze iznose 9.913 hiljada 

dinara i za 1,616 hiljada su veće od obrtne imovine. Građevinski objekti, postrojenja i oprema su 

u potpunosti amortizovani a poslovni račun Društva je duži period u blokadi. Na datum 

22.04.2016. godine ukupan iznos blokade iznosi 1.435 hiljada dinara. Imajući u vidu napred 

navedeno smatramo da postoje značajne neizvesnosti da će Društvo biti u mogućnosti da svoje 

poslovanje nastavi u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern princip). U 

Napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanjena ta čiljenica. 

 

U Bilansu stanja, Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca u iznosu od 7.582 hiljade dinara. 

Ukupan iznos potraživanja od kupaca koja potiču iz ranijih godina iznose 4.928 hiljada dinara. 

Društvo nije izvršilo obezvređenje navedenih potraživanja u skladu sa MRS 36 -  Obezvređenje 

imovine, tako da se nismo uverili u vrednost iskazane pozicije. 

 

Društvo nije uskladilo iznos kapitala u poslovnim knjigama sa iskazanim akcijskim kapitalom u 

Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti, tako da se 

nismo uverili u vrednost iskazane pozicije. U Bilansu stanja Društvo je iskazalo ukupan akcijski 

kapital u iznosu od 141 hiljadu dinara, dok je u Agenciji za privredne registre i Centralnom 

registru depo i kliring hartija od vrednosti ukupan akcijski kapital iskazan u iznosu od 2.023 

hiljada dinara. 

 

Mišljenje sa rezervom 

Po našem mišljenju, osim za efekte opisane u prethodnom pasusu, finansijski izveštaji prikazuju 

istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 

31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja 

se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, 

Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike 

Srbije. 

 

Ostala pitanja 

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom 

Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011). 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa 

finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, naši postupci su sprovedeni 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, podaci koji su obelodanjeni u Godišnjem izveštaju o poslovanju (ukupni 

prihodi, ukupni rashodi i dobit) su u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet 

revizije. 

 

Reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu izvršilo je drugo preduzeće za reviziju, koje je u 

svom Izveštaju izrazilo mišljenje sa rezervom. 

 

 

 

 

Beograd, 26.04.2016. godine 

 

 

 Licencirani ovlašćeni revizor 

 

 

 

       Vesna Mitrović Ličina 
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А К Т И В А

на дан 20 године

Седиште :

БИЛАНС СТАЊА

Назив:

рачун

4 5 7

Почетно стање
АОП

Напо-
мена
број

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ00 0001
Б. СТАЛНА ИМОВИНА

- у хиљадама динара -

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ

Износ

Текућа
година Крајње стање

6

(0003+0010+0019+0024+0034)

1. Улагања у развој

Група

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
(0004+0005+0006+0007+0008+0009)

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне
марке, софтвер и остала права

3. Гудвил

4. Остала нематеријална имовина

5. .Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

01

010 и део 019

011, 012 и

013 и део 019

014 и део 019

015 и део 019

016 и део 019

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

001002
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)

00111. Земљиште

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0012

0013

0014

0015

00166. Некретнине, постројења и улагања у припреми

00177. Улагања у туђим некретнинама, постројењима

0018

и опреми

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0019

0020

026 и део 029

025 и део 029

024 и део 029

023 и део 029

022 и део 029

027 и део 029

028 и део 029

020, 021 и

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

(020+021+022+023)

0021

030, 031 и 1. Шуме и вишегодишњи засади

032 и део 039 2. Основно стадо
037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми
038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства

0022

0023

0024

0025

04 осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

(025+026+027+028+029+030+031+032+033)

0026

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

0027

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених субјеката
и заједничким подухватима

0028

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге
хартије од вредности расположиве за продају

043 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и
осталим повезаним лицима у земљи

део 019

део 029

део 039

1531.12.

10001195917194780

INOS   METALBIRO AD

4110

35,273 5435,267

6 15

6 15

35,267 3935,267

35,26735,267

34

5
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Почетно стање
АОП

Напо-
мена
број

Износ

Текућа
година Крајње стање

6

Група

044 и део 049
5. Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим

повезаним правним лицима у иностранству 0029

045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) 0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

0036051 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

054 и део 059

055 и део 059

056 и део 059

5. Потраживања на основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

7. Остала дугорочна потраживања

0038

0039

0040

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0041

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+
0042

0061+0062+0068+0069+0070)

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ
(0045+0046+0047+0048+0049+0050)

0043

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

0044

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге

0045

12 3. Готови производи

0046

13 4. Роба
0047

14 5. Стална средства намењена продаји

0048

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0049

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)

0050

20

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

0051

201 и део 209
2. Купци у иностранству - матична и зависна

0052

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

0053

203 и део 209
4. Купци у иностранству - остала повезана

0054

204 и део 209 5. Купци у земљи

0055

205 и део 209 6. Купци у иностранству

0056

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје

0057

0058

21 III. Потраживања из специфичних послова 0059
22 IV. Друга потраживања 0060

236
V. Финансијска средства која се вреднују по фер 0061

(23 осим VI. Краткорочни финансијски пласмани 0062

вредности кроз биланс успеха

236) - 237

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и пласмани - 0063

231и део 239
2. Краткорочни кредити и пласмани - 0064

232 и део 239 3. Краткоточни кредити и зајмови у земљи 0065
233 и део 239 4. Краткоточни кредити и зајмови у иностранству 0066

0067

правна лица

045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

2. Потраживања од осталих правних лица

4. Потраживања за продају по уговорима о
финансијском лизингу

052 и део 059

053 и део 059

0035

правна лица

(0063+0064+0065+0066+0067)

матична и зависна правна лица

остала повезана правна лица

234,235,238
и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068
27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

6,805 4,0848,297

5,611 3,5817,582

5,611 3,5817,582

486 1961

699 188703

93

699 188610

3 117

6 211



Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИИНА

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 007288

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

0401

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 0402

300 1. Акцијски капитал 0403
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301 2. Удели друштава са ограниченом одговорношћу 0404
302 3. Улози 0405
303 4. Државни капитал 0406
304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408
306 7. Емисиона премија 0409
309 8. Остали основни капитал 0410
31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

0412III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ047 И 237

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

330 0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0415

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
34 (0418+0419) 0417

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418
341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420
35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421(0422+0423) 

350

351

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

0422

0423
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 0424(0425+0432)
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

(0426+0427+0428+0429+0430+0431) 042540

400 1. Резервисања трошкова у гарантном року 0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања 

0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктуирања 0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

природних богатстава

6. Остала дугорочна резервисања402 и 409 0431
I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

41 (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 0432

410

411

412

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
2. Обаваезе према матичним и зависним правним 

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0433

0434

0435

лицима

запослених

(0001+0002+0042+0043) 0071 42,078 4,13843,564

33,12333,651

141 141141

141 141141

35,26735,267

1,093586

1,093586

3,378 3,3782,343

3,378 3,3782,343
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413

414

416

4. Обавезе по емитовани хартијама од вредности
у периоду дужем од годину дана

5. Дугогорчни кредити и зајмови у земљи

7. Обавезе по основу финансијког лизинга

0436

0437

0439

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0442
(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)

42 до 49
(осим 498)

420

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈКЕ ОБАВЕЗЕ

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних 

0443

0444

рачуна, Претходна година

3

П О З И Ц И Ј А

21

рачун

4 5 7

Почетно стање
АОП

Напо-
мена
број

Износ

Текућа
година Крајње стање

6

Група
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421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних 
лица

0445
422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава 0448

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

431 1. Добављачи - матична и зависна правна лица 

435 5. Добављачи у земљи 0456
436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458
44,45 и 46

47

48

49 осим 498

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА 

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0459

0460

0461

0462

обустављеног пословања намењених продаји

у земљи

Ђ. УКУПНА ПАСИВА
(0424+0442+0441+0401-0463) >= 0 0464

89 Е. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА 0465

И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

6. Дугогорчни кредити и зајмови у иностранству415 0438

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

(0444+0445+0446+0447+0448+0449)

правних лица

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

424,425,
426 и 429 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)43 осим 430 0451

0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна лица 
у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна лица 
у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна лица 
у иностранству 0455

ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
(0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-
0411-0402) => 0 =  (0441+0424+0442-0071) => 0

0463

8,955 7,3759,913

5,194 5,1385,201

5,194 5,1385,201

2,406 1,5952,853

2,406 1,5952,853

42,078 4,13843,564

122 418310

577 76640

656 148909

3,237
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Група
- у хиљадама динара -

Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у периоду од до . године

БИЛАНС  УСПЕХА

рачун
4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

рачуна,

60 до 65, 1001I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(1002+1009+1016+1017) 

60
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003+1004+1005+1006+1007+1008) 1002

600
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима

на домаћем тржишту 1003

601
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима

на иностраном тржишту 1004

602
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима

на домаћем тржишту 1005

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

на иностраном тржишту

1007

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима 1006603

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008
III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010+1011+1012+1013+1014+1015)61 1009

610

611

612

613

1. Приходи од продаје готових производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на домаћем тржишту

2. Приходи од продаје готових производа и услуга матичним и
зависним правним лицима на иностраном тржишту

3. Приходи од продаје готових производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје готових производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту

1010

1011

1012

1013

614 5. Приходи од продајеготових производа и услуга на домаћем тржишту 1014

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном

1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, 

1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
50 до 55, 1018(1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019
62 II. ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И 
630 ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023
513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024

52

53

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1025

1026
540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027

тржишту

осим 62 и 63

ДОНАЦИЈА И СЛ..

62 и 63 1028+1029) >= 0

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

10001195917194780

INOS   METALBIRO AD

4110

2015

7,3002,381

3,471

3,471

3,8292,381

6,1741,716

3,471

210

135116

686301

613623

486
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541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028
55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029

Група Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

рачуна,

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) >= 0 1030

1031Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) >= 0

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
(1033+1038+1039) 1032

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1034

1035
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица

665 1036и заједничких подухвата

4. Остали финансијски приходи 1037669

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1041+1046+1047)56 1040

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима560 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица 
и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски раходи 1045
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050683 и 685

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА583 и 585 1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ67 и 68, осим 1052683 и 685

57 и 58, осим
583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА
(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) 1054

1055Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА
(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)

69 - 59
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 

ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 1056
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59 - 69
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, 

РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА  (1054-1055+1056-1057) 1058
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА  (1055-1054+1057-1056) 1059
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1060I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1063Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

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

1065T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) 1033

66 осим 662,
663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039663 и 664

723

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

721

део 722

део 722

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) 1049

1048Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

562

II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

56 осим 562,
1041563 и 564

(1042+1043+1044+1045)

1,219660

1,126665

55

55

3889

3889

3834

291144

6

1,373775

1,373775

280189

1,093586
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1066I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1067II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1070

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1071

1. Основна зарада по акцији

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

Група Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

рачуна,

HSFormular © 2002-2015 Handy soft

1068

1069

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ



H
S

Fo
rm

ul
ar

 ©
 2

00
2-

20
14

 H
an

dy
 s

of
t

Група

- у хиљадама динара -

Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

А: НЕТО РЕЗУЛАТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

рачун
4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

рачуна,

2001

2002

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,
постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

у периоду од до . године

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних
примања

а) добици

б) губици

2005

2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте

а) добици

б) губици

2007

2008
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном

добитку или губитку придружених друштава
333 а) добици

б) губици

2009

2010
б) Ставке које накнадно могу бити бити рекласификоване у 

Билансу успеха у будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских 
извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања
у инострано пословање

а) добици

б) губици

2013

2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика
(хеџинга) новчаног тока

а) добици

б) губици

2015

2016
4. Добици или губици по основу хартија од вредности

расположивих за продају

а) добици

б) губици

337 2017

2018

капитала

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ
10001195917194780

INOS   METALBIRO AD

4110

2015

1,093586
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Група Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

рачуна,

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) -
(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)) >= 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)  -
(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) >= 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
(2019-2020-2021) >= 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2020-2019+2021) >= 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛАТАТ ПЕРИОДА
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

(2001-2002+2022-2023) >= 0 2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК
(2002-2001+2023-2022) >= 0 2025

Г. УКУПАН НЕТО СВОУБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК
(2027+2028) = АОП 2024 = 0 или АОП 2025 > 0 2026

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

1,093586
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Износ

2

П О З И Ц И Ј А

1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3 4

Текућа година Претходна 
година

АОП

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3019

3018

3017

3016

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I.  Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и прмљени аванси

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

2. Примљене камате из пословних активности

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 do 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења,
опреме и осталих средстава

3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)

4. Примљене камате из активности инвестирања

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме

5. Примљене дивидене

3020

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

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

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

3021

3022

3023

3024

3. Остали приливи из редовног пословања

у периоду од до . године

и биолошких средстава

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ
10001195917194780

INOS   METALBIRO AD

4110

2015

6,958942

6,958942

6,111937

4,418248

1,271112

3889

384488

8475

127

127

1,145

1,145

1,018



У

дана

Законски заступник

године
М.П.

I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала

2. Дугорочни кредити (нето прилив)

4. Остале дугорочне обавезе

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

1. Откуп сопствених акција и удела

2. Дугорочни кредити (одлив)

3. Краткорочни кредити (одлив)

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

4. Остале оабевезе

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

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

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
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3025

3026

3029

3027

3031

3030

3033

3032

3035

3034

3036

3037

3040

3039

3041

3. Краткорочни кредити (нето прилив)

5. Остале краткорочне обавезе

5. Финансијски лизинг

3047

3046

3045

3044

3043

3042

(3042-3043+3044+3045-3046)

Износ

2

П О З И Ц И Ј А

1 3 4

Текућа година Претходна 
година

АОП

3028

6. Исплаћене дивиденде

3038

577

577

15

15

57

8

7,142949

7,256952

1143

1173

3
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од до . године

30
Основни
капитал

Уписани а
неуплаћени

капитал

31
32

Резерве
35

Губитак

047 и 237
Откупљене
сопствене

акције

34
Нераспо-

ређени
добитак

330
Ревалори-
зационе
резерве

Компоненте осталог
резултата

Компоненте капитала

ОПИС
Ред.
број

Почетно стање на дан 01.01.
а) дуговни салдо рачуна

б) потражни салдо рачуна

1.

Исправка материјално значајних грешака и 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачуна

2.

3.

Кориговано почетно стање на дан 01.01.
а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна

Промене у претходној

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

4.
години

5.
Стање на крају претходне године 31.12.

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) >= 0

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) >= 0

1 2 3 4 65 7 8 9

промена рачуноводствених политика

(1а + 2а - 2б) >= 0

(1б - 2а + 2б) >= 0

АОП

4001

4002

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4009

4010

4019

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4037

4038

4039

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4055

4056

4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063

4064

4073

4074

4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4091

4092

4093

4094

4095

4096

4097

4098

4099

4100

4109

4110

4111

4112

4113

4114

4115

4116

4117

4118

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ

2015

10001195917194780 4110

INOS   METALBIRO AD

141

141

141

3,378

3,378

3,378

1,093

1,093

35,267

35,267

2014

2014

2014

2014



6.

Исравка материјално значајних грешака и

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

Кориговано почетно стање текуће године на дан

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

7.

Промене у текућој

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

8.

9.
Стање на крају текуће године 31.12.
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) >= 0

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) >= 0

HSFormular © 2002-2014 Handy soft  

Ред.
број

1 2 3 4 65 7 8 9

промена рачуноводствених политика

години

01.01.

(5а + 6а - 6б) >= 0

(5б - 6а + 6б) >= 0

30
Основни
капитал

Уписани а
неуплаћени

капитал

31
32

Резерве
35

Губитак

047 и 237
Откупљене
сопствене

акције

34
Нераспо-

ређени
добитак

330
Ревалори-
зационе
резерве

Компоненте осталог
резултатаКомпоненте капитала

ОПИС
АОП АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4012

4011

4016

4015

4018

4017

4013

4014

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4065

4066

4067

4068

4069

4070

4071

4072

4083

4084

4085

4086

4087

4088

4089

4090

4101

4102

4103

4104

4105

4106

4107

4108

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4125

4126

141

141

3,378

1,035

2,343

1,093

1,093

586

586

35,267

35,267

2015

2015

2015
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331
Актуарски

добици

333
Добици или

Компоненте капитала

ОПИС
Ред.
број

Почетно стање на дан 01.01.
а) дуговни салдо рачуна

б) потражни салдо рачуна
1.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

2.

3.

Кориговано почетно стaње на дан 01.01.
а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

Промене у претходној

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

4.
години

5. а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) >= 0

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) >= 0

6.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

1 2 10 11 1312 14 15

губици по
основу

добитку или

удела у
осталом

друштава

губитку при-
дружених

332
Добици или
губици по

основу

инстру-

улагања у
власничке

менте
капитала

334 и 335
Добици или
губици по

основу

и прерачуна

инсотраног
пословања

извештаја

финансиј-
ских

336
Добици или
губици по

основу

тока

хеџинга
новчаног

и промена рачуноводствених политика

(1а + 2а - 2б) >= 0

(1б - 2а + 2б) >= 0

и промена рачуноводствених политика

или губици

337
Добици или
губици по

основу

продају

ХОВ распо-
ложивих за

Стање на крају претходне године 31.12.

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4127

4128

4129

4130

4131

4132

4133

4134

4135

4136

4137

4138

4145

4146

4147

4158

4149

4150

4151

4152

4153

4154

4155

4156

4163

4164

4165

4166

4167

4168

4169

4170

4171

4172

4173

4174

4181

4182

4183

4184

4185

4186

4187

4188

4189

4190

4191

4192

4199

4200

4201

4202

4203

4204

4205

4206

4207

4208

4209

4210

4217

4218

4219

4220

4221

4222

4223

4224

4225

4226

4227

4228

2014

2014

2014

2014



HSFormular © 2002-2014 Handy soft  

7.

8.

9.

Кориговано почетно стање текуће године на 

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

годиниПромене у текућој
а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Стање на крају текуће године 31.12.
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) >= 0

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) >= 0

дан 01.01.

(5а + 6а - 6б) >= 0

(5б - 6а + 6б) >= 0

331
Актуарски

добици

333
Добици или

Компоненте капитала

ОПИС
Ред.
број

1 2 10 11 1312 14 15

губици по
основу

добитку или

удела у
осталом

друштава

губитку при-
дружених

332
Добици или
губици по

основу

инстру-

улагања у
власничке

менте
капитала

334 и 335
Добици или
губици по

основу

и прерачуна

инсотраног
пословања

извештаја

финансиј-
ских

336
Добици или
губици по

основу

тока

хеџинга
новчаног

или губици

337
Добици или
губици по

основу

продају

ХОВ распо-
ложивих за

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4139

4140

4141

4142

4143

4144

4157

4158

4159

4160

4161

4162

4175

4176

4177

4178

4179

4180

4193

4194

4195

4196

4197

4198

4211

4212

4213

4214

4215

4216

4229

4230

4231

4232

4233

4234

2015

2015

2015



У

дана

Законски заступник

године

М.П.

17

АОП

16

АОП

Укупан
капитал

?[(ред 1б
кол 3 до

кол 3 до

кол 15) -
?(ред 1а

кол 15)] >= 0

изнад
капитала
?[(ред 1а
кол 3 до

кол 3 до

кол 15) -
?(ред 1б

кол 15)] >= 0

Губитак
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ОПИС
Ред.
број

Почетно стање на дан 01.01.
а) дуговни салдо рачуна

б) потражни салдо рачуна
1.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

2.

3.

Кориговано почетно стaње на дан 01.01.
а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

Промене у претходној

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

4.
години

5. а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) >= 0

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) >= 0

6.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

1 2

и промена рачуноводствених политика

(1а + 2а - 2б) >= 0

(1б - 2а + 2б) >= 0

и промена рачуноводствених политика

Стање на крају претходне године 31.12.

7.

8.

9.

Кориговано почетно стање текуће године на 

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

годиниПромене у текућој
а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Стање на крају текуће године 31.12.
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) >= 0

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) >= 0

дан 01.01.

(5а + 6а - 6б) >= 0

(5б - 6а + 6б) >= 0

4235

4236

4237

4238

4239

4240

4241

4242

4243

4244

4245

4246

4247

4248

4249

4250

4251

425233,651

33,123

33,123

3,237

3,237

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015



Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за 20 . годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4

1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)

2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)

9001

9002

3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу 9003
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10%

5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)

9004

9005

БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

Група рачуна,
рачун ОПИС АОП Бруто

Исправка
вредности (кол. 4 - 5)

Нето

1 2 3 4 5 6

01 1. Нематеријална имовина

1.1. Стање на почетку године 9006

90071.2. Повећања (набавке) у току године

90081.3. Смањења у току године

1.4. Ревалоризација

1.5. Стање на крају године (9006+9007-9008+9009)

2. Некретнине, постројења и опрема 

9009

9010

02

2.1. Стање на почетку године 9011

9012

9013

9014

90152.5. Стање на крају године (9011+9012-9013+9014)

2.4. Ревалоризационе резерве

2.3. Смањења у току године

2.2. Повећања (набавке) у току године

03 3. Биолошка средства

3.1. Стање на почетку године

3.2. Повећања (набавке) у току године

3.3. Смањења у току године

3.4. Ревалоризација

3.5. Стање на крају године (9016+9017-9018+9019)

9016

9017

9018

9019

9020

или више од 10%

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И 
- износи у хиљадама динара - 
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III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
Група рачуна,

рачун ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4 5

300 1. Акцијски капитал

у томе: страни капитал 9022

9021

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

у томе: страни капитал

9023

9024

3. Улози 

у томе: страни капитал

9025

9026

302

303 4. Државни капитал 9027

304 5. Друштвени капитал 9028

305 6. Задружни удели 9029

306 7. Емисиона премија 9030

309 8. Остали основни капитал 9031

30 9. СВЕГА (9021+9023+9025+9027+9028+9029+9030+9031=0402) 9032

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

Група рачуна,
рачун ОПИС АОП Текућа

година година
Претходна

1 2 3 4 5

1. Обичне акције

1.1. Број обичних акција

9034

9033

део 300 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно

2. Приоритетне акције

9035

9036

2.1. Број приоритетних акција

2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно

9037

део 300

3. СВЕГА - номинална вредност акција 
(9034+9036=9021)

300

V. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4

1. Привредна друштва (домаћа правна лица)

2. Физичка лица

9040

9039

3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета

4. Финансијске институције

9042

9043

5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера

6. Страна физичка лица

90447. Страна правна лица

90458. Европске финансијске и развојне институције

90469. СВЕГА (9038+9039+9040+9041+9042+9043+9044+9045=3037)

9038

9041

- износи у хиљадама динара - 

- износи у хиљадама динара - 
- број акција као цео број - 

- износи у хиљадама динара - 
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VI. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ
Група рачуна,

рачун ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4 5
1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду 

2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

9049

9048

451 3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет 

4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет

9051

9052

5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања 

6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

9053

465

7. Контролни збир (од 9047 до 9052)

9047

9050

450

226

461, 462 и 723

452

штете (дуговни промет без почетног стања)

које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)

запосленог (потражни промет без почетног стања)

 запосленог (потражни промет без почетног стања)

послодавца (потражни промет без почетног стања)

(потражни промет без почетног стања)

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ
Група рачуна,

рачун ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4 5

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 
9055

9054

522, 523, 3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора

4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа 

9056

9057

5. Остали лични расходи и накнаде

6. Трошкови закупнина

9058

9059

529

део 525, део 7. Трошкови закупнина земљишта 9060

536 и 537 8. Трошкови истраживања и развоја 9061

552 9. Трошкови премија осигурања 9062

553 10. Трошкови платног промета 9063

554 11. Трошкови чланарина 9064

555 12. Трошкови пореза 9065

13. Трошкови доприноса556 9066

14. Расходи камата и део финансијских расходадео 560, део 9067

521

управљања и надзора

на терет послодавца

524 и 525

526

део 525,
533 и део 54

533 и део 54

561 и 562

15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских 
институција (укупно):

део 560, део
9068

15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи 9069

15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству 9070

15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи 9071

15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству 9072

део 579 16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, 
образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине

9073

579 17. Остали непоменути расходи 9074

18. Контролни збир (од 9054 до 9074) 9075

561 и део 562

- износи у хиљадама динара - 

- износи у хиљадама динара - 
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VIII. ДРУГИ ПРИХОДИ
Група рачуна,

рачун ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4 5

део 641 2. Приходи по основу условљених донација

1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација 

9077

9076640 и повраћаја пореских дажбина

део 650 3. Приходи од закупнина за земљиште 9078

651 4. Приходи од чланарина 9079

део 660, део 5. Приходи од камата 9080661 и 662

део 660, део
661 и део 662

6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим 9081финансијским институцијама

661 и део 669
део 660, део 7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку 9082

8. Контролни збир (од 9076 до 9082) 9083

- износи у хиљадама динара - 

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4

1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)

2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)

9086

9085

3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу 

4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања

9088

9089

5. Остала државна додељивања

6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу 

90907. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)

90918. Контролни збир (од 9084 до 9090)

9084

9087

- износи у хиљадама динара - 

и набавку основних средстава и нематеријалне имовине

или натури од иностраних правних и физичких лица

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

ОПИС АОП Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле

9094

9093

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 

9096

9097

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика

90987. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика

90998. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

9092

9095

- износи у хиљадама динара - И КУРСНИХ РАЗЛИКА

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)
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XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 
И КУРСНИХ РАЗЛИКА

ОПИС АОП
Текућа
година година

Претходна

1 2 3 4

1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле

9102

9101

3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле

4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле 

9104

9105

5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика

6. Разграничени нето ефекат курсних разлика

91067. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика

9107
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика

9100

9103

- износи у хиљадама динара - 

(ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)

(ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)

РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Група рачуна,

рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто
Исправка
вредности (кол. 4 - 5)

Нето

1 2 3 4 5 6
23 осим 236 1. Краткорочни финансијски пласмани

1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109

9110
1.2. Пласмани домаћим правним лицима и 

91111.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима

1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани

2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна 

2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)

9112

9113

2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузет-
9115

9116

9117

91183.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси

2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део 

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, 

- износи у хиљадама динара - 

9108

9114

предузетницима (кредити и зајмови)

 у иностранству (кредити и зајмови)

потраживања (9114+9115+9116)

ницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потра-
живања од домаћих правних лица и предузетника

дугорочних потраживања

(9118+9119+9120+9121+9122+9123)

физичким лицима

и 237

део 232, део
234, део 238

и део 239

део 230, део
231, део 232,
део 234, део
238, део 239

део 230
и део 239

део 230, део
231, део 232,
233, део 234,
235, део 238

и део 239

део 04 и
део 05

део 048 и
део 049

део 043, део
045, део 048,
део 049, део
050, део 051

и део 059

део 043, 044,
део 045, 048,
део 049, део
050, део 051

и део 059

016, део 019,
028, део 029, 038

део 039, 052,
053, 055, део

059, 15, 159 200,
202, 204, 206 и

део 209

део 016, део 019,
део 028, део 029,
део 038, део 039
део 052, део 053,
део 055, део 059,
део 202, део 204,
део 206 и део 209
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91193.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 

3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали 
аванси

4. Друга потраживања 

4.1. Потраживања од физичких лица

9121

9122

9123

9124

9125

9120

јавним предузећима

домаћим правним лицима и предузетницима

републичким органима и организацијама

јединицама локалне самоуправе

(9125+9126+9127+9128+9129+9130)

део 15, део 159
део 016, део 019
део 028 део 029,
део 038, део 039,
део 052, део 053
део 055, део 059
део 200, део 202,
део 204, део 206

и део 209

део 15, део 159
део 016, део 019
део 028, део 029
део 038, део 039
део 052, део 053,
део 055, део 059
део 200, део 202,
део 204, део 206

и део 209

део 15, део 159
део 016, део 019,
део 028, део 029
део 038, део 039,
део 052, део 053,
део 055, део 059
део 204, део 206

и део 209

део 15, део 159,
део 016, део 019,
део 028 део 029,
део 038, део 039
део 052, део 053,
део 055, део 059
део 204, део 206

и део 209

део 15, део 159,
део 016, део 019,
део 028, део 029,
део 038 део 039,
део 052, део 053,
део 055 део 059
део 200, део 202,
део 204, део 206

и део 209

054, 056, део
059, 21, 22

део 054, део 056,
део 059 део 220,

221, део 228
и део 229

4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126

део 054, део 056,
део 059, део 21
део 220, део 228

и део 229

4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127

део 054, део 056,
део 059, део 21,
део 220, део 228

и део 229

4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128

део 056, део 059,
део 220, 222,

део 223, део 224,
део 225, део 228

и део 229

4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе

део 056 део 059,
део 220, део 222,
део 223, део 224,
део 225, део 228

и део 229

9129

Група рачуна,
рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ АОП Бруто

Исправка
вредности (кол. 4 - 5)

Нето

1 2 3 4 5 6
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4.6. Остала потраживања

део 054, део 056,
део 059, део 21

део 220, део 224,
део 225, део 226,
део 228 и део 229

9130

Група рачуна,
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НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

 

ZA 2015 

 

 
 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Привредно друштво ИНОС МЕТАЛБИРО АД (у даљем тексту: друштво) је друштво акционарско.. 

Порески идентификациони број (ПИБ): 100011959 

Друштво је основано 31.12.2002 год.приватизовано 16.09.2004.године.купци су конзорцијум  физички лица које чине Милош 

Љујић и Ференц Бринџа  cine  .    

 

Претежна делатност друштва је  Разрада грађевинских пројекта.  

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:  

Предузеће се бави издавањем некретнина. 

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је 

разврстано у микро правно лице. 

Просечан број запослених у 2015. год. је 1( jedan).  

 

 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за обрачунски период који се завршава 31.12.2015. 

године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним 

стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим 

подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва.. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 

 

 



 

3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ 

 

3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 

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

начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина 

или њен еквивалент прими или исплати).  

 

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја  

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има 

набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери.  

 

3.3 Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у 

Србији, који је важио на дан пословне промене. 

 

3.4. Приходи од продаје 

Приходи од продаје робе и производа су приказани по фактурној вредности, умањеној за дате попусте исказане у фактури, повраћај 

робе и производа, као и порез на додату вредност.  

 

3.5. Расходи материјала и робе 

Расходи директног материјала односе се на сировине и материјал који су употребљени за израду производа. Расходи материјала поред 

директног материјала обухватају и расходе осталог материјала, резервних делова, горива и енергије. Расходи се такође односе и на 

набавну вредност продате робе. 

 

3.6.    Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које Друштво има у вези са позајмљивањем средстава. љивања признају се као 

расход у периоду у којем су настали, осим у мери у којој се капитализују. 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се квалификује, чине део 

набавне вредности/цене коштања тог средства. Такви трошкови позајмљивања се капитализују као део набавне вредности средства када 

је вероватно да ће они имати за резултат будуће економске користи за Друштво и када се трошкови могу поуздано одмерити. Други  

трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали. 

 

 



3.7. Нематеријална улагања  

Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим и неограниченим веком употребе, као што су улагање у 

набавку лиценце за рачунарске програме, остала нематеријална улагања и нематеријална улагања у припреми.У тренутку набавке 

нематеријална улагања се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну 

вредност нематеријалних средстава укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који 

се могу директно приписати припреми средства за намеравану употребу.Након почетног признавања нематеријална улагања вреднују 

се по набавној вредности умањеној за исправку вредности.Основицу за амортизацију нематеријалних улагања са ограниченим веком 

употребе чини трошак набавке умањен за остатак вредности. Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство 

расположиво за коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када се улагање 

расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство које се држи за продају.Амортизација се обрачунава 

пропорционалном методом по стопама од 1,00 - 25%. 

 

3.8. Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства 

Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у пословању Друштва, као што су:    земљиште, 

грађевински објекти,  опрема,  и опрема у припреми, аванси за неведена средства и улагања на туђим објектима. 

- земљишта,  

- грађевински објекти, 

- опрема, 

- некретнине и опрема у припреми и  

Друштво исказује ставку на позицији некретнине и опрема уколико она испуњава два критеријума: ако се очекује да ће будућа 

економска корист повезана са тим средствима притицати у Друштво и ако се појединачна набавна вредност у моменту набавке може 

поуздано утврдити, уз услов да је она већа од једне просечне бруто зараде по запосленом према последњем објављеном податку 

републичког органа.У тренутку набавке некретнине и опрема се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности 

или по цени коштања. У набавну вредност некретнина и опреме укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни 

трошкови набавке и дажбине који су настали приликом набавке, односно довођења у стање функционалне приправности. Обрачун 

амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се са обрачуном амортизације 

престаје када је садашња вредност једнака нули, када је средство расходовано или продато, или кад се рекласификује у стално средство 

које се држи за продају. Амортизација некретнина и опреме врши се за свако посебно средство применом методе пропорционалног 

отписивања, с циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања, применом следећих амортизационих 

стопа: 

 

 

 



 
 

Стопа  

амортијације (%) 

1.  НЕКРЕТНИНЕ    

Грађевински објекти   2.5  

2.  ОПРЕМА   

Рачунска опрема 

Teлекомуникациона опрема 

Путничко моторна возила 

 
15,0 

 15,0  

15,0 

 

Земљиште се исказује по набавној вредности. Приликом набавке земљиште се увек исказује по набавној вредности, коју чини фактурна 

вредност добављача, увећана за зависне трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности. Код 

грађевинског земљишта, у набавну вредност урачунавају се сви издаци који су извршени за набавку, али и за припрему земљишта за 

коришћење. У вредност земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене земљишта.Земљиште не подлеже обавези обрачуна 

амортизације. Добитак који настане приликом продаје основних средстава књижи се у корист осталих прихода, а губитак настао 

приликом отуђивања основних средстава књижи се на терет осталих расхода. 

 

3.9.     Инвестиционе некретнине 

Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник држи ради остваривања зараде од издавања у закуп, а не ради 

употребе за своје потребе или за продају у оквиру редовног пословања. 

Након почетног признавања инвестиционе некретнине се процењују се методом набавне вредности умањеној за укупан износ исправке 

вредности по основу амортизације. 

Накнадни издаци повећавају вредност инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће приливи будућих економских користи бити већи 

од процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у 

коме су настали. 

 

3.10. Дугорочни финансијски пласмани 

Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу остали правних 

лица и остали дугорочни пласмани. 

Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој 

набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе 

трошкове. 



Након почетног признавања, финансијска средства која немају котирану тржишну цену Друштво мери по набавној вредности умањеној 

за евентуалне губитке због обезвређења, док се хартије од вредности које се котирају на берзи мере по фер вредности без било каквог 

умањивања за трансакционе трошкове који се могу начинити приликом продаје или другог отуђења.  

 

3.11. Залихе 

Залихе материјала, алата, инвентара и робе процењују се по набавној вредности. Набавну вредност чине нето фактурна вредност и 

зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке подразумевају се сви директни трошкови у поступку набавке до 

ускладиштења, укључујући и припадајуће трошкове сопственог транспорта, утовара и истовара до нивоа тржишне цене такве 

услуге.Залихе се евидентирају по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне 

цене.Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у употребу. 

 

 

3.12. Потраживања 

Потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту. 

Потраживања се почетно вреднују по фер вредности на датум продаје, а накнадно одмеравање се врши по амортизованој вредности 

коришћењем методе ефективне каматне стопе, умањеној за обезвређење.У билансу стања Друштва ова категорија финансијских 

средстава обухвата потраживања по основу продаје, потраживања из специфичних послова и друга потраживања.Потраживања по 

основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене производе, извршене услуге и коришћење имовине Друштва. 

Потраживања се евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених потраживања. Књиговодствена 

вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у билансу успеха у оквиру осталих 

расхода.Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на основу рачуноводствене политике Друштва и то за 

потраживања у земљи старија од 90 дана. Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате 

потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси управни одбор Друштва. 

 

3.13. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика 

Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције. 

Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза 

изражених у страним валутама на крају године, признају се у билансу успеха. 

 

3.14. Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле 

Обрачунати ефекти валутне клаузуле исказују се као финансијски приходи и расходи у билансу успеха.  

 

 

 



3.15. Финансијске обавезе 

Друштво признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане једна од уговорних страна у финансијском 

инструменту. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена 

уговором укинута или истекла. бавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по 

номиналној (фактурној) вредности.Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених средстава (номиналној 

вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене 

уместо ефективне каматне стопе као што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање по процени 

руководства Друштва немају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје. Кредити су одобрени уз варијабилне каматне 

стопе, а унапред плаћене накнаде за одобрене кредите разграничавају се на пропорционалној основи током периода трајања 

кредита.Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Друштва, односно у периоду до 12 

месеци након датума извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 

 

3.16. Закупи 

-као закуподавац 

Приход од закупа се признаје у току периода трајања закупа применом методе нето улагања, која одражава константну периодичну 

стопу повраћаја. 

          Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа. 

 

3.17. Порез на добитак 

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни износ 

обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. 

Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне 

разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије. Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се 

очекује да ће се примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет или у 

корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се 

одложени порез такође распоређује у оквиру капитала. 

 

3.18 Порез на додату вредност 

Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада у врсту пореза на промет. То је посебан 

облик пореза који се плаћа у свим фазама производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ додате 

вредности која је остварена у свакој фази производно-прометног циклуса.Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе 

настале по основу обрачунатог пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату вредност по издатим фактурама, 

примљеним авансима, по основу сопствене потрошње и по другим обавезама, по општој стопи (20%) и по посебној стопи  (10%)  Закона 

о ПДВ-у.  



3.19. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених  

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа порезе и доприносе пореским органима и 

државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет 

запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама утврђеним законским прописима. Друштво је, такође обавезно да 

од бруто зарада запослених обустави доприносе и да их, у име запослених,уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца 

и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 

 

3.20. Обавезе за отпремнине и јубиларне награде 

 С обзиром на мали број радника то је занемаљиви износ тако да је предвиђена минимална сума. 

 

3.21. Накнадно установљене грешке 

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна нераспоређеног добитка из ранијих година, 

односно губитка ранијих година.Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном 

износу са осталим грешкама, већа од 2%  од укупне имовине. 

 

4.УПРАВЊАНЈЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то: 

 Тржишним ризицима, 

 Ризику ликвидности, 

 Кредитном ризику. 

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање 

Друштва у ситуацији непредвидивости финасијских тржишта. 

 

4.1. Тржишни ризик 

(а) Ризик од промене курса страних валута 

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из 

пословања са различитим валутама, првенствено ЕUR. Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и 

обавеза изражених у страној валути и /или са валутном клаузулом. У мери у којој је то могуће, Друштво минимизира девизни ризик 

кроз минимизирање отворене девизне позиције. 

 

(б) Ризик од промене каматних стопа 

Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промена висине тржишних каматних стопа делује на његов финасијски 

положај и токове готовине. Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства 

(укључујући  инвестиције) и каматоносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима. Собзиром да 



Друштво нема значајну каматоносу имовину, приход Друштва и токови готовине у великој мери су независни од промене  тржишних 

каматних  стопа. Ризик Друштва од промене фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу примљених 

краткорочних кредита од банке. Кредити су примљени по променљивим каматним стопама и излаже Друштво каматном ризику токова 

готовине. 

Друштво врши анализу изложености ризика од промене каматних стопа на динамичкој основи узимајући у обзир алтернативне изворе 

финасирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе будући да оне представљају најзначајнију каматносну позицију. 

Активности упраљања стопе на нивоу коју је у складу са пословном стратегијом Друштва. 

 

4.2. Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финасиранја са 

становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује поразумној цени у одговарајућем временском оквиру. 

Друштво управља ликдвисношћу са цилјем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку 

њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финасирања 

потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва. 

Друштво има приступ разноликим изворима финансирања. Средства се прикупљају путем: - Краткорочних и дугорочних кредита. 

 

4.3. Кредитни ризик   

Кредитни ризик је ризик настанка финасијских губитака Друштва као резултат кашњења клијената или друге уговорне стране у 

измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност Друштва по основу готовине и готовинских 

еквивалената, депозита у банкама и финансијским  институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и 

физичких лица и преузетих обавеза. 

Друштво је изложено кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и 

активности на нивоу Друштва. У случају неблаговременог измиривања обавеза купаца према Друштву, истима се прекида право закупа 

или испорука робе. Поред прекида испорука призвода, користе се следећи механизми наплате: репрограмирање дуга, компензација са 

правним лицима, утужења, вансудка поравнања и остало. 

 

4.4. Управљање ризиком капитала 

Друштво се определило за финасијки концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних 

новчаних јединица. 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у 

предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а акционарима 

обезбедило дивиденде. Да би очувало односно кориговало структуру капитала, Друштво може да размотри следеће опције: корекција 

исплата дивиденди акционрима, враћања капитала акционарима, издавање нових акција или продаја средстава како би се смањила 

дуговања.  



 

4.5. Правична (фер) вредност 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредости активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне 

инфомарције и када се правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно 

тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финасијске активе и пасиве, 

пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичу вредност није могуће поуздано утврдити у 

одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина 

води у пословним књигама неће бити реализована врши исправку вредности. 

Руководство Друштва сматра да износи у приложеним финансијским извештајима одражавају вредност  која је у таим околностима 

најверодостојнија и најкориснија за потребе извештаја. 

 
5.     ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 2015 2014 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима   

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  3.471 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје робе   

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 

правним лицима 
  

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 

правним лицима 
  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје производа и услуга   

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 0 3.471 

 

 



6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 

 2015 2014 

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе   

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за 

сопствене потребе 
  

УКУПНО 0 0 

 

 
7 . ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 

 2015. 2014 

Почетне залихе учинака (01.01.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

Крајње залихе учинака (31.12.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 . ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

 2015 2014 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.   

Приходи од закупнина 1.999 2.753 

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи 382 1.076 

УКУПНО 2.381 3.829 

 

 

 

9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

 2015  2014 

Набавна вредност продате робе на велико  3.471 

Набавна вредност продате робе на мало    

УКУПНО 0 3.471 

 

 

 

10. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2015 2014 

Трошкови материјала за израду   

Трошкови режијског материјала 10 2 

Трошкови горива и енергије 116 135 

УКУПНО 126 137 

 



11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2015. 2014 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 255 383 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 
46 68 

Трошкови накнада по уговорима о делу   

Трошкови накнада по ауторским уговорима   

Трошкови накнада по уговорима о привременим и 

повременим пословима 
  

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 

уговора 
 67 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора   

Остали лични расходи и накнаде  168 

УКУПНО 301 686 

 

12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 2015 2014 

Трошкови амортизације 6 48 

Трошкови резервисања за гарантни рок   

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   

Резервисања за задржане кауције и депозите   

Резервисања за трошкове ресктруктурирања   

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   

Остала дугорочна резервисања   

УКУПНО 6 48 



13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

 2015 2014 

Трошкови услуга на изради учинака   

Трошкови транспортних услуга 4 1 

Трошкови услуга одржавања   

Трошкови закупнина 305 159 

Трошкови сајмова 

 
  

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Остали трошкови производних услуга 314 453 

Свега трошкови производних услуга 623 613 

Трошкови непроизводних услуга 115 312 

Трошкови репрезентације 

 
146 408 

Трошкови премија осигурања   

Трошкови платног промета  21 

Трошкови чланарина   

Трошкови пореза 384 419 

Трошкови доприноса   

Остали нематеријални трошкови 15 59 

Свега нематеријални трошкови 660 1219 

УКУПНО 1.283 1.832 

 

 



14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

 2015 2014 

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   

Приходи од камата 55  

Позитивне курсне разлике   

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и 

заједничких улагања 
  

Остали финансијски приходи   

УКУПНО 55 0 

 
15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

 2015 2014 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 

правним лицима 
  

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 

правним лицима 
  

Расходи камата 89 38 

Негативне курсне разлике   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 

заједничких улагања 
  

Остали финансијски расходи   

УКУПНО 89 38 



16. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

 2015 2014 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 

постројења и опреме 
 190 

Добици од продаје биолошких средстава   

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од 

вредности 
  

Добици од продаје материјала   

Вишкови   

Наплаћена отписана потраживања   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 

осим валутне клаузуле 
  

Приходи од смањења обавеза  101 

Приходи од укидања дугорочних резервисања   

Остали непоменути приходи 144  

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава   

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 

улагања 
  

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења 

и опреме 
  

Приходи од усклађивања вредности дугорочних 

финансијских пласмана и хартија од вредности 

расположивих за продају 

  

Приходи од усклађивања вредности залиха   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 

краткорочних финансијских пласмана 
  



 2015 2014 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине   

УКУПНО 144 291 

 

 

17.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

 2015 2014 

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме 
  

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких 

средстава 
  

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 

вредности 
  

Губици од продаје материјала   

Мањкови   

Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 

осим валутне клаузуле који не испуњавају услове да се 

искажу у оквиру ревалоризационих резерви 

  

Расходи по основу директних отписа потраживања   

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе   

Остали непоменути расходи  6 

Обезвређење биолошких средстава   

Обезвређење нематеријалних улагања   

Обезвређење некретнина, постројења и опреме   

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 

хартија од вредности расположивих за продају 
  



 2015 2014 

Обезвређење залиха материјала и робе   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана 
  

Обезвређење остале имовине   

УКУПНО 0 6 

 

18. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

 

 2015 2014 

Добитак пословања које се обуставља   

Приходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика 

и исправке грешака из  ранијих година који нису материјално 

значајни 

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља   

Минус: Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених 

политика и исправке грешака из  ранијих година који нису 

материјално значајни 

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 
0 0 

. 

 

19. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

 

 2015 2014 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

 

 



20. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

Стање и промене на goodwill-u и нематеријалним улагањима друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 
Улагања 

у развој 

Концесије, 

патенти, 

лиценце 

и слична права 

Остала 

нематеријална 

улагања 

Нематеријална 

улагања у 

припреми 

Аванси за 

нематеријална 

улагања 

УКУПНО 

НЕМАТЕРИ-

ЈАЛНА 

УЛАГАЊА 

GOODWILL 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        

Почетно стање - 1. јануар 2015. год.  90    90  

Исправка грешке и промена 

рачуноводствене политике 
       

Повећања         

Отуђења и расходовање        

Ревалоризација - процена по поштеној 

вредности 
       

Остало        

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.  90    90  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ         

Почетно стање - 1.јануар 2015. год.  84    84  

Исправка грешке и промена 

рачуноводствене политике 
       

Амортизација  6    6  

Губици због обезвређења         



Отуђења и расходовање        

Ревалоризација – процена по поштеној 

вредности 
       

Остало        

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.  90    90  

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 

ВРЕДНОСТ 
 0    0  

31. децембар 2015. год.  0    0  

31. децембар 2014. год.  6    6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у табели у наставку. 

Некретнине се воде по набавној вредности. 

 

 

 
Земљиште 

 

Грађевинск

и објекти 

 

Построје

ња и 

опрема 

 

Остале 

некретнине

, 

постројења 

и опрема 

 

Некретнин

е, 

постројења 

и опрема 

у припреми 

 

Аванси за 

некретнине

, 

постројења 

и опрему 

 

Улагања на 

туђим НПО 

 

УКУПНО 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ         

Почетно стање - 1. јануар. 

2015. год. 
35.267 3.765 1.293     40.325 

Исправка грешке и 

промена рачуноводствене 

политике 

        

Нова улагања         

Отуђења и расходовање         

Ревалоризација  - процена 

по поштеној вредности  
        

Остало         

Крајње стање - 31. 

децембар 2015. год. 
35.267 3.765 1.293     40.325 

ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ  
        

Почетно стање - 1.јануар 

2015. год. 
 3765 1.293     5.058 



Исправка грешке и 

промена рачуноводствене 

политике 

        

Амортизација         

Губици због обезвређења          

Отуђења и расходовање         

Ревалоризација -  процена 

по поштеној вредности 
        

Остало         

Крајње стање - 31. 

децембар 2015. год. 
 3.765 1.293     5.058 

НЕОТПИСАНА 

(САДАШЊА) 

ВРЕДНОСТ 

35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2015. год. 35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2014. год. 35.267 0 0     35.267 



22. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

Стање и промене на инвестиционим некретнинама друштва могу се приказати на следећи начин: 

 2015. 2014 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ   

Почетно стање - 1. јануар 2015 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Повећања која су резултат стицања   

Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало   

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.   

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ   

Почетно стање - 1. јануар 2015 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Амортизација   

Губици због обезвређења   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало    

Крајње стање - 31. децембар 2015 год.   

НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ   

31. децембар 2015. год.  0 

31. децембар 2014. год.  0 

Почетно стање - 1. јануар. 2015. год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Повећања која су резултат стицања   

Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака   

Промена поштене вредности - ревалоризација   

Отуђења и расходовање   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало   

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.  0 

Крајње стање – 31. децембар 2014. год.  0 

 

 



23. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

 

Стање и промене на биолошким средствима друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 
Шуме 

Више-

годишњи 

засади 

Основно 

стадо 

Биолошк

а 

средства 

у 

припрем

и 

Аванси 

за 

биолошк

а 

средства 

УКУПН

О 

Почетно стање - 1. јануар 

2015. год. 
      

Исправка грешке и 

промена рачуноводствене 

политике 

      

Повећања по основу 

набавки 
 

  

 

  

 
  

  

 

Смањења по основу 

продаје 
  

  

 

  

 
  

  

 

Смањења по основу жетве        

Промена (повећање или 

смањење) поштене 

вредности 

  
  

 

  

 
  

  

 

Остало        

Крајње стање -  

31.12.2009. год. 
       

 
24. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

 

 % Учешћа 2015. 2014. 

Учешћа у капиталу зависних правних лица    

Правно лице ..............    

Правно лице .............    

Остало    

Свега    

Учешћа у капиталу осталих повезаних 

правних лица 
   

Правно лице ..............    

Правно лице .............    

Остало    

Свега 0 0 0 

Учешћа у капиталу осталих правних лица и 

друге хартије од вредности расположиве за 

продају 

   

Правно лице ..............    



 % Учешћа 2015. 2014. 

Правно лице  .............    

Остало    

Свега    

Минус: Обезвређење учешћа у капиталу    

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 0 0 0 

 
25. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 2015. 2014. 

Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим 

повезаним правним лицима 
  

Дугорочни кредити у земљи   

Дугорочни кредити у иностранству   

Хартије од вредности које се држе до доспећа   

Остали дугорочни финансијски пласмани   

Минус: Обезвређење осталих дугорочних 

финансијских пласмана 
  

УКУПНО 0 0 

 

26. ЗАЛИХЕ 
 

 2015. 2014 

Материјал   

Недовршена производња   

Готови производи   

Трговачка роба   

Минус: Обезвређење залиха   

УКУПНО 0 0 
 

 

27. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 

 

Стање сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља може се приказати 

на следећи начин: 

 2015. 2014 

Нематеријална улагања намењена продаји   

Земљиште намењено продаји   

Грађевински објекти намењени продаји   

Инвестиционе некретнине намењене продаји   



Остале некретнине намењене продаји   

Постројења и опрема намењена продаји   

Биолошка средства намењена продаји   

Средства пословања које се обуставља   

Минус: Обезвређење сталних средстава и средстава 

пословања које се обуставља 
  

УКУПНО 0 0 

 

 28. ПОТРАЖИВАЊА 
 

 2015. 2014. 

Купци – матична и зависна правна лица   

Купци – остала повезана правна лица   

Купци у земљи 7.582 5.611 

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања од купаца   

Свега  потраживања по основу продаје 7.582 5.611 

Потраживања од извозника   

Потраживања по основу увоза за туђи рачун   

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје   

Остала потраживања из специфичних послова   

Минус: Исправка вредности потраживања из 

специфичних послова 
  

Свега потраживања из специфичних послова   

Потраживања за камату и дивиденде   

Потраживања од запослених 1 290 

Потраживања од државних органа и организација   

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза 

и доприноса 
 196 

Остала потраживања   

Минус: Исправка вредности других потраживања 

 
  

Свега друга потраживања   

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 7.583  6.097 

 

 
29. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 

Порез  на  добит  није  у  претплати. 



 

 
30. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 2015. 2014 

Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна 

правна лица 
  

Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана 

правна лица 
93 93 

Краткорочни кредити у земљи   

Краткорочни кредити у иностранству   

Део дугорочних финансијских пласмана који доспева 

до једне године 
  

Хартије од вредности које се држе до доспећа - део 

који доспева до једне године 
  

Хартије од вредности којима се тргује   

Остали краткорочни финансијски пласмани 610 606 

Минус: Обезвређење краткорочних финансијских 

пласмана 
  

УКУПНО 703 699 

 

31. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

 2015. 2015. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни   

Издвојена новчана средства и акредитиви   

Благајна  3 

Девизни рачун   

Девизни акредитиви   

Девизна благајна   

Остала новчана средства   

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 

вредност умањена 
  

УКУПНО 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2015. 2014. 

Порез на додату вредност – претходни порез 11 6 

Активна временска разграничења   

УКУПНО 11 6 

 
33. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

 2015. 2014. 

Добитак пре опорезивања 775 1.373 

Важећа пореска стопа   

Порез из добитка (добитак пре опорезивања * пореска 

стопа) 
116 206 

Ефекти по основу разлике за признату амортизацију   

Ефекти сталних разлика – непризнати трошкови 73 74 

Неискоришћен порески кредит по основу губитака 

ранијих година 
  

Неискоришћен порески кредит по основу улагања у 

основна средства 
  

Неискоришћени остали порески кредити   

Промене одложених пореских средстава / обавеза   

Ефекти промене пореске стопе   

Укупни порески трошак / (кредит) – нето   

Ефективна пореска стопа (% у односу на добит пре 

опорезивања) 
  

Стање на почетку године   

Повећање / (смањење) у току године   

Ефекти промене пореске стопе   

Стање на крају године 586 1.093 

 

 

 

 

34. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

 Нема. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

35. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

 2015. 2014. 

Акцијски капитал 141 141 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал   

Задружни удели   

Остали основни капитал   

УКУПНО 141 141 

 

 
Акционари друштва су 

 

 Врста акција3  % Учешћа  2015 2014 

BRINZA ANASTASIJA  36,03559 729 729 

LJIJIC  MILOS  36,03559 729 729 

MITROVIC SNEZANA  12,06130 244 244 

Мањински интерес  15,86752 321 321 

УКУПНО  100 2.023 2.023 

 

 
 

36. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

 

 2015. 2014 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

 
 

 

 

37. РЕЗЕРВЕ 

 

 2015. 2014 

Емисиона премија   

Законске резерве   

Статутарне и друге резерве   

УКУПНО 0 0 



38. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 

 

На ревалоризационим резервама исказују се ефекти процене по  набавној   вредности нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме, хартија од вредности расположивих за продају, као и курсне 

разлике по основу учешћа у капиталу иностраних привредна друштва (улагања у страни ентитет) у складу са 

рачуноводственим политикама описаним у напоменама .Стање и промене на ревалоризационим резервама 

друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 
Нематеријална 

улагања 

 

Некретнине, 

постројења и 

опрема 

 

Хартије од 

вредности 

расположиве 

за продају 

 

Учешћа у 

капиталу 

иностраних 

привредних 

друштва 

Остало 

 
УКУПНО 

 

Почетно стање – 

1.1.2015. 
 35.267    35.267 

Исправка грешке и 

промена 

рачуноводствене 

политике 

      

Процена по поштеној 

вредности – повећање 
      

Процена по поштеној 

вредности – смањење 
      

Укидање       

Остала повећања       

Остала смањења       

Крајње стање – 

31.12.2009. 
 35.267    35.267 

 
39. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 

 

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 2015. 

Почетно стање – 1.1.2015. 1093 

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2015.  

Исплата дивиденде  

Остала повећања  

Остала смањења 1.093 

Нераспоређена добит текуће године 586 

Стање на дан 31.12.2015. 586 

 
. 

Расподела нерасподеђеног добитка  - Скупштинa  није донела  одлуку. 

 



40. ГУБИТАК 

 

Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 

 

 2015. 2014 

Губитак ранијих година 3378 3378 

Губитак текуће године - 1.035  

УКУПНО 2.343  

Губитак у  2015 je  покривен из нераспређене добити  из 2014 године. 
 

41. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ) 

 

 2015. 2015. 

Откупљене сопствене акције (или удели) које је које је 

друштво дужно да отуђи у периоду дужем од годину 

дана од дана стицања 

  

Откупљене сопствене акције (или удели) ради продаје 

или поништавања у року од годину дана. 
  

УКУПНО 0 0 

 

42. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

 

 

Резервиса

ња за 

трошкове у 

гарантном 

року 

Резервисања 

за трошкове 

обнављања 

природних 

богатстава 

Резервиса

ња за 

задржане 

кауције и 

депозите 

Резервиса

ња за 

трошкове 

реструк-

турирања 

Резервисања 

за накнаде и 

друге 

бенефиције 

запослених 

Остала 

дугорочна 

резервиса

ња 

 

УКУПН

О 

 

Почетно стање – 1.1.2015.        

Исправка грешке и 

промена рачуноводствене 

политике 

       

Додатна резервисања 

извршена  

у 2015. год. 

       

Искоришћена резервисања  

у 2015. год. 
       

Укинута резервисања у 

2015. год. 
       

Повећање проистекло из 

дисконтовања 
       

Остало        

Крајње стање – 

31.12.2015. 
      0 

 
 



43. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

 
Ознака 

валуте 

 

Каматна 

стопа 

 
2015. 2014. 

Дугорочни кредити у земљи     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Дугорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

УКУПНО   0  0 

 

Део дугорочних кредита који доспева до једне године од дана биланса исказује се у оквиру 

краткорочних финансијских обавеза. 

 
44. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2015. 2014. 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал   

Обавезе према матичним и зависним правним лицима   

Обавезе према осталим повезаним правним лицима   

Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину 

дана 
  

Остале дугорочне обавезе   

УКУПНО 0 0 

 
45. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 
Ознака 

валуте 

Каматна 

стопа 
2015. 2014. 

Краткорочни кредити од матичних и зависних 

правних лица 
    

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     



 
Ознака 

валуте 

Каматна 

стопа 
2015. 2014. 

Свега      

Краткорочни кредити од осталих повезаних 

правних лица 
    

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Краткорочни кредити у земљи     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Краткорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Део дугорочних кредита који доспева до једне 

године 
    

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до 

једне године 
    

Фонд за развој     21 21 

     

Остали ..........     

Свега    21 21 

Обавезе по краткорочним хартијама од вредности     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      



 
Ознака 

валуте 

Каматна 

стопа 
2015. 2014. 

Остале краткорочне финансијске обавезе     

ТЕХНОПРОМЕТ   4.023 4.023 

МЕДИФАРМ   490 483 

Остали ..........   667 667 

Свега    5.180 5.173 

УКУПНО   5.201 5.194 

 
46. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И ПОСЛОВАЊА   

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

-   NEMA 

 

 
47. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 2015. 2014 

Примљени аванси, депозити и кауције   

Добављачи - матична и зависна правна лица   

Добављачи - остала повезана правна лица   

Добављачи у земљи 2.853 2.406 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања   

Свега обавезе из пословања 2.853 2.406 

Обавезе према увознику   

Обавезе по основу извоза за туђ рачун   

Обавезе по основу комисионе и консигнационе 

продаје 
  

Остале обавезе из специфичних послова   

Свега  обавезе из специфичних послова   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2.853 2.406 

 
48. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2015. 2014 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада 

које се рефундирају 
239 122 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 10  

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 

запосленог 
32  



 2015. 2014 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на 

терет послодавца 
29  

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

запосленог које се рефундирају 
  

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет 

послодавца које се рефундирају 
  

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 310 122 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања   

Обавезе за дивиденде   

Обавезе за учешће у добити   

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора    

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 

току године 
  

Остале обавезе   

Свега друге обавезе  0 

Унапред обрачунати трошкови   

Обрачунати приходи будућег периода   

Разграничени зависни трошкови набавке   

Одложени приходи и примљене донације   

Разграничени приходи по основу потраживања   

Остала ПВР   

Свега ПВР   

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 310 122 

 

49. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

Укупне  обавезе  за  порез  на  добит   иѕносе  331. 

 

 

50. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 

У току периода извршене су следеће трансакције са повезаним лицима: 
 

Набавка и продаја добара и услуга 

 

  
Продаја Набавка Потраживања Обавезе 

2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 

Крајње матично                 



предузеће 

Зависна предузећа                 

Придружена 

предузећа 
                

Заједнички 

контролисана 

предузећа 

                

Чланови уже 

породице крајњег 

власника 

                

Nema  transakcija po  pitanju prodaje  i usliga. 

 

-  Кредити и зајмови повезаним лицима 

  2015. 2014 

Крајње матично предузеће     

Повезана  предузећа 93  93  

Придружена предузећа     

Заједнички контролисана предузећа     

Крајње руководеће особље     

УКУПНО 93  93  

              Позајмица  је  од  Техносервиса  АД, 
 

 

51. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА 

Након  завршетка  пословне  године није  било  значајних  догађаја. 

 

       52. СУДСКИ СПОРОВИ 

Предузеће  нема никаквих судских спорова. 

 

      53. УСАГЛАШАВАЊЕ  ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

Друство је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем. У поступку 

усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђенаматеријално значајна неусаглашена 

потраживања и обавезе. 

 

     54. ДАТА ЈЕМСТВА И ГАРАНЦИЈЕ 

Друштво нема издатих гаранција ни јемства. 

       

     55. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за  

прерачунавање у динарску провиввредност девизних позиција биланса стања су следећи: 

 

 31.12. 2015. 31.12.2014. 

EUR 121.6261 120.9583 

 

БЕОГРАД   31.03,2016 

 

          ДИРЕКТОР 

 

         ---------------------------------- 



INOS  METALBIRO  AD 
 

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 

ZA 2015 
 
 

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Привредно друштво ИНОС МЕТАЛБИРО АД (у даљем тексту: друштво) је друштво акционарско.. 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100011959 

Друштво је основано 31.12.2002 год.приватизовано 16.09.2004.године.купци су конзорцијум  физички лица које чине Милош 
Љујић и Ференц Бринџа  cine  .    

 
Претежна делатност друштва је  Разрада грађевинских пројекта.  

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности:  
Предузеће се бави издавањем некретнина. 

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је 
разврстано у микро правно лице. 
Просечан број запослених у 2015. год. је 1( jedan).  

 
 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за обрачунски период који се завршава 31.12.2015. 

године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним 
стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим 
подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва.. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 
 
 



 
3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ 
 
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и начелу сталности пословања.Према 
начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина 
или њен еквивалент прими или исплати).  
 
3.2. Признавање елемената финансијских извештаја  
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има 
набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери.  
 
3.3 Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у 
Србији, који је важио на дан пословне промене. 
 
3.4. Приходи од продаје 
Приходи од продаје робе и производа су приказани по фактурној вредности, умањеној за дате попусте исказане у фактури, повраћај 
робе и производа, као и порез на додату вредност.  
 
3.5. Расходи материјала и робе 
Расходи директног материјала односе се на сировине и материјал који су употребљени за израду производа. Расходи материјала поред 
директног материјала обухватају и расходе осталог материјала, резервних делова, горива и енергије. Расходи се такође односе и на 
набавну вредност продате робе. 
 
3.6.    Трошкови позајмљивања 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које Друштво има у вези са позајмљивањем средстава. љивања признају се као 
расход у периоду у којем су настали, осим у мери у којој се капитализују. 
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које се квалификује, чине део 
набавне вредности/цене коштања тог средства. Такви трошкови позајмљивања се капитализују као део набавне вредности средства када 
је вероватно да ће они имати за резултат будуће економске користи за Друштво и када се трошкови могу поуздано одмерити. Други 
трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
 



3.7. Нематеријална улагања  
Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим и неограниченим веком употребе, као што су улагање у 
набавку лиценце за рачунарске програме, остала нематеријална улагања и нематеријална улагања у припреми.У тренутку набавке 
нематеријална улагања се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну 
вредност нематеријалних средстава укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који 
се могу директно приписати припреми средства за намеравану употребу.Након почетног признавања нематеријална улагања вреднују 
се по набавној вредности умањеној за исправку вредности.Основицу за амортизацију нематеријалних улагања са ограниченим веком 
употребе чини трошак набавке умањен за остатак вредности. Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство 
расположиво за коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када се улагање 
расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство које се држи за продају.Амортизација се обрачунава 
пропорционалном методом по стопама од 1,00 - 25%. 
 
3.8. Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства 
Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у пословању Друштва, као што су:    земљиште, 
грађевински објекти,  опрема,  и опрема у припреми, аванси за неведена средства и улагања на туђим објектима. 
- земљишта,  
- грађевински објекти, 
- опрема, 
- некретнине и опрема у припреми и  
Друштво исказује ставку на позицији некретнине и опрема уколико она испуњава два критеријума: ако се очекује да ће будућа 
економска корист повезана са тим средствима притицати у Друштво и ако се појединачна набавна вредност у моменту набавке може 
поуздано утврдити, уз услов да је она већа од једне просечне бруто зараде по запосленом према последњем објављеном податку 
републичког органа.У тренутку набавке некретнине и опрема се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности 
или по цени коштања. У набавну вредност некретнина и опреме укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни 
трошкови набавке и дажбине који су настали приликом набавке, односно довођења у стање функционалне приправности. Обрачун 
амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се са обрачуном амортизације 
престаје када је садашња вредност једнака нули, када је средство расходовано или продато, или кад се рекласификује у стално средство 
које се држи за продају. Амортизација некретнина и опреме врши се за свако посебно средство применом методе пропорционалног 
отписивања, с циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања, применом следећих амортизационих 
стопа: 
 
 
 



 
 

Стопа  
амортијације (%) 

1.  НЕКРЕТНИНЕ    
Грађевински објекти   2.5  

2.  ОПРЕМА   
Рачунска опрема 
Teлекомуникациона опрема 
Путничко моторна возила 

 15,0 
 15,0  
15,0 

 
Земљиште се исказује по набавној вредности. Приликом набавке земљиште се увек исказује по набавној вредности, коју чини фактурна 
вредност добављача, увећана за зависне трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности. Код 
грађевинског земљишта, у набавну вредност урачунавају се сви издаци који су извршени за набавку, али и за припрему земљишта за 
коришћење. У вредност земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене земљишта.Земљиште не подлеже обавези обрачуна 
амортизације. Добитак који настане приликом продаје основних средстава књижи се у корист осталих прихода, а губитак настао 
приликом отуђивања основних средстава књижи се на терет осталих расхода. 
 
3.9.     Инвестиционе некретнине 
Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник држи ради остваривања зараде од издавања у закуп, а не ради 
употребе за своје потребе или за продају у оквиру редовног пословања. 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се процењују се методом набавне вредности умањеној за укупан износ исправке 
вредности по основу амортизације. 
Накнадни издаци повећавају вредност инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће приливи будућих економских користи бити већи 
од процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у 
коме су настали. 
 
3.10. Дугорочни финансијски пласмани 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу остали правних 
лица и остали дугорочни пласмани. 
Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој 
набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе 
трошкове. 



Након почетног признавања, финансијска средства која немају котирану тржишну цену Друштво мери по набавној вредности умањеној 
за евентуалне губитке због обезвређења, док се хартије од вредности које се котирају на берзи мере по фер вредности без било каквог 
умањивања за трансакционе трошкове који се могу начинити приликом продаје или другог отуђења.  
 
3.11. Залихе 
Залихе материјала, алата, инвентара и робе процењују се по набавној вредности. Набавну вредност чине нето фактурна вредност и 
зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке подразумевају се сви директни трошкови у поступку набавке до 
ускладиштења, укључујући и припадајуће трошкове сопственог транспорта, утовара и истовара до нивоа тржишне цене такве 
услуге.Залихе се евидентирају по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по методи пондерисане просечне 
цене.Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у употребу. 
 
 
3.12. Потраживања 
Потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која нису котирана на активном тржишту. 
Потраживања се почетно вреднују по фер вредности на датум продаје, а накнадно одмеравање се врши по амортизованој вредности 
коришћењем методе ефективне каматне стопе, умањеној за обезвређење.У билансу стања Друштва ова категорија финансијских 
средстава обухвата потраживања по основу продаје, потраживања из специфичних послова и друга потраживања.Потраживања по 
основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене производе, извршене услуге и коришћење имовине Друштва. 
Потраживања се евидентирају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених потраживања. Књиговодствена 
вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у билансу успеха у оквиру осталих 
расхода.Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на основу рачуноводствене политике Друштва и то за 
потраживања у земљи старија од 90 дана. Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате 
потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси управни одбор Друштва. 
 
3.13. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције. 
Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза 
изражених у страним валутама на крају године, признају се у билансу успеха. 
 
3.14. Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле 
Обрачунати ефекти валутне клаузуле исказују се као финансијски приходи и расходи у билансу успеха.  
 
 
 



3.15. Финансијске обавезе 
Друштво признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане једна од уговорних страна у финансијском 
инструменту. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена 
уговором укинута или истекла. бавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по 
номиналној (фактурној) вредности.Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима примљених средстава (номиналној 
вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности уз примену уговорене каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене 
уместо ефективне каматне стопе као што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање по процени 
руководства Друштва немају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје. Кредити су одобрени уз варијабилне каматне 
стопе, а унапред плаћене накнаде за одобрене кредите разграничавају се на пропорционалној основи током периода трајања 
кредита.Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Друштва, односно у периоду до 12 
месеци након датума извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 
 
3.16. Закупи 
-као закуподавац 
Приход од закупа се признаје у току периода трајања закупа применом методе нето улагања, која одражава константну периодичну 
стопу повраћаја. 
          Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа. 
 
3.17. Порез на добитак 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању Републике Србије. Коначни износ 
обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. 
Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне 
разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије. Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се 
очекује да ће се примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет или у 
корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се 
одложени порез такође распоређује у оквиру капитала. 
 
3.18 Порез на додату вредност 
Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада у врсту пореза на промет. То је посебан 
облик пореза који се плаћа у свим фазама производног и прометног циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ додате 
вредности која је остварена у свакој фази производно-прометног циклуса.Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе 
настале по основу обрачунатог пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату вредност по издатим фактурама, 
примљеним авансима, по основу сопствене потрошње и по другим обавезама, по општој стопи (20%) и по посебној стопи  (10%)  Закона 
о ПДВ-у.  



3.19. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених  
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа порезе и доприносе пореским органима и 
државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет 
запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама утврђеним законским прописима. Друштво је, такође обавезно да 
од бруто зарада запослених обустави доприносе и да их, у име запослених,уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца 
и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 
 
3.20. Обавезе за отпремнине и јубиларне награде 
 С обзиром на мали број радника то је занемаљиви износ тако да је предвиђена минимална сума. 
 
3.21. Накнадно установљене грешке 
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна нераспоређеног добитка из ранијих година, 
односно губитка ранијих година.Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном 
износу са осталим грешкама, већа од 2%  од укупне имовине. 
 
4.УПРАВЊАНЈЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то: 

 Тржишним ризицима, 
 Ризику ликвидности, 
 Кредитном ризику. 

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање 
Друштва у ситуацији непредвидивости финасијских тржишта. 
 
4.1. Тржишни ризик 
(а) Ризик од промене курса страних валута 
Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из 
пословања са различитим валутама, првенствено ЕUR. Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и 
обавеза изражених у страној валути и /или са валутном клаузулом. У мери у којој је то могуће, Друштво минимизира девизни ризик 
кроз минимизирање отворене девизне позиције. 
 
(б) Ризик од промене каматних стопа 
Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промена висине тржишних каматних стопа делује на његов финасијски 
положај и токове готовине. Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства 
(укључујући  инвестиције) и каматоносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима. Собзиром да 



Друштво нема значајну каматоносу имовину, приход Друштва и токови готовине у великој мери су независни од промене  тржишних 
каматних  стопа. Ризик Друштва од промене фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу примљених 
краткорочних кредита од банке. Кредити су примљени по променљивим каматним стопама и излаже Друштво каматном ризику токова 
готовине. 
Друштво врши анализу изложености ризика од промене каматних стопа на динамичкој основи узимајући у обзир алтернативне изворе 
финасирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе будући да оне представљају најзначајнију каматносну позицију. 
Активности упраљања стопе на нивоу коју је у складу са пословном стратегијом Друштва. 
 
4.2. Ризик ликвидности 
Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финасиранја са 
становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује поразумној цени у одговарајућем временском оквиру. 
Друштво управља ликдвисношћу са цилјем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку 
њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финасирања 
потребним за испуњење пословних циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва. 
Друштво има приступ разноликим изворима финансирања. Средства се прикупљају путем: - Краткорочних и дугорочних кредита. 
 
4.3. Кредитни ризик   
Кредитни ризик је ризик настанка финасијских губитака Друштва као резултат кашњења клијената или друге уговорне стране у 
измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност Друштва по основу готовине и готовинских 
еквивалената, депозита у банкама и финансијским  институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и 
физичких лица и преузетих обавеза. 
Друштво је изложено кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и 
активности на нивоу Друштва. У случају неблаговременог измиривања обавеза купаца према Друштву, истима се прекида право закупа 
или испорука робе. Поред прекида испорука призвода, користе се следећи механизми наплате: репрограмирање дуга, компензација са 
правним лицима, утужења, вансудка поравнања и остало. 
 
4.4. Управљање ризиком капитала 
Друштво се определило за финасијки концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних 
новчаних јединица. 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у 
предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а акционарима 
обезбедило дивиденде. Да би очувало односно кориговало структуру капитала, Друштво може да размотри следеће опције: корекција 
исплата дивиденди акционрима, враћања капитала акционарима, издавање нових акција или продаја средстава како би се смањила 
дуговања.  



 
4.5. Правична (фер) вредност 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредости активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне 
инфомарције и када се правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно 
тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финасијске активе и пасиве, 
пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичу вредност није могуће поуздано утврдити у 
одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина 
води у пословним књигама неће бити реализована врши исправку вредности. 
Руководство Друштва сматра да износи у приложеним финансијским извештајима одражавају вредност  која је у таим околностима 
најверодостојнија и најкориснија за потребе извештаја. 
 
5.     ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 2015 2014 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима   

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  3.471 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје робе   

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним 
правним лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 
правним лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје производа и услуга   

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 0 3.471 

 
 



6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 

 2015 2014 

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе   

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за 
сопствене потребе 

  

УКУПНО 0 0 

 
 

7 . ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
 

 2015. 2014 

Почетне залихе учинака (01.01.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

Крајње залихе учинака (31.12.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 0 0 

 

 
 
 
 
 
 
 



8 . ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 2015 2014 

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.   

Приходи од закупнина 1.999 2.753 

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи 382 1.076 

УКУПНО 2.381 3.829 

 
 
 
9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 
 

 2015  2014 

Набавна вредност продате робе на велико  3.471 

Набавна вредност продате робе на мало    

УКУПНО 0 3.471 

 
 
 
10. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

 2015 2014 

Трошкови материјала за израду   

Трошкови режијског материјала 10 2 

Трошкови горива и енергије 116 135 

УКУПНО 126 137 

 



11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 2015. 2014 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 255 383 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на 
терет послодавца 

46 68 

Трошкови накнада по уговорима о делу   

Трошкови накнада по ауторским уговорима   

Трошкови накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима 

  

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих 
уговора 

 67 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора   

Остали лични расходи и накнаде  168 

УКУПНО 301 686 

 

12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2015 2014 

Трошкови амортизације 6 48 

Трошкови резервисања за гарантни рок   

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   

Резервисања за задржане кауције и депозите   

Резервисања за трошкове ресктруктурирања   

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   

Остала дугорочна резервисања   

УКУПНО 6 48 



13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 2015 2014 

Трошкови услуга на изради учинака   

Трошкови транспортних услуга 4 1 

Трошкови услуга одржавања   

Трошкови закупнина 305 159 

Трошкови сајмова 
 

  

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Остали трошкови производних услуга 314 453 

Свега трошкови производних услуга 623 613 

Трошкови непроизводних услуга 115 312 

Трошкови репрезентације 
 

146 408 

Трошкови премија осигурања   

Трошкови платног промета  21 

Трошкови чланарина   

Трошкови пореза 384 419 

Трошкови доприноса   

Остали нематеријални трошкови 15 59 

Свега нематеријални трошкови 660 1219 

УКУПНО 1.283 1.832 

 
 



14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

 2015 2014 

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   

Приходи од камата 55  

Позитивне курсне разлике   

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и 
заједничких улагања 

  

Остали финансијски приходи   

УКУПНО 55 0 

 
15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

 2015 2014 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 
правним лицима 

  

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним 
правним лицима 

  

Расходи камата 89 38 

Негативне курсне разлике   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 
заједничких улагања 

  

Остали финансијски расходи   

УКУПНО 89 38 



16. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 2015 2014 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

 190 

Добици од продаје биолошких средстава   

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од 
вредности 

  

Добици од продаје материјала   

Вишкови   

Наплаћена отписана потраживања   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика 
осим валутне клаузуле 

  

Приходи од смањења обавеза  101 

Приходи од укидања дугорочних резервисања   

Остали непоменути приходи 144  

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава   

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних 
улагања 

  

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења 
и опреме 

  

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

  

Приходи од усклађивања вредности залиха   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и 
краткорочних финансијских пласмана 

  



 2015 2014 

Приходи од усклађивања вредности остале имовине   

УКУПНО 144 291 

 
 

17.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 2015 2014 

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме 

  

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких 
средстава 

  

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 
вредности 

  

Губици од продаје материјала   

Мањкови   

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

  

Расходи по основу директних отписа потраживања   

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе   

Остали непоменути расходи  6 

Обезвређење биолошких средстава   

Обезвређење нематеријалних улагања   

Обезвређење некретнина, постројења и опреме   

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других 
хартија од вредности расположивих за продају 

  



 2015 2014 

Обезвређење залиха материјала и робе   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 

  

Обезвређење остале имовине   

УКУПНО 0 6 

 
18. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2015 2014 

Добитак пословања које се обуставља   

Приходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика 
и исправке грешака из  ранијих година који нису материјално 
значајни 

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља   

Минус: Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених 
политика и исправке грешака из  ранијих година који нису 
материјално значајни 

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 

0 0 

. 
 
19. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 
 

 2015 2014 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

 
 



20. GOODWILL И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 
Стање и промене на goodwill-u и нематеријалним улагањима друштва могу се приказати на следећи начин: 
 

 Улагања 
у развој 

Концесије, 
патенти, 
лиценце 

и слична права 

Остала 
нематеријална 

улагања 

Нематеријална 
улагања у 
припреми 

Аванси за 
нематеријална 

улагања 

УКУПНО 
НЕМАТЕРИ-

ЈАЛНА 
УЛАГАЊА 

GOODWILL 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        

Почетно стање - 1. јануар 2015. год.  90    90  

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Повећања         

Отуђења и расходовање        

Ревалоризација - процена по поштеној 
вредности 

       

Остало        

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.  90    90  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ         

Почетно стање - 1.јануар 2015. год.  84    84  

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Амортизација  6    6  

Губици због обезвређења         



Отуђења и расходовање        

Ревалоризација – процена по поштеној 
вредности 

       

Остало        

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.  90    90  

НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ 

 0    0  

31. децембар 2015. год.  0    0  

31. децембар 2014. год.  6    6  

 
21. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у табели у наставку. 
Nekretnine  se  vode  po  nabavnoj  vrednosti. 

 
Земљиште 

 

Грађевинск
и објекти 

 

Построје
ња и 

опрема 
 

Остале 
некретнине

, 
постројења 
и опрема 

 

Некретнин
е, 

постројења 
и опрема 

у припреми 
 

Аванси за 
некретнине

, 
постројења 
и опрему 

 

Улагања на 
туђим НПО 

 

УКУПНО 
 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ         

Почетно стање - 1. јануар. 
2015. год. 

35.267 3.765 1.293     40.325 

Исправка грешке и 
промена рачуноводствене 
политике 

        

Нова улагања         



Отуђења и расходовање         

Ревалоризација  - процена 
по поштеној вредности  

        

Остало         

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

35.267 3.765 1.293     40.325 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ  

        

Почетно стање - 1.јануар 
2015. год. 

 3765 1.293     5.058 

Исправка грешке и 
промена рачуноводствене 
политике 

        

Амортизација         

Губици због обезвређења          

Отуђења и расходовање         

Ревалоризација -  процена 
по поштеној вредности 

        

Остало         

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 3.765 1.293     5.058 

НЕОТПИСАНА 
(САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ 

35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2015. год. 35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2014. год. 35.267 0 0     35.267 



22. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 
Стање и промене на инвестиционим некретнинама друштва могу се приказати на следећи начин: 

 2015. 2014 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ   

Почетно стање - 1. јануар 2015 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Повећања која су резултат стицања   

Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало   

Крајње стање - 31. децембар 2015. год.   

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ   

Почетно стање - 1. јануар 2015 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Амортизација   

Губици због обезвређења   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало    

Крајње стање - 31. децембар 2015 год.   

НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ   

31. децембар 2015. год.  0 

31. децембар 2014. год.  0 

Почетно стање - 1. јануар. 2015. год.  

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Повећања која су резултат стицања  

Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака  

Промена поштене вредности - ревалоризација  

Отуђења и расходовање  

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник  

Остало  

Крајње стање - 31. децембар 2015. год. 0 

Крајње стање – 31. децембар 2014. год. 0 

 
 



23. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 
 
Стање и промене на биолошким средствима друштва могу се приказати на следећи начин: 

 
 

Шуме 
Више-

годишњи 
засади 

Основно 
стадо 

Биолошк
а 

средства 

Аванси 
за 

биолошк

УКУПН
О 

Почетно стање - 1. јануар 
2015. год. 

      

Исправка грешке и 
промена рачуноводствене 
политике 

      

Повећања по основу 
набавки 

 
  
 

  
 

  
  
 

Смањења по основу 
продаје 

  
  
 

  
 

  
  
 

Смањења по основу жетве        

Промена (повећање или 
смањење) поштене 
вредности 

  
  
 

  
 

  
  
 

Остало        

Крајње стање -  
31.12.2009. год. 

       

 
24. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

 % Учешћа 2015. 2014. 

Учешћа у капиталу зависних правних лица    

Правно лице ..............    

Правно лице .............    

Остало    

Свега    

Учешћа у капиталу осталих повезаних 
правних лица 

   

Правно лице ..............    

Правно лице .............    

Остало    

Свега 0 0 0 

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

   

Правно лице ..............    



 % Учешћа 2015. 2014. 

Правно лице  .............    

Остало    

Свега    

Минус: Обезвређење учешћа у капиталу    

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 0 0 0 

 
25. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2015. 2014. 

Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим 
повезаним правним лицима 

  

Дугорочни кредити у земљи   

Дугорочни кредити у иностранству   

Хартије од вредности које се држе до доспећа   

Остали дугорочни финансијски пласмани   

Минус: Обезвређење осталих дугорочних 
финансијских пласмана 

  

УКУПНО 0 0 

 

26. ЗАЛИХЕ 
 

 2015. 2014 

Материјал   

Недовршена производња   

Готови производи   

Трговачка роба   

Минус: Обезвређење залиха   

УКУПНО 0 0 
 
 

27. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 

 
Стање сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља може се приказати 

на следећи начин: 

 2015. 2014 

Нематеријална улагања намењена продаји   

Земљиште намењено продаји   

Грађевински објекти намењени продаји   

Инвестиционе некретнине намењене продаји   



Остале некретнине намењене продаји   

Постројења и опрема намењена продаји   

Биолошка средства намењена продаји   

Средства пословања које се обуставља   

Минус: Обезвређење сталних средстава и средстава 
пословања које се обуставља 

  

УКУПНО 0 0 

 
 28. ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2015. 2014. 

Купци – матична и зависна правна лица   

Купци – остала повезана правна лица   

Купци у земљи 7.582 5.611 

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања од купаца   

Свега  потраживања по основу продаје 7.582 5.611 

Потраживања од извозника   

Потраживања по основу увоза за туђи рачун   

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје   

Остала потраживања из специфичних послова   

Минус: Исправка вредности потраживања из 
специфичних послова 

  

Свега потраживања из специфичних послова   

Потраживања за камату и дивиденде   

Потраживања од запослених 1 290 

Потраживања од државних органа и организација   

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза 
и доприноса 

 196 

Остала потраживања   

Минус: Исправка вредности других потраживања 
 

  

Свега друга потраживања   

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 7.583  6.097 

 
 

29. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Порез  на  добит  није  у  претплати. 



 
 

30. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2015. 2014 

Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна 
правна лица 

  

Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана 
правна лица 

93 93 

Краткорочни кредити у земљи   

Краткорочни кредити у иностранству   

Део дугорочних финансијских пласмана који доспева 
до једне године 

  

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

  

Хартије од вредности којима се тргује   

Остали краткорочни финансијски пласмани 610 606 

Минус: Обезвређење краткорочних финансијских 
пласмана 

  

УКУПНО 703 699 

 
31. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 2015. 2015. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни   

Издвојена новчана средства и акредитиви   

Благајна  3 

Девизни рачун   

Девизни акредитиви   

Девизна благајна   

Остала новчана средства   

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 
вредност умањена 

  

УКУПНО 0 3 

 

 
 
 
 
 
 
 



32. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2015. 2014. 

Порез на додату вредност – претходни порез 11 6 

Активна временска разграничења   

УКУПНО 11 6 

 
33. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 
 

 2015. 2014. 

Добитак пре опорезивања 775 1.373 

Важећа пореска стопа   

Порез из добитка (добитак пре опорезивања * пореска 
стопа) 

116 206 

Ефекти по основу разлике за признату амортизацију   

Ефекти сталних разлика – непризнати трошкови 73 74 

Неискоришћен порески кредит по основу губитака 
ранијих година 

  

Неискоришћен порески кредит по основу улагања у 
основна средства 

  

Неискоришћени остали порески кредити   

Промене одложених пореских средстава / обавеза   

Ефекти промене пореске стопе   

Укупни порески трошак / (кредит) – нето   

Ефективна пореска стопа (% у односу на добит пре 
опорезивања) 

  

Стање на почетку године   

Повећање / (смањење) у току године   

Ефекти промене пореске стопе   

Стање на крају године 586 1.093 

 
 
 
 
34. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 

 Нема. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
35. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
 

 2015. 2014. 

Акцијски капитал 141 141 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал   

Задружни удели   

Остали основни капитал   

УКУПНО 141 141 

 
 

Акционари друштва су 
 

 Врста акција3 % Учешћа  2015 2014 

BRINZA ANASTASIJA  36,03559 729 729 

LJIJIC  MILOS  36,03559 729 729 

MITROVIC SNEZANA  12,06130 244 244 

Мањински интерес  15,86752 321 321 

УКУПНО  100 2.023 2.023 

 

 
 
36. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

 

 2015. 2014 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

 
 
 
 
37. РЕЗЕРВЕ 
 

 2015. 2014 

Емисиона премија   

Законске резерве   

Статутарне и друге резерве   

УКУПНО 0 0 



38. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
 
На ревалоризационим резервама исказују се ефекти процене по  набавној   вредности нематеријалних 

улагања, некретнина, постројења и опреме, хартија од вредности расположивих за продају, као и курсне 
разлике по основу учешћа у капиталу иностраних привредна друштва (улагања у страни ентитет) у складу са 
рачуноводственим политикама описаним у напоменама .Стање и промене на ревалоризационим резервама 
друштва могу се приказати на следећи начин: 

 

 
Нематеријална 

улагања 

 

Некретнине, 
постројења и 

опрема 

 

Хартије од 
вредности 

расположиве 
за продају 

 

Учешћа у 
капиталу 

иностраних 
привредних 

друштва 

Остало 

 
УКУПНО 

 

Почетно стање – 
1.1.2015. 

 35.267    35.267 

Исправка грешке и 
промена 
рачуноводствене 
политике 

      

Процена по поштеној 
вредности – повећање 

      

Процена по поштеној 
вредности – смањење 

      

Укидање       

Остала повећања       

Остала смањења       

Крајње стање – 
31.12.2009. 

 35.267    35.267 

 
39. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 
 

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 2015. 

Почетно стање – 1.1.2015. 1093 

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2015.  

Исплата дивиденде  

Остала повећања  

Остала смањења 1.093 

Нераспоређена добит текуће године 586 

Стање на дан 31.12.2015. 586 

 
. 
Расподела нерасподеђеног добитка  - Скупштинa  nije донела  одлуку. 
 



40. ГУБИТАК 
 

Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 
 

 2015. 2014 

Губитак ранијих година 3378 3378 

Губитак текуће године - 1.035  

УКУПНО 2.343  

Губитак у  2015 je  покривен из нераспређене добити  из 2014 године. 
 
41. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ) 
 

 2015. 2015. 

Откупљене сопствене акције (или удели) које је које је 
друштво дужно да отуђи у периоду дужем од годину 
дана од дана стицања 

  

Откупљене сопствене акције (или удели) ради продаје 
или поништавања у року од годину дана. 

  

УКУПНО 0 0 

 

42. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 

Резервиса
ња за 

трошкове у 
гарантном 

року 

Резервисања 
за трошкове 
обнављања 
природних 
богатстава 

Резервиса
ња за 

задржане 
кауције и 
депозите 

Резервиса
ња за 

трошкове 
реструк-
турирања 

Резервисања 
за накнаде и 

друге 
бенефиције 
запослених 

Остала 
дугорочна 
резервиса

ња 
 

УКУПН
О 

 

Почетно стање – 1.1.2015.        

Исправка грешке и 
промена рачуноводствене 
политике 

       

Додатна резервисања 
извршена  
у 2015. год. 

       

Искоришћена резервисања  
у 2015. год. 

       

Укинута резервисања у 
2015. год. 

       

Повећање проистекло из 
дисконтовања 

       

Остало        

Крајње стање – 
31.12.2015. 

      0 

 
 



43. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

 
Ознака 
валуте 

 

Каматна 
стопа 

 
2015. 2014. 

Дугорочни кредити у земљи     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Дугорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

УКУПНО   0  0 

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

44. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 2015. 2014. 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал   

Обавезе према матичним и зависним правним лицима   

Обавезе према осталим повезаним правним лицима   

Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину 
дана 

  

Остале дугорочне обавезе   

УКУПНО 0 0 

 
45. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

2015. 2014. 

Краткорочни кредити од матичних и зависних 
правних лица 

    

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     



 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

2015. 2014. 

Свега      

Краткорочни кредити од осталих повезаних 
правних лица 

    

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Краткорочни кредити у земљи     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Краткорочни кредити у иностранству     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Део дугорочних кредита који доспева до једне 
године 

    

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до 
једне године 

    

Фонд за развој     21 21 

     

Остали ..........     

Свега    21 21 

Обавезе по краткорочним хартијама од вредности     

Правно лице ..............     

Правно лице .............     

Остали ..........     

Свега      



 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

2015. 2014. 

Остале краткорочне финансијске обавезе     

ТЕХНОПРОМЕТ   4.023 4.023 

МЕДИФАРМ   490 483 

Остали ..........   667 667 

Свега    5.180 5.173 

УКУПНО   5.201 5.194 

 
46. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И ПОСЛОВАЊА   
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     
-   NEMA 
 

 
47. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 2015. 2014 

Примљени аванси, депозити и кауције   

Добављачи - матична и зависна правна лица   

Добављачи - остала повезана правна лица   

Добављачи у земљи 2.853 2.406 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања   

Свега обавезе из пословања 2.853 2.406 

Обавезе према увознику   

Обавезе по основу извоза за туђ рачун   

Обавезе по основу комисионе и консигнационе 
продаје 

  

Остале обавезе из специфичних послова   

Свега  обавезе из специфичних послова   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2.853 2.406 

 
48. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2015. 2014 

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

239 122 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 10  

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет 
запосленог 

32  



 2015. 2014 

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

29  

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   

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

  

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

  

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 310 122 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања   

Обавезе за дивиденде   

Обавезе за учешће у добити   

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора    

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у 
току године 

  

Остале обавезе   

Свега друге обавезе  0 

Унапред обрачунати трошкови   

Обрачунати приходи будућег периода   

Разграничени зависни трошкови набавке   

Одложени приходи и примљене донације   

Разграничени приходи по основу потраживања   

Остала ПВР   

Свега ПВР   

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 310 122 

 
49. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
Укупне  обавезе  за  порез  на  добит   иѕносе  331. 
 
 
50. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У току периода извршене су следеће трансакције са повезаним лицима: 
 

Набавка и продаја добара и услуга 
 

  
Продаја Набавка Потраживања Обавезе 

2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 
Крајње матично                 



предузеће 
Зависна предузећа                 
Придружена 
предузећа 

                

Заједнички 
контролисана 
предузећа 

                

Чланови уже 
породице крајњег 
власника 

                

Nema  transakcija po  pitanju prodaje  i usliga. 
 
-  Кредити и зајмови повезаним лицима 

  2015. 2014 
Крајње матично предузеће     
Повезана  предузећа 93  93  
Придружена предузећа     
Заједнички контролисана предузећа     
Крајње руководеће особље     
УКУПНО 93  93  

              Позајмица  је  од  Техносервиса  АД, 
 
 

51. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА 
Након  завршетка  пословне  године није  било  значајних  догађаја. 
 
       52. СУДСКИ СПОРОВИ 
Предузеће  нема никаквих судских спорова. 
 
      53. УСАГЛАШАВАЊЕ  ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
Друство је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем. У поступку 
усаглашавања са пословним партнерима, нису утврђенаматеријално значајна неусаглашена 
потраживања и обавезе. 
 
     54. ДАТА ЈЕМСТВА И ГАРАНЦИЈЕ 
Друштво нема издатих гаранција ни јемства. 
       
     55. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 
Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за  
прерачунавање у динарску провиввредност девизних позиција биланса стања су следећи: 
 

 31.12. 2015. 31.12.2014. 

EUR 121.6261 120.9583 

 
БЕОГРАД   31.03,2016 
 
          ДИРЕКТОР 
 
         ---------------------------------- 



PRIVREDNO DRUŠTVO  ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 
AD INOS METALBIRO  

BEOGRAD, Ul. Bačvanska b.b, tel/fax +381-11-2851-679 

 
Matični broj : 17194780; Broj Registracije 2252 Agencija za privredne registre; 

Šifra delatnosti : 4110 razvoj projekata o nekretninama; PIB : 100011959; 
Broj evidencione prijave: 135626233; Tekući račun : 165 - 1943 – 36 HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

 

 
 

 
 

 

 

IZJAVA 
 
 
 

Ovim putem izjavljujemo da akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge INOS 
METALBIRO Beograd, Ul. Bačvanska bb, nije donelo Odluku o raspodeli dobiti za 2015. 
godinu u iznosu od 586.290,08 dinara budući da redovna sednica skupštine društva još uvek 
nije održana i da će ista biti održana u zakonskom roku odnosno do 30.06.2016. godine. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                   
                                                                                                                                                                       
U Beogradu: 11.04.2016. godine                                        
                                                                                         AD INOS METALBIRO 
                                                                                 Gen. direktor: Miroslav Gavrilović 
 
                                                                                          ___________________ 
  

 



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА 
КАПИТАЛУ 

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године  

- у хиљадама динара -  

Матични број 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959 

Назив AD INOS METALBIRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD 

Седиште Београд (град) , Бачванска бб 

Попуњава правно лице - предузетник 

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  141141
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  141141

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  141141

4028  4046  

6  

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика  

а) исправке на дуговној страни рачуна  4011  4029  4047  
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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  141141

4032  4050  
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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  141141

4036  4054  

 

Редни  

Број  

ОПИС  

Компоненте капитала  

АОП  

35  

АОП  

047 и 237  

АОП  

34  

Губитак  
Откупљене сопствене 

акције  
Нераспоређени добитак  

1  2  6  7  8  

1  

Почетно стање претходне године на дан 01.01.____  

а) дуговни салдо рачуна  4055  33783378
4073  4091  

б) потражни салдо рачуна  4056  4074  4092  

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  33783378

4077  4095  

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) 

≥ 0  
4060  4078  4096  

4  

Промене у претходној _____ години  

а) промет на дуговној страни рачуна  4061  4079  4097  

б) промет на потражној страни рачуна  4062  4080  4098  10931093

5  

Стање на крају претходне године 31.12.____  

а) дуговни салдо рачуна  

(3а + 4а - 4б) ≥ 0  
4063  33783378

4081  4099  

б) потражни салдо рачуна  

(3б - 4а + 4б) ≥ 0  
4064  4082  4100  10931093

6  

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика  

а) исправке на дуговној страни рачуна  4065  4083  4101  
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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  33783378

4085  4103  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) 

≥ 0  
4068  4086  4104  10931093
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8  

Промене у текућој _____ години  

а) промет на дуговној страни рачуна  4069  4087  4105  10931093

б) промет на потражној страни рачуна  4070  10351035
4088  4106  586586

9  

Стање на крају текуће године  

31.12. _____  

а) дуговни салдо рачуна  

(7а + 8а - 8б) ≥ 0  
4071  23432343

4089  4107  

б) потражни салдо рачуна  

(7б - 8а + 8б) ≥ 0  
4072  4090  4108  586586

 

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  3526735267
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  3526735267

4136  4154  

6  

Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика  

а) исправке на дуговној страни рачуна  4119  4137  4155  
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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  3526735267

4140  4158  
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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  3526735267

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  

Исправка материјално значајних грешака и 

промена рачуноводствених политика  

Page 7 of 11Detaljnije - APR

04-May-16https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=3cf00c2b-26f5-47...



6  

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  
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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  

 

Ре дни  

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  32373237

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  32373237

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  3312333123
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  
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б) исправке на потражној страни рачуна  4228  4240  4249  

7  

Кориговано почетно стање текуће године на дан 

01.01. _____  

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 

6б) ≥ 0  
4229  

4241  3312333123
4250  

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 

6б) ≥ 0  
4230  
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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)  

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 350 

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  3365133651
4252  

б) потражни салдо рачуна  

(7б - 8а + 8б) ≥ 0  
4234  

У ____________________________  Законски заступник  

дана ______________20_______године  М.П.  ___________________  
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ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године  

- у хиљадама динара -  

Матични број 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959 

Назив AD INOS METALBIRO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD 

Седиште Београд (град) , Бачванска бб 

Попуњава правно лице - предузетник 

Позиција  АОП  
Износ  

Текућа година  Претходна година  

1  2  3  4  

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  

3001  942942 69586958

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

1. Продаја и примљени аванси  3002  942942 69586958

2. Примљене камате из пословних активности  3003  

3. Остали приливи из редовног пословања  3004  

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)  3005  937937 61116111

1. Исплате добављачима и дати аванси  3006  248248 44184418

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  3007  112112 12711271

3. Плаћене камате  3008  8989 3838

4. Порез на добитак  3009  

5. Одливи по основу осталих јавних прихода  3010  488488 384384

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)  3011  55 847847

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)  3012  

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  

3013  00 127127

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  
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127127

4. Примљене камате из активности инвестирања  3017  

5. Примљене дивиденде  3018  

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)  3019  00 11451145

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  11451145

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I)  3024  10181018
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В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  

3025  77 5757

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)  

1. Увећање основног капитала  3026  

2. Дугорочни кредити (нето приливи)  3027  

3. Краткорочни кредити (нето приливи)  3028  

4. Остале дугорочне обавезе  3029  

5. Остале краткорочне обавезе  3030  77 5757

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)  3031  1515 00

1. Откуп сопствених акција и удела  3032  

2. Дугорочни кредити (одливи)  3033  

3. Краткорочни кредити (одливи)  3034  

4. Остале обавезе (одливи)  3035  1515

5. Финансијски лизинг  3036  

6. Исплаћене дивиденде  3037  

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)  3038  5757

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)  3039  88

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)  3040  949949 71427142

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)  3041  952952 72567256

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)  3042  

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)  3043  33 114114

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  3044  33 117117

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ  3045  

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ  3046  
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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)  

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 350 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)  

3047  33

У ____________________________  Законски заступник  

дана ______________20_______године  М.П.  ___________________  
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