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I. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU 
 
 
Poslovno ime    UNIONINVEST IP a.d. 
Sedište     N. Beograd, M. Milankovića 34 
Matični broj    7064039 
Šifra I naziv delatnosti  7112 Inženjering I tehničko    
    savetovanje 
PIB      101714715 
Web site     wix.com/unioninvest 
e-mail adresa    office@unioninvest.rs 
Broj i datum rešenja o upisu 
u registar privrednih subjekata    BD 117025/2006 od 256.04.2006. godine 
Broj zaposlenih    5 
Broj akcionara    35 
Najveći akcionar   PSP FARMAN Holding S.A. 
Vrednost osnovnog kapitala 
Revizorska kuće koja je revidirala 
poslednji finansijski izveštaj PKF – N. BEOGRAD, Palmira    
    Toljatija 
 
 
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 
 
ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA 
 
 
- PREDSEDNIK Nebojša Crnobrnja, mag. Ecc, Beograd, Maglajska br. 34 
direktor PFB d.o.o. N Beograd, Omladinskih brigada br. 86 
- Izvršni direktor društva Slobodan Ćurčić, dipl.maš.ing. Novi Beograd, Gandijeva 
br. 186 
- član Aleksandar Matijević, dipl ecc, N.  Beograd, Bul. Z. Đinđića br. 39 
 
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA 
 
- predsednik Vojislav Šolaja, dipl.ecc 
 
Članovi: 
 
- Mirko Vojnović, dipling. Ipredrag Stefanović, dipl.ing 
 
U skoladu sa članom 50 I 51, Zakonao tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS BR. 
31/2012) i članom 3 Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, 
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društva (Sl. Glasnik br. 14/2012) 
 



Unioninvest inženjering i projektovanje a.d. iz N. Beograda, MB 
7064039,daje sledeći 
 
 
  Izveštaj o poslovanju za 2015 godinu 
  (kao sastavni deo Godišnjeg izveštaj) 
 
 U vezi sa čl. 50 st. 1 Zakona o tržištu kapitala i čl. 29 st. 1 i 2. Zakona o 
računovodstvu – prikaz razvoja i rezultata poslovanja finansijsko stanje i 
stanje imovine društva sa opisom poslovanja i strukturom društva: 
 
 U toku poslovne 2015, godine Društvo je poslovalo u otežanim uslovima u 
ekonomskom okruženju, koje karakterišu pad privredne aktivnosti, slabi tržišni 
uslovi za plasman i naplatu kao i nemogućnost sagledavanja budućih 
ekonomskih tokova i kretanja. 
 
 Verodostojan prikaz razvoja i rezultati poslovanja društva, sobzirom da  
osnovni ciljevi poslovne politike za 2015 godinu.  Nisu realizovani u celini, 
ostvaren je neto gubitak, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi kao i 
podatke važne za procenu stanja imovine društva detaljno su prikazana i 
objašnjena u okviru Napomena uz funansijski izveštaj za 2015. godinu. 
 
 Društvo je 2015. godinu završilo sa neto gubitkom 6.642 hiljada dinara. 
Privredno društvo Unioninvest ip ad – Beograd je u toku 2015. godine  je i pored 
toga redovno  je izmirivala sve svoje obaveze prema poveriocima i društvu. 
  
 Priovredno društvo  Unioninvest ip ad – Beograd posluje u formi javnog 
akcionarskog društva sa jednodomnim sistemom upravljanja koji je sačinjen od 
Odbora direktora sa tri člana od kojih su dva izvršna direktora a jedan izvršni 
(generalni direktor). Organizaciona struktura preduzeća je neizmenjena u toku 
2015. godine. Prosečan broj zaposlenih u 2015. godini je 5. 
 
U vezi sa čl. 50 st.2. Zakona o tržištu kapitala i čl. 29 st.5 Zakona o 
računovodstvu – očekivanog razvoja društva. 
 
 U narednom periodu Društvo očekuje ostvarenje neto dobiti uz pokriće 
 neto gubitka iz 2015. godine, uz uvažavanje negativnih tendencija na 
 tržištu i moguće pozitivne ili negativne efekte budućih procena kretanja. 
 
U vezi sa čl.50. st. 3. Zakona o tržištu kapitala i čl. 29 st. 4 Zakona o 
računovodstvu – dogadjaja nakon aproteka poslovne godine: 
 
 Od dana bilansiranje do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo 
 bitnih poslovnih dogadjaja koji bi uticali na verodostojnost izveštaja. 
 
U vezi sa čl.50 st 4. Zakona o tržištu kapitala – poslovi sa povezanim licima: 
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рачуна,
Претходна година

3

П О З И Ц И Ј А

21

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

0017
7. 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



16 10,4852,826

16 7419

16 7419

17 4,4021,293

17 1,7641.293

17 2,638

17 308166

19 5,6921,310

18 938

H
S
F
o
rm
u
la
r 
©
 2
0
0
2
-2
0
1
4
 H
a
n
d
y
 s
o
ft

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

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



17,7739,869

20 12,0255,383

20 7,0777.077

20 7,0017.001

20 7676

20 1,0021.002

20 2,4452.444

20 1,4871.486

20 3,8203,820

20 3,4243,820

396

20 8327,474

20 832832

20 6,642

20 3,1993.199

21 3,1993.199

21 3,1993.199

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

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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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
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01.01.2015. 31.12.2015.

5 24,22712.177

5 24,22712.177

5 24,22712.177

6 21,41816,178

6 12647

6 579497

7 8,6418.373

9 10,9486.003

8 214245
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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, 1001
I. 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



9 9101,013

2,809

4,001

10 41331

24

10 24

10 38931

11 777

11 72

11 57

33624

13 2,296

12 2.297

13 3844,962

465

6,642

465

6,642

69

246

150

6,642
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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 1036

и 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 лицима

560 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 УСПЕХА

583 и 585 1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
67 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

1055
Љ. 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)
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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
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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
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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



7,077

7,077

1,002

1,002

832

6,642

7,474

3,820

3,820

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

резултата
Компоненте 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



2,445

2,445

2,445

1,487

1,487

1,487

H
S
F
o
rm
u
la
r 
©
 2
0
0
2
-2
0
1
4
 H
a
n
d
y
 s
o
ft
  

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



2,445

1

2,444

1,487

1

1,486
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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
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BEOGRAD MILUTINA MILANKOVICA 34

UNIONINVEST INZENJERING I PROJEKTOVANJE

15

12 12

2 2

5 5

18.862 11.574 7.288

245 245

18.617 11.574 7.043

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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7,001 7,001

76 76

7,077 7,077

7,001 7,001

7,001 7,001

7,001 7,001

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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5.317 5,316

645 642

1.186 1,222

7.148 7,180

7.148 7,180

1.050 1,077

384

175

20 18

452 892

73

8,845 9,624

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 расхода
део 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 9080

661 и 662

део 660, део

661 и део 662

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

финансијским 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

9099
8. 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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1,303 1,303

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 

9111
1.3. 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

9118
3.1. 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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(9109+9110+9111+9112)



1,303 1,303

166 166

166 166

9119
3.2. 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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„UNIONINVEST INŽENJERING I PROJEKTOVANJE a.d.,Beograd“

Napomene uz finansijske izveštaje 
na dan 31.12.2015.godine



• OSNIVANJE I DELATNOST

Akcionarsko  društvo  za  konsalting,  projektovanje  i  inženjering  ''UNIONINVEST–  INŽENJERING  I 
PROJEKTOVANJE '' a.d.,  Beograd,  osnovano je 1950. godine kao deo sistema  ''MPP'',  Sarajevo 
(FBiH).  Godine  1960.  sistem menja  naziv  u  ''Unioninvest'',  Sarajevo,  te  osniva  Predstavništvo  u 
Beogradu koje 1975. godine dobija status OOUR-a, a 1977. godine reorganizacijom postaje RO sa 
četiri OOUR-a i Radnom zajednicom. U skladu sa Zakonom o preduzećima iz 1989. godine, Društvo 
postaje Društveno preduzeće ''Unioninvest – inženjering i projektovanje'', Beograd.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije 
Rešenjem br. BD 73939/2005 od 15. jula 2005. godine.

Osnovna delatnost Društva je konsalting, projektovanje i inženjering.

Društvo je privatizovano u skladu sa odredbama pozitivnog Zakona o privatizaciji (''Sl.Glasnik RS'' br. 
38/01,  18/03 i  45/05)  i  Uredbe o prodaji  kapitala  i  imovine  javnom aukcijom (''Sl.Glasnik  RS'' br. 
52/05). Kupac 70% državnog kapitala Društva koji je ponuđen na prodaju metodom javne aukcije je 
strano  pravno  lice  ''PSP  Farman  Holding'' s.a.,  Ženeva,  Švajcarska.  Ugovor  o  prodaji  državnog 
kapitala sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije zaključen je 31. oktobra 2005. godine.

• OSNOVE ZA SASTAVLJANJE  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I  UPOREDNI PODACI

a. Osnove za sastavljanje  finansijskih izveštaja

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije (u daljem 
tekstu  "Zakon")  objavljenim  u  Službenom  glasniku  Republike  Srbije  br.  61/2013  koji  zahteva  da  finansijski 
izveštaji  budu pripremljeni  u skladu sa svim prevedenim MSFI do 1. januara 2009.  godine.  Posebni  zahtevi 
Zakona odstupaju od MSFI zbog činjenice da su usvojeni samo prevedeni standardi te ovi finansijski izveštaji na 
sadrže efekte MSFI koji su objavljeni od 1. januara 2009. godine. Osim pomenutog, Zakon zahteva određena 
prikazivanja i određeni tretman računa i stanja, što ima za posledicu dodatna odstupanja od MSFI kao što sledi: 

•Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija 
Republike Srbije,  koji  nije  u skladu sa zahtevima  MRS 1 (revidiran)– “Prikazivanje finansijskih 
izveštaja” i MRS 7 – “Izveštaj o tokovima gotovine”.

•Rešenje  Ministarstva  finansije  Republike Srbije  br.  401-00-380/2010  od  25.  oktobra  2010.  godine 
(Službeni  glasnik  Republike  Srbije  br.  77/2010  i  95/2010)  utvrđuje  da  zvanične standarde  čine 
zvanični  prevodi  Međunarodnih  računovodstvenih  standarda  (MRS)  i  Međunarodnih  standarda 
finansijskog izveštavanja (MSFI) koje izdaje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde 
(IASB),  kao  i  tumačenja  standarda  izdatih  od  strane  Komiteta  za  tumačenje  međunarodnog 
finansijskog  izveštavanja  (IFRIC)  do  1.  januara  2009.  godine.  Do  dana  sastavljanja  priloženih 
finansijskih izveštaja  nije  prevedena nijedna dopuna  odnosno dodatak  postojećim ili  revidiranim 
standardima, kao nijedno novo tumačenje izdato od strane IASB i IFRIC nakon 1. januara 2009. 
godine. Standardi i tumačenja za koje u Republici Srbiji ne postoji zvaničan prevod su: MRS 27R – 
“Pojedinačni  finansijski  izveštaji”,  MSFI  9  –  “Finansijski  instrumenti”,  MSFI  10  –  “Konsolidovani 
finansijski izveštaji”, MSFI 11 – “Zajednički aranžmani”, MSFI 12 – “Obelodanjivanje udela u drugim 
pravnim licima”, MSFI 13 – “Odmeravanje fer vrednosti”, IFRIC 18 – “Prenos sredstava sa kupca”, 
IFRIC 19 – “Gašenje finansijskih obaveza instrumentima kapitala”, IFRIC 20 – “Troškovi odlaganja 
rudarskog otpada nastalog aktivnostima površinske eksploatacije”, IFRIC 21 – “Državni nameti ”, 
zbog činjenice da nisu prevedeni na srpski jezik.

Sastavljanje  finansijskih izveštaja  u skladu sa Zakonom o računovodstvu  Republike  Srbije  zahteva primenu 
izvesnih ključnih računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u 
primeni  računovodstvenih  politika  Društva.  Oblasti  koje  zahtevaju  prosuđivanje  većeg  stepena  ili  veće 



složenosti,  odnosno oblasti  u kojima pretpostavke i  procene imaju materijalni  značaj  za finansijske izveštaje 
obelodanjeni su u napomeni 4.

• OSNOVE ZA SASTAVLJANJE  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  I  UPOREDNI PODACI (Nastavak)

(b)    Uporedni podaci

Uporedni  podaci  predstavljaju  finansijske  izveštaje  Društva  za  2015.  godinu.  Finansijski  izveštaji 
Društva  su bili predmet nezavisne revizije i prikazani su u Izveštaju nezavisnog revizora od 20. aprila 
2016. godine.

Uporedni podaci odnosno početna stanja predstavljaju podatke sadržane u finansijskim izveštajima za 2014. 
godinu. 

• OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

Osnovne računovodstvene politike, primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društva za 
2015. godinu, su sledeće:

3.1.  Poslovni prihodi

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

3.2.  Poslovni rashodi

Poslovni rashodi predstavljaju sve troškove nastale u odnosu na fakturisanu realizaciju, a obuhvataju 
troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, usluge i 
amortizaciju  (Napomena  3.9.).  Troškovi  poslovanja  obuhvataju  i  troškove  opšteg  karaktera  i  to: 
troškove reprezentacije, osiguranja, platnog prometa i bankarskih usluga, članarina, poreza i ostale 
rashode, nastale u tekućem obračunskom periodu.

3.3.  Prihodi od kamata

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

•   Rashodi od kamata

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



računovodstvenim principom definisanim sa MRS 23 ili se kapitalizuju ukoliko ispunjavaju uslova za 
kapitalizaciju.

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.5.  Kursne razlike

• Funkcionalna i valuta prikazivanja

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

• Transakcije i stanja

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

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju po osnovu kredita i gotovine i gotovinskih ekvivalenata prikazuju 
se u bilansu uspeha u okviru pozicije  „Finansijski prihodi  / rashodi“.  Sve druge pozitivne i negativne kursne 
razlike prikazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije „Ostali prihodi / rashodi“.

Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane kao 
raspoložive za prodaju, tretiraju se kao kursne razlike po osnovu promena u amortizovanoj vrednosti hartija od 
vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike koje se odnose 
na  promene u  amortizovanoj  vrednosti  se  priznaju  u  bilansu uspeha,  a ostale  promene u  knjigovodstvenoj 
vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.

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

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

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

3.6.  Ostali prihodi

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



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.7.  Ostali rashodi

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

3.8.  Nekretnine, postrojenja i oprema

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

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

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

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

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

3.9.  Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija  se  obračunava  primenom  proporcionalne  metode  na  osnovicu  koju  čini  nabavna, 
odnosno revalorizovana vrednost na početku godine, kao i na osnovna sredstva koja su stavljena u 
upotrebu u toku godine.

Stope amortizacije koje su u primeni, za glavne grupe osnovnih sredstava, su:
U %

Građevinski objekti 1.3
Kancelarijska oprema 12.5
Transportna sredstva 15.5
Računarska i odgovarajuća oprema 25.0



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.10.  Finansijski instrumenti

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

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

• Zajmovi i potraživanja

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

Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodate proizvode, robu i usluge u 
zemlji i inostranstvu. Potraživanja od kupaca koja se mere po vrednosti iz fakture, situacije, odnosno 
druge isprave u kojoj je obračunato potraživanje. Za vrednost potraživanja iskazanu u stranoj valuti 
vrši se preračunavanje po kursu važećem na dan transakcije (Napomena 3.5.). Ispravka vrednosti se 
vrši  prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za sva potraživanja kod kojih je od roka za njihovu 
naplatu prošlo najmanje 60 dana, ili po odluci direktora, a na predlog stručnih službi koje su procenile 
da je naplata potraživanja neizvesna.  Društvo nenaplativa  potraživanja isknjižava iz  evidencije  na 
osnovu sudske odluke ili na osnovu odluke direktora.

Kratkoročni finansijski plasmani

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

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

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

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



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.10.  Finansijski instrumenti

• Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

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

• Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 

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

• Priznavanje i merenje

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

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

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

Obaveze po kreditima

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

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

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima se vrednuju po nominalnoj vrednosti.



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.11.  Zalihe

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

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

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

3.12.  Dugoročna rezervisanja

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

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

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

3.13.  Penzijske i ostale naknade zaposlenima

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

3.14.  Tekući i odloženi porez na dobit

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative 
Republike Srbije gde Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit. Rukovodstvo periodično vrši procenu stavki 
sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti u kojima primenjiva poreska regulativa podleže tumačenju, i 



vrši rezervisanje, ako je primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje da će biti plaćen poreskim organima.

Odloženi porez na dobit se obračunava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike 
koje nastanu između poreske osnovice sredstava i  obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim 
izveštajima.  Međutim,  ukoliko  odloženi  porez  na  dobit,  pod  uslovom  da  nije  računovodstveno  obuhvaćen, 
proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije 
koja  u  trenutku  transakcije  ne  utiče  ni  na  računovodstvenu  ni  na  oporezivu  dobit  ili  gubitak,  tada  se  on 
računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje 
su na snazi  do datuma bilansa stanja i  za  koje se očekuje da će biti  primenjene u periodu u kome će se 
odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. 

• OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.14.  Tekući i odloženi porez na dobit(Nastavak)

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti 
raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti. 

Odloženi porez na dobit se utvrđuje iz privremenih razlika nastalih na ulaganjima u zavisna i pridružena Društva, 
osim u slučaju kada sinhronizaciju poništenja privremenih razlika kontroliše Društvo i gde je verovatno da se 
privremene razlike neće poništiti u doglednoj budućnosti.

Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije Bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI 
osim nekretnina,  postrojenja i  opreme i  nematerijalnih  ulaganja  za  koje se troškovi  amortizacije  priznaju po 
posebnim amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi poreski efekti su priznati na razliku između poreske 
osnovice i knjigovodstvene vrednosti u skladu sa politikom obelodanjivanja u Napomeni 3.2. i amortizacije koju 
priznaju poreski propisi.

Poreski rashod (poreski prihod) je ukupan iznos uključen u određivanje neto dobitka ili gubitka perioda, u vezi sa 
tekućim i odloženim porezom. U skladu sa MRS 12 - Odložena poreska sredstva i poreske obaveze, za iznos 
poreskog rashoda umanjuje se računovodstvena dobit, dok se za iznos poreskog prihoda računovodstvena dobit 
uvećava, što znači da direktno utiču na utvrđivanje iznosa neto dobiti koja ostaje za raspodelu.  

4.  PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

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

4.1.Amortizacija i stope amortizacije

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

4.2.Ispravka vrednosti potraživanja



Ispravka  vrednosti  potraživanja  se  vrši  na  osnovu  procene  rukovodstva  zasnovanoj  na  analizi 
potraživanja od kupaca, istorijskih otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promenama u uslovima 
prodaje.  Ovo  uključuje  i  pretpostavke  o  budućem  ponašanju  kupaca  i  rezultujućim  budućim 
naplatama.

4.3.Ispravka vrednosti zaliha

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

• PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA (Nastavak)

4.4.Fer vrednost

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

5. PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržistu 12177 24227
Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu

Ukupno 12177 24227

Najveći deo prihoda od prodaje na domaćem tržištu u iznosu RSD 10.545 hiljada odnosi se na kupca 
„PFB Design“ d.o.o.,Beograd, I ''Farley investors” doo iz  Beograda, u iznosu od 1.700 hiljada , koji se 
odnosi na izradu projekta za blok 65.



6. TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

1.Troškovi ostalog materijala (režijskog) 47 126
2.Troškovi goriva i energije 497 579

Ukupno 544 705

7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 7151 7073
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 1051 1083
Ostali lični rashodi i naknade 171 485

Ukupno 8373 8641
8. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije i rezervisanja:

u RSD 000

2015 2014

Troškovi  amortizacije 245 214

Ukupno 245 214
9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi se odnose na:
u RSD 00

2015 2014
1.Troskovi proizvodnih usluga

Troškovi usluga na izradi učinaka 5810 10743
Troškovi transportnih usluga 100 78
Troškovi usluga održavanja 34

Troškovi ostalih usluga 59 127

6003 10948

Troškovi neproizvodnih usluga 413 428
Troškovi reprezentacije 25 45
Troškovi premija osiguranja
Troškovi  platnog prometa i clanarine 21 34
Troškovi poreza 452 287
Ostali nematerijalni troškovi 102 116
2.Nematerijalni troskovi 1013 910

Ukupno 7016 1186



Troškovi  usluga na izradi  učinaka u iznosu od RSD 5.810 hiljada najvećim delom se odnose na 
podizvođača radova „Nenvel project“ d.o.o., Beograd, koji društvu fakturiše usluge na osnovu stepena 
izvršenja radova, u iznosu od 1.025 hiljada dinara.

10. FINANSIJSKI PRIHODI 

Finansijski prihodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014
1.Ostali finansijski prihodi 24

2.Prihodi od kamate 0

3.Pozitivne kursne razlike 31 389

Ukupno 31 413

11. FINANSIJSKI RASHODI 

Finansijski rashodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Rashodi kamata 72
2.Negativne kursne razlike 7 5

Ukupno 7 77

12.   OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Ostali nepomenuti prihodi 2297 0

Ukupno 2297 0

13. OSTALI  RASHODI

Ostali rashodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Rashodi po osnovu indirektnih otpisa potraživanja 4962 2296
2.Ostali nepomenuti rashodi 0 384

Ukupno 4962 2680
Rashodi po osnovu indirektnih otpisa odnose se na ispravku vrednosi kupaca u inostranstvu



14. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema u toku 2015. godine prikazane su u sledećoj tabeli:

u 000 RSD

Građevinski
1.objekti 2.Oprema 3.Ukupno

Nabavna  vrednost
Stanje 01. januara 2015. godine 14190 3039 17229
Povećanje u toku godine
Smanjenje u toku godine
31. decembra 2015. godine 14190 3039 17229

Ispravka vrednosti
Stanje 01. januara 2015. godine 7089 2852 9941
Amortizacija tekuće godine 184 61 245

Smanjenje u toku godine
31. decembra 2015. godine 7273 2913 10186

Neotpisana vrednost
31. decembra 2014. godine 7101 187 7288

31. decembra 2015. godine 6917 126 7043

Građevinski  objekti  na  dan 31.  decembra  2015.  godine  iskazani  u  iznosu  od  RSD 6.917 hiljada 
najvećim delom se odnose na poslovni prostor na adresi Milutina Milanković  broj  34 u Beogradu, 
površine 536 metara kvadratnih.

15.  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešća u kapitaluostalih pravnih lica se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Učešća u kapitalu ostalih preduzeća i druge hartije od 
vrednosti raspoložive za prodaju

1487 1,487

Minus: Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana 1487 (1,487)

Stanje na dan 31. decembra

Učešća u kapitalu ostalih preduzeća i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju u iznosu od 
RSD 1.487 hiljada u celosti se odnose na 1,645 akcija “Privredna Banka” a.d., Beograd.

Društvo je prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu izvršilo obezvređenje vrednosti 
akcija  u  ukupnom  iznosu  od  RSD 1.487  hiljada.  S  obzirom  na  činjenicu  da  je  nad  „Privrednom 
Bankom“ a.d., Beograd dana 28.10.2013. godine pokrenut stečajni postupak. 



16.  ZALIHE
Zalihe se odnose na:

2015 2014

Dati avansi za zalihe i usluge 19

Stanje na dan 31. Decembra 19 74

Potraživanja po osnovu datih avansa u zemlji odnose se na: „Beogradsku berzu“,Beograd u iznosu 
RSD 10 hiljada.

17.  POTRAŽIVANJA
Potraživanja se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

1.Kupci - ostala povezana preduzeća -
2.Kupci u zemlji 1293 1764
3.Kupci u inostranstvu 0 2638
Potraživanja po osnovu prodaje  dan 31.decembra 1293 4402
4.Ostala potrazivanja 166 308

Ukupan iznos potraživanja od kupaca u zemlji odnosi se na privredno društvo „PFB DESIGNE“ doo., 
Beograd u iznosu od RSD 1.271 hiljada.

Ukupan  iznos  potraživanja  od  kupaca  u  inostranstvu  odnosi  se  na  „Farnsworth  Inc.  Oberrio“  – 
Panama u iznosu od RSD 4.962 hiljada I nalaze se na ispravci vrednosti.
 
18.  POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenjase odnose na:

u RSD 000

2015 2014
Potrazivanja za vise placen PDV

38 9

Stanje na dan 31. decembra 38 9

19.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Gotovinski ekvivalenti i gotovina se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

Tekući (poslovni) računi 289 3328
Devizni račun 1021 2364

Stanje na dan 31. decembra 1310 5692
Društvo posluje preko dinarskih i  deviznih računa otvorenih kod Banke poštanske štedionice a.d., 
Beograd.



20.  KAPITAL I REZERVE

Društvo je osnovano kao predstavništvo sistema ''Unioninvest'', Sarajevo (FBiH) u Beogradu. U skladu 
sa odredbama Zakona o Preduzećima iz  1989.  godine,  postaje samostalno Društveno preduzeće 
''Unioninvest – inženjering i projektovanje'', Novi Beograd.

U skladu sa odredbama pozitivnog Zakona o privatizaciji (''Sl.Glasnik RS'' br. 38/01, 18/03 i 45/05) i 
Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom (''Sl.Glasnik RS'' br. 52/05), Društvo je izvršilo 
svojinsku transformaciju – privatizaciju metodom javne aukcije.

Kupac 70% državnog kapitala ponuđenog na prodaju je strano pravno lice  ''PSP Farman Holding'' 
s.a., Ženeva, Švajcarska.

Dana 31.  oktobra  2005.  godine  zaključen  je  Ugovor  o  prodaji  državnog  kapitala  metodom javne 
aukcije između napred pomenutog pravnog lica (Kupca) i Agencije za privatizaciju Republike Srbije. 
Potpisivanjem  Ugovora,  Društvo  menja  pravnu  formu  u  smislu  da  postaje  otvoreno  akcionarsko 
društvo.

Preostalih 30% kapitala je, u skladu sa Zakonom, preneto na zaposlene bez naknade.

Promena  pravne  forme,  punog  poslovnog  imena  i  osnivača  Društva  registrovana  je  Rešenjem 
Agencije za privredne registre Republike Srbije broj BD 117025/2006 od 25. aprila 2006. godine.

Osnovni – akcijski kapital Društva iskazan u ukupnom iznosu od RSD 7,077 hiljada podeljen je na 
ukupno 7.077 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od po 1,000 dinara, i to:

• kupac ''PSP Farman Holding'' s.a., Ženeva, Švajcarska vlasnik je 70% kapitala u iznosu od RSD 
4,953 hiljade, podeljenog na 4.953 komada akcija nominalne vrednosti od po 1,000 dinara, i

• zaposleni radnici vlasnici su 30% kapitala u iznosu od RSD 2,124 hiljade podeljenog na 2.124 
komada akcija nominalne vrednosti od pod 1,000 dinara.

Društvo je u 2014. godini iskazalo dobitak u iznosu od RSD 396 hiljada dinara.

21.  DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 3199 3,199

Stanje na dan 31. decembra 3199 3,199

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapitalu iznosu od RSD 3.199 hiljada u celosti se odnose na 
obaveze prema ''PSP Forman Holding'' s.a., Ženeva, Švajcarska (vlasniku 70% kapitala), nastale po 
osnovu preuzete obaveze investiranja u Društvo Ugovorom o kupovini kapitala metodom javne aukcije 
zaključenim sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije 31. oktobra 2005. godine.



22.   KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Ostale kratkoročne finansijske obaveze 1287 2549

Stanje na dan 31. decembra 1287 2549

23.  OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze prema dobavljačima se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2.Dobavljači u zemlji 1246 850

Stanje na dan 31. decembra 1246 850

Obaveze prema dobavljačima u zemlji najvećim delom se odnose na:“Beogradske elektrane” u iznosu 
RSD 1.246  hiljada.

24.  OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale tekuće obaveze se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Obaveze prema zaposlenima 41 31
 

Stanje na dan 31. decembra 41 31

25.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

u RSD 000

2015 2014
1.Obaveze za poreze 0 28

2.Obaveze za porez na dodatu vrednost 0 1640

0 1668

Stanje na dan 31. decembra



26.  TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

U RSD 000
2015 2014

BILANS STANJA

PASIVA

Kapital (Napomena 20.)

- Osnovni kapital 7077 7077

7077 7077
Dugoročne finansijske obaveze (Napomena 21.)

- Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 3199 3,199

3199 3,199

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Upravljanje rizikom kapitala

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

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.

Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na kraju godine bili su sledeći:

U RSD 000

2015 2014

Zaduženost a)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1310 5692

Neto zaduženost -

Kapital b) 10345 1202

Racio neto dugovanja  prema kapitalu - -



27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

• Zaduženost se odnosi na kratkoročne obaveze

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

Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima

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

Kategorije finansijskih instrumenata

U RSD 000

2015 2014

Finansijska sredstva
Dugoročni finansijski plasmani - -
Potraživanja po osnovu prodaje 6255 4402
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1310 5692

7565 10094

Finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 1246 850

1246 850

Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze po 
osnovu  dugoročnih  i  kratkoročnih  kredita,  obaveze  prema  dobavljačima  i  ostale  obaveze  čija  je 
osnovna namena finansiranje tekućeg poslovanja Društva. U normalnim uslovima poslovanja Društvo 
je izloženo niže navedenim rizicima.

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

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

.



Tržišni rizik

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

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

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Devizni rizik

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

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

Knjigovodstvena  vrednost  monetarnih  sredstava  i  obaveza  iskazanih  u  stranoj  valuti  na  datum 
izveštavanja u Društvo bila je sledeća:

U RSD 000
Sredstva Obaveze

31. decembar 31. decembar 31. decembar 31. decembar 
2015 2014 2013. 2012.

EUR - - -
- -

Društvo  je  osetljivo  na  promene deviznog  kursa  evra  i  dolara  (EUR).  Sledeća  tabela  predstavlja 
detalje analize osetljivosti Društva na porast i smanjenje od 10% kursa dinara u odnosu na date strane 
valute.  Stopa osetljivosti  se  koristi  pri  internom prikazivanju  deviznog  rizika  i  predstavlja  procenu 
rukovodstva razumno očekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza osetljivosti  uključuje 
samo nenamirena potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti i usklađuje njihovo prevođenje na 
kraju perioda za promenu od 10% u kursevima stranih valuta.  Pozitivan broj iz tabele ukazuje na 
povećanje rezultata tekućeg perioda u slučajevima slabljenja dinara u odnosu na valutu o kojoj se 
radi. U slučaju jačanja dinara od 10% u odnosu na stranu valutu, uticaj na rezultat tekućeg perioda bio 
bi suprotan onom iskazanom u prethodnom slučaju. 

U RSD 000
31. decembar 31. decembar 31. decembar 31. decembar 

2013.
10%

2012.
10%

2013.
(10%)

2012.
(10%)

EUR 702 - -
702 - -

Društvo na 31.12.2015. nema iskazane obaveze denomirane u stranoj valuti.



27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Rizik od promene kamatnih stopa

Društvo je izloženo riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je kamatna 
stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta te Društvo nema na raspolaganju instrumente 
kojim bi ublažilo njegov uticaj. 

Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju posmatranog perioda data je u 
sledećem pregledu:

U RSD 000

2015 2014

Finansijska sredstva
Nekamatonosna

Dugoročni finansijski plasmani -
Potraživanja po osnovu prodaje 1293 4402
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1310 5692

2603 10094

Finansijske obaveze
Nekamatonosna

Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 1246 850
Kratkoročne finansijske obaveze

1246 850

Gap rizika promene kamatnih stopa - -
Društvo nije izloženo riziku promene kamatnih stopa.

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Kreditni rizik

Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji  predstavlja rizik  da dužnici  neće biti  u mogućnosti  da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak za 
Društvo.  Izloženost  Društva  ovom  riziku  ograničena  je  na  iznos  potraživanja  od  kupaca  na  dan 
bilansa. Potraživanja od kupaca sastoje se od velikog broja komitenata.

Najznačajnija bruto potraživanja od kupaca predstavljena su u sledećoj tabeli:

U RSD 000

2015 2014
Farnsworth Inc. Oberrio - Panama 0 2638
PFB Design d.o.o.,Beograd 1293 1764

1293 4402

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2015 godine prikaza je u tabeli koja sledi:



U RSD 000
Bruto 

izloženos
t

Ispravka 
vrednosti

Neto 
izloženo

st

Nedospela potraživanja od kupaca
Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca
Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca

Prosečno vreme naplate potraživanja u 2015. godini iznosi 30 dana 

Rizik likvidnosti

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

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Tabele rizika likvidnosti i kreditnog rizika

Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća finansijskih sredstava. Prikazani iznosi 
zasnovani su na nediskontovanim tokovima gotovine nastalim na osnovu finansijskih sredstava na 
osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti u mogućnosti da potraživanja naplati.

Dospeća finansijskih sredstava

U RSD

31.12.2015.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do 
jedne 

godine

Od 1 
do 5 

godina

Preko 
5 

godina

Ukupno

Nekamatonosna 1293 - - - 1293

1293 - - - 1293



U RSD

31.12.2014.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do 
jedne 

godine

Od 1 
do 5 

godina

Preko 
5 

godina

Ukupno

Nekamatonosna 6255 - - 7565

6255 - - 7565

Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća obaveza Društva.  Prikazani  iznosi 
zasnovani  su na nediskontovanim tokovima gotovine  nastalim na osnovu finansijskih obaveza na 
osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri.

Dospeća finansijskih obaveza
U RSD

31.12.2015.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do jedne 
godine

Od 1 do 
5 godina

Ukupno

Nekamatonosne 1246 - - - 1246
1246 - - - 1246

U RSD

31.12.2014.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do jedne 
godine

Od 1 do 
5 godina

Ukupno

Nekamatonosne 1246 - - - 1246
1246 - - - 124662



27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Fer vrednost finansijskih instrumenata

Sledeća tabela predstavlja sadašnju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu fer 
vrednost na dan 31. decembra 2015. i 31. decembra 2014. godine.

31.decembar 2015. 31.decembar 2014.
Knjigovodstve
na

Knjigovodstve
na

vrednost Fer 
vrednost

vrednost Fer 
vrednos
t

Finansijska sredstva
Dugoročni  finansijski 
plasmani

- - - -

Potraživanja  po  osnovu 
prodaje

1293 1293 4402 4402

Gotovina  i  gotovinski 
ekvivalenti

1310 1310 5692 5692

2603 2603 10094 10094

Finansijska obaveze
Kratkoročne  finansijske 
obaveze

- -

Obaveze  prema 
dobavljačima  bez 
primljenih avansa

1246 1246 850 850

1246 1246 850 850

Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata

Obzirom na činjenicu da ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini i prodaji 
finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom na činjenicu da ne postoje dostupne tržišne informacije 
koje bi se mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti finansijskih sredstava i obaveza, 
korišćen je metod diskontovanja novčanih tokova. Pri korišćenju ove metode vrednovanja, koriste se 
kamatne  stope  za  finansijske  instrumente  sa  sličnim  karakteristikama,  sa  ciljem  da  se  dobije 
relevantna procena tržišne vrednosti finansijskih instrumenata na dan bilansa.
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SKUPŠTINI I DIREKTORU DRUŠTVA „UNIONINVEST – INŽENJERING I PROJEKTOVANJE“ AD, 
Beograd 
   
       
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „UNIONINVEST – INŽENJERING I 
PROJEKTOVANJE“ AD, Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. 
decembra 2015. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima 
gotovine, kao i Izveštaj o promenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih 
računovodstvenih politika i Napomene uz redovni godišnji finansijski izveštaj. 
 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu Republike 
Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
 
Odgovornost revizora 
  
Naša je odgovornost da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo  izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu 
da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, 
u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju prikupljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, 
uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim 
izveštajima, bilo da je u pitanju kriminalna radnja ili greška. Prilikom procene rizika revizor uzima u obzir 
interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva, 
u cilju odabira adekvatnih revizorskih procedura u datim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o 
efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih 
računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i 
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da obezbede osnovu za 
izražavanje našeg mišljenja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 

SKUPŠTINI I DIREKTORU DRUŠTVA „UNIONINVEST – INŽENJERING I PROJEKTOVANJE“ AD, 
Beograd 

Mišljenje 

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju 
finansijsku poziciju društva „UNIONINVEST – INŽENJERING I PROJEKTOVANJE“ AD, Beograd na dan 
31. decembra 2015. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj 
dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz redovan godišnji finansijski 
izveštaj i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013). 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 se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom 
revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 

Beograd, 28. april 2016. godine 

   Zdravko Rašo 

   Ovlašćeni revizor 
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21

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

0017
7. 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



16 10,4852,826

16 7419

16 7419

17 4,4021,293

17 1,7641.293

17 2,638

17 308166

19 5,6921,310

18 938
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рачун

4 5 7

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



17,7739,869

20 12,0255,383

20 7,0777.077

20 7,0017.001

20 7676

20 1,0021.002

20 2,4452.444

20 1,4871.486

20 3,8203,820

20 3,4243,820

396

20 8327,474

20 832832

20 6,642

20 3,1993.199

21 3,1993.199

21 3,1993.199

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

рачуна,
Претходна година

3
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рачун

4 5 7

Почетно стање
АОП

Напо-

мена

број

Износ

Текућа

година Крајње стање

6

Група
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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
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01.01.2015. 31.12.2015.

5 24,22712.177

5 24,22712.177

5 24,22712.177

6 21,41816,178

6 12647

6 579497

7 8,6418.373

9 10,9486.003

8 214245
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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, 1001
I. 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



9 9101,013

2,809

4,001

10 41331

24

10 24

10 38931

11 777

11 72

11 57

33624

13 2,296

12 2.297

13 3844,962

465

6,642

465

6,642

69

246
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6,642
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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 1036

и 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 лицима

560 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 УСПЕХА

583 и 585 1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
67 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

1055
Љ. 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)
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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
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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
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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



7,077

7,077

1,002

1,002

832

6,642

7,474

3,820

3,820

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

резултата
Компоненте 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
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а) дуговни салдо рачуна
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1.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

2.

3.
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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
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а) кориговани дуговни салдо рачуна
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годиниПромене у текућој

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна
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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
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„UNIONINVEST INŽENJERING I PROJEKTOVANJE a.d.,Beograd“

Napomene uz finansijske izveštaje 
na dan 31.12.2015.godine



• OSNIVANJE I DELATNOST

Akcionarsko  društvo  za  konsalting,  projektovanje  i  inženjering  ''UNIONINVEST–  INŽENJERING  I 
PROJEKTOVANJE '' a.d.,  Beograd,  osnovano je 1950. godine kao deo sistema  ''MPP'',  Sarajevo 
(FBiH).  Godine  1960.  sistem menja  naziv  u  ''Unioninvest'',  Sarajevo,  te  osniva  Predstavništvo  u 
Beogradu koje 1975. godine dobija status OOUR-a, a 1977. godine reorganizacijom postaje RO sa 
četiri OOUR-a i Radnom zajednicom. U skladu sa Zakonom o preduzećima iz 1989. godine, Društvo 
postaje Društveno preduzeće ''Unioninvest – inženjering i projektovanje'', Beograd.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije 
Rešenjem br. BD 73939/2005 od 15. jula 2005. godine.

Osnovna delatnost Društva je konsalting, projektovanje i inženjering.

Društvo je privatizovano u skladu sa odredbama pozitivnog Zakona o privatizaciji (''Sl.Glasnik RS'' br. 
38/01,  18/03 i  45/05)  i  Uredbe o prodaji  kapitala  i  imovine  javnom aukcijom (''Sl.Glasnik  RS'' br. 
52/05). Kupac 70% državnog kapitala Društva koji je ponuđen na prodaju metodom javne aukcije je 
strano  pravno  lice  ''PSP  Farman  Holding'' s.a.,  Ženeva,  Švajcarska.  Ugovor  o  prodaji  državnog 
kapitala sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije zaključen je 31. oktobra 2005. godine.

• OSNOVE ZA SASTAVLJANJE  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I  UPOREDNI PODACI

a. Osnove za sastavljanje  finansijskih izveštaja

Društvo je sastavilo ove finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije (u daljem 
tekstu  "Zakon")  objavljenim  u  Službenom  glasniku  Republike  Srbije  br.  61/2013  koji  zahteva  da  finansijski 
izveštaji  budu pripremljeni  u skladu sa svim prevedenim MSFI do 1. januara 2009.  godine.  Posebni  zahtevi 
Zakona odstupaju od MSFI zbog činjenice da su usvojeni samo prevedeni standardi te ovi finansijski izveštaji na 
sadrže efekte MSFI koji su objavljeni od 1. januara 2009. godine. Osim pomenutog, Zakon zahteva određena 
prikazivanja i određeni tretman računa i stanja, što ima za posledicu dodatna odstupanja od MSFI kao što sledi: 

•Društvo je ove finansijske izveštaje sastavilo u formatu propisanom od strane Ministarstva finansija 
Republike Srbije,  koji  nije  u skladu sa zahtevima  MRS 1 (revidiran)– “Prikazivanje finansijskih 
izveštaja” i MRS 7 – “Izveštaj o tokovima gotovine”.

•Rešenje  Ministarstva  finansije  Republike Srbije  br.  401-00-380/2010  od  25.  oktobra  2010.  godine 
(Službeni  glasnik  Republike  Srbije  br.  77/2010  i  95/2010)  utvrđuje  da  zvanične standarde  čine 
zvanični  prevodi  Međunarodnih  računovodstvenih  standarda  (MRS)  i  Međunarodnih  standarda 
finansijskog izveštavanja (MSFI) koje izdaje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde 
(IASB),  kao  i  tumačenja  standarda  izdatih  od  strane  Komiteta  za  tumačenje  međunarodnog 
finansijskog  izveštavanja  (IFRIC)  do  1.  januara  2009.  godine.  Do  dana  sastavljanja  priloženih 
finansijskih izveštaja  nije  prevedena nijedna dopuna  odnosno dodatak  postojećim ili  revidiranim 
standardima, kao nijedno novo tumačenje izdato od strane IASB i IFRIC nakon 1. januara 2009. 
godine. Standardi i tumačenja za koje u Republici Srbiji ne postoji zvaničan prevod su: MRS 27R – 
“Pojedinačni  finansijski  izveštaji”,  MSFI  9  –  “Finansijski  instrumenti”,  MSFI  10  –  “Konsolidovani 
finansijski izveštaji”, MSFI 11 – “Zajednički aranžmani”, MSFI 12 – “Obelodanjivanje udela u drugim 
pravnim licima”, MSFI 13 – “Odmeravanje fer vrednosti”, IFRIC 18 – “Prenos sredstava sa kupca”, 
IFRIC 19 – “Gašenje finansijskih obaveza instrumentima kapitala”, IFRIC 20 – “Troškovi odlaganja 
rudarskog otpada nastalog aktivnostima površinske eksploatacije”, IFRIC 21 – “Državni nameti ”, 
zbog činjenice da nisu prevedeni na srpski jezik.

Sastavljanje  finansijskih izveštaja  u skladu sa Zakonom o računovodstvu  Republike  Srbije  zahteva primenu 
izvesnih ključnih računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u 
primeni  računovodstvenih  politika  Društva.  Oblasti  koje  zahtevaju  prosuđivanje  većeg  stepena  ili  veće 



složenosti,  odnosno oblasti  u kojima pretpostavke i  procene imaju materijalni  značaj  za finansijske izveštaje 
obelodanjeni su u napomeni 4.

• OSNOVE ZA SASTAVLJANJE  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  I  UPOREDNI PODACI (Nastavak)

(b)    Uporedni podaci

Uporedni  podaci  predstavljaju  finansijske  izveštaje  Društva  za  2015.  godinu.  Finansijski  izveštaji 
Društva  su bili predmet nezavisne revizije i prikazani su u Izveštaju nezavisnog revizora od 20. aprila 
2016. godine.

Uporedni podaci odnosno početna stanja predstavljaju podatke sadržane u finansijskim izveštajima za 2014. 
godinu. 

• OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

Osnovne računovodstvene politike, primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društva za 
2015. godinu, su sledeće:

3.1.  Poslovni prihodi

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

3.2.  Poslovni rashodi

Poslovni rashodi predstavljaju sve troškove nastale u odnosu na fakturisanu realizaciju, a obuhvataju 
troškove materijala, energije i goriva, troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, usluge i 
amortizaciju  (Napomena  3.9.).  Troškovi  poslovanja  obuhvataju  i  troškove  opšteg  karaktera  i  to: 
troškove reprezentacije, osiguranja, platnog prometa i bankarskih usluga, članarina, poreza i ostale 
rashode, nastale u tekućem obračunskom periodu.

3.3.  Prihodi od kamata

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

•   Rashodi od kamata

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



računovodstvenim principom definisanim sa MRS 23 ili se kapitalizuju ukoliko ispunjavaju uslova za 
kapitalizaciju.

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.5.  Kursne razlike

• Funkcionalna i valuta prikazivanja

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

• Transakcije i stanja

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

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju po osnovu kredita i gotovine i gotovinskih ekvivalenata prikazuju 
se u bilansu uspeha u okviru pozicije  „Finansijski prihodi  / rashodi“.  Sve druge pozitivne i negativne kursne 
razlike prikazuju se u bilansu uspeha u okviru pozicije „Ostali prihodi / rashodi“.

Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane kao 
raspoložive za prodaju, tretiraju se kao kursne razlike po osnovu promena u amortizovanoj vrednosti hartija od 
vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike koje se odnose 
na  promene u  amortizovanoj  vrednosti  se  priznaju  u  bilansu uspeha,  a ostale  promene u  knjigovodstvenoj 
vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.

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

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

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

3.6.  Ostali prihodi

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



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.7.  Ostali rashodi

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

3.8.  Nekretnine, postrojenja i oprema

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

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

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

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

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

3.9.  Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija  se  obračunava  primenom  proporcionalne  metode  na  osnovicu  koju  čini  nabavna, 
odnosno revalorizovana vrednost na početku godine, kao i na osnovna sredstva koja su stavljena u 
upotrebu u toku godine.

Stope amortizacije koje su u primeni, za glavne grupe osnovnih sredstava, su:
U %

Građevinski objekti 1.3
Kancelarijska oprema 12.5
Transportna sredstva 15.5
Računarska i odgovarajuća oprema 25.0



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.10.  Finansijski instrumenti

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

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

• Zajmovi i potraživanja

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

Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodate proizvode, robu i usluge u 
zemlji i inostranstvu. Potraživanja od kupaca koja se mere po vrednosti iz fakture, situacije, odnosno 
druge isprave u kojoj je obračunato potraživanje. Za vrednost potraživanja iskazanu u stranoj valuti 
vrši se preračunavanje po kursu važećem na dan transakcije (Napomena 3.5.). Ispravka vrednosti se 
vrši  prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za sva potraživanja kod kojih je od roka za njihovu 
naplatu prošlo najmanje 60 dana, ili po odluci direktora, a na predlog stručnih službi koje su procenile 
da je naplata potraživanja neizvesna.  Društvo nenaplativa  potraživanja isknjižava iz  evidencije  na 
osnovu sudske odluke ili na osnovu odluke direktora.

Kratkoročni finansijski plasmani

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

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

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

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



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.10.  Finansijski instrumenti

• Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

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

• Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 

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

• Priznavanje i merenje

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

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

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

Obaveze po kreditima

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

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

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima se vrednuju po nominalnoj vrednosti.



3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.11.  Zalihe

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

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

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

3.12.  Dugoročna rezervisanja

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

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

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

3.13.  Penzijske i ostale naknade zaposlenima

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

3.14.  Tekući i odloženi porez na dobit

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative 
Republike Srbije gde Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit. Rukovodstvo periodično vrši procenu stavki 
sadržanih u poreskoj prijavi sa stanovišta okolnosti u kojima primenjiva poreska regulativa podleže tumačenju, i 



vrši rezervisanje, ako je primereno, na osnovu iznosa za koje se očekuje da će biti plaćen poreskim organima.

Odloženi porez na dobit se obračunava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike 
koje nastanu između poreske osnovice sredstava i  obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim 
izveštajima.  Međutim,  ukoliko  odloženi  porez  na  dobit,  pod  uslovom  da  nije  računovodstveno  obuhvaćen, 
proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije 
koja  u  trenutku  transakcije  ne  utiče  ni  na  računovodstvenu  ni  na  oporezivu  dobit  ili  gubitak,  tada  se  on 
računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje 
su na snazi  do datuma bilansa stanja i  za  koje se očekuje da će biti  primenjene u periodu u kome će se 
odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. 

• OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.14.  Tekući i odloženi porez na dobit(Nastavak)

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti 
raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti. 

Odloženi porez na dobit se utvrđuje iz privremenih razlika nastalih na ulaganjima u zavisna i pridružena Društva, 
osim u slučaju kada sinhronizaciju poništenja privremenih razlika kontroliše Društvo i gde je verovatno da se 
privremene razlike neće poništiti u doglednoj budućnosti.

Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije Bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI 
osim nekretnina,  postrojenja i  opreme i  nematerijalnih  ulaganja  za  koje se troškovi  amortizacije  priznaju po 
posebnim amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi poreski efekti su priznati na razliku između poreske 
osnovice i knjigovodstvene vrednosti u skladu sa politikom obelodanjivanja u Napomeni 3.2. i amortizacije koju 
priznaju poreski propisi.

Poreski rashod (poreski prihod) je ukupan iznos uključen u određivanje neto dobitka ili gubitka perioda, u vezi sa 
tekućim i odloženim porezom. U skladu sa MRS 12 - Odložena poreska sredstva i poreske obaveze, za iznos 
poreskog rashoda umanjuje se računovodstvena dobit, dok se za iznos poreskog prihoda računovodstvena dobit 
uvećava, što znači da direktno utiču na utvrđivanje iznosa neto dobiti koja ostaje za raspodelu.  

4.  PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

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

4.1.Amortizacija i stope amortizacije

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

4.2.Ispravka vrednosti potraživanja



Ispravka  vrednosti  potraživanja  se  vrši  na  osnovu  procene  rukovodstva  zasnovanoj  na  analizi 
potraživanja od kupaca, istorijskih otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promenama u uslovima 
prodaje.  Ovo  uključuje  i  pretpostavke  o  budućem  ponašanju  kupaca  i  rezultujućim  budućim 
naplatama.

4.3.Ispravka vrednosti zaliha

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

• PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCENA (Nastavak)

4.4.Fer vrednost

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

5. PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržistu 12177 24227

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu

Ukupno 12177 24227

Najveći deo prihoda od prodaje na domaćem tržištu u iznosu RSD 10.545 hiljada odnosi se na kupca 
„PFB Design“ d.o.o.,Beograd, I ''Farley investors” doo iz  Beograda, u iznosu od 1.700 hiljada , koji se 
odnosi na izradu projekta za blok 65.



6. TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

1.Troškovi ostalog materijala (režijskog) 47 126

2.Troškovi goriva i energije 497 579

Ukupno 544 705

7. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 7151 7073

Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 1051 1083

Ostali lični rashodi i naknade 171 485

Ukupno 8373 8641

8. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije i rezervisanja:

u RSD 000

2015 2014

Troškovi  amortizacije 245 214

Ukupno 245 214

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi se odnose na:
u RSD 00

2015 2014

1.Troskovi proizvodnih usluga

Troškovi usluga na izradi učinaka 5810 10743

Troškovi transportnih usluga 100 78

Troškovi usluga održavanja 34

Troškovi ostalih usluga 59 127

6003 10948

Troškovi neproizvodnih usluga 413 428

Troškovi reprezentacije 25 45

Troškovi premija osiguranja

Troškovi  platnog prometa i clanarine 21 34

Troškovi poreza 452 287

Ostali nematerijalni troškovi 102 116

2.Nematerijalni troskovi 1013 910

Ukupno 7016 1186



Troškovi  usluga na izradi  učinaka u iznosu od RSD 5.810 hiljada najvećim delom se odnose na 
podizvođača radova „Nenvel project“ d.o.o., Beograd, koji društvu fakturiše usluge na osnovu stepena 
izvršenja radova, u iznosu od 1.025 hiljada dinara.

10. FINANSIJSKI PRIHODI 

Finansijski prihodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Ostali finansijski prihodi 24

2.Prihodi od kamate 0

3.Pozitivne kursne razlike 31 389

Ukupno 31 413

11. FINANSIJSKI RASHODI 

Finansijski rashodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Rashodi kamata 72

2.Negativne kursne razlike 7 5

Ukupno 7 77

12.   OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Ostali nepomenuti prihodi 2297 0

Ukupno 2297 0

13. OSTALI  RASHODI

Ostali rashodi se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Rashodi po osnovu indirektnih otpisa potraživanja 4962 2296

2.Ostali nepomenuti rashodi 0 384

Ukupno 4962 2680

Rashodi po osnovu indirektnih otpisa odnose se na ispravku vrednosi kupaca u inostranstvu



14. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema u toku 2015. godine prikazane su u sledećoj tabeli:

u 000 RSD

Građevinski

1.objekti 2.Oprema 3.Ukupno

Nabavna  vrednost

Stanje 01. januara 2015. godine 14190 3039 17229

Povećanje u toku godine

Smanjenje u toku godine

31. decembra 2015. godine 14190 3039 17229

Ispravka vrednosti
Stanje 01. januara 2015. godine 7089 2852 9941

Amortizacija tekuće godine 184 61 245

Smanjenje u toku godine

31. decembra 2015. godine 7273 2913 10186

Neotpisana vrednost

31. decembra 2014. godine 7101 187 7288

31. decembra 2015. godine 6917 126 7043

Građevinski  objekti  na  dan 31.  decembra  2015.  godine  iskazani  u  iznosu  od  RSD 6.917 hiljada 
najvećim delom se odnose na poslovni prostor na adresi Milutina Milanković  broj  34 u Beogradu, 
površine 536 metara kvadratnih.

15.  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Učešća u kapitaluostalih pravnih lica se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Učešća u kapitalu ostalih preduzeća i druge hartije od 
vrednosti raspoložive za prodaju

1487 1,487

Minus: Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana 1487 (1,487)

Stanje na dan 31. decembra

Učešća u kapitalu ostalih preduzeća i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju u iznosu od 
RSD 1.487 hiljada u celosti se odnose na 1,645 akcija “Privredna Banka” a.d., Beograd.

Društvo je prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu izvršilo obezvređenje vrednosti 
akcija  u  ukupnom  iznosu  od  RSD 1.487  hiljada.  S  obzirom  na  činjenicu  da  je  nad  „Privrednom 
Bankom“ a.d., Beograd dana 28.10.2013. godine pokrenut stečajni postupak. 



16.  ZALIHE
Zalihe se odnose na:

2015 2014

Dati avansi za zalihe i usluge 19

Stanje na dan 31. Decembra 19 74

Potraživanja po osnovu datih avansa u zemlji odnose se na: „Beogradsku berzu“,Beograd u iznosu 
RSD 10 hiljada.

17.  POTRAŽIVANJA
Potraživanja se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

1.Kupci - ostala povezana preduzeća -

2.Kupci u zemlji 1293 1764

3.Kupci u inostranstvu 0 2638

Potraživanja po osnovu prodaje  dan 31.decembra 1293 4402

4.Ostala potrazivanja 166 308

Ukupan iznos potraživanja od kupaca u zemlji odnosi se na privredno društvo „PFB DESIGNE“ doo., 
Beograd u iznosu od RSD 1.271 hiljada.

Ukupan  iznos  potraživanja  od  kupaca  u  inostranstvu  odnosi  se  na  „Farnsworth  Inc.  Oberrio“  – 
Panama u iznosu od RSD 4.962 hiljada I nalaze se na ispravci vrednosti.
 
18.  POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenjase odnose na:

u RSD 000

2015 2014

Potrazivanja za vise placen PDV

38 9

Stanje na dan 31. decembra 38 9

19.  GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Gotovinski ekvivalenti i gotovina se odnose na:

u RSD 000

2015 2014

Tekući (poslovni) računi 289 3328

Devizni račun 1021 2364

Stanje na dan 31. decembra 1310 5692

Društvo posluje preko dinarskih i  deviznih računa otvorenih kod Banke poštanske štedionice a.d., 
Beograd.



20.  KAPITAL I REZERVE

Društvo je osnovano kao predstavništvo sistema ''Unioninvest'', Sarajevo (FBiH) u Beogradu. U skladu 
sa odredbama Zakona o Preduzećima iz  1989.  godine,  postaje samostalno Društveno preduzeće 
''Unioninvest – inženjering i projektovanje'', Novi Beograd.

U skladu sa odredbama pozitivnog Zakona o privatizaciji (''Sl.Glasnik RS'' br. 38/01, 18/03 i 45/05) i 
Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom (''Sl.Glasnik RS'' br. 52/05), Društvo je izvršilo 
svojinsku transformaciju – privatizaciju metodom javne aukcije.

Kupac 70% državnog kapitala ponuđenog na prodaju je strano pravno lice  ''PSP Farman Holding'' 
s.a., Ženeva, Švajcarska.

Dana 31.  oktobra  2005.  godine  zaključen  je  Ugovor  o  prodaji  državnog  kapitala  metodom javne 
aukcije između napred pomenutog pravnog lica (Kupca) i Agencije za privatizaciju Republike Srbije. 
Potpisivanjem  Ugovora,  Društvo  menja  pravnu  formu  u  smislu  da  postaje  otvoreno  akcionarsko 
društvo.

Preostalih 30% kapitala je, u skladu sa Zakonom, preneto na zaposlene bez naknade.

Promena  pravne  forme,  punog  poslovnog  imena  i  osnivača  Društva  registrovana  je  Rešenjem 
Agencije za privredne registre Republike Srbije broj BD 117025/2006 od 25. aprila 2006. godine.

Osnovni – akcijski kapital Društva iskazan u ukupnom iznosu od RSD 7,077 hiljada podeljen je na 
ukupno 7.077 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od po 1,000 dinara, i to:

• kupac ''PSP Farman Holding'' s.a., Ženeva, Švajcarska vlasnik je 70% kapitala u iznosu od RSD 
4,953 hiljade, podeljenog na 4.953 komada akcija nominalne vrednosti od po 1,000 dinara, i

• zaposleni radnici vlasnici su 30% kapitala u iznosu od RSD 2,124 hiljade podeljenog na 2.124 
komada akcija nominalne vrednosti od pod 1,000 dinara.

Društvo je u 2014. godini iskazalo dobitak u iznosu od RSD 396 hiljada dinara.

21.  DUGOROČNE OBAVEZE

Dugoročne obaveze se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 3199 3,199

Stanje na dan 31. decembra 3199 3,199

Obaveze koje se mogu konvertovati u kapitalu iznosu od RSD 3.199 hiljada u celosti se odnose na 
obaveze prema ''PSP Forman Holding'' s.a., Ženeva, Švajcarska (vlasniku 70% kapitala), nastale po 
osnovu preuzete obaveze investiranja u Društvo Ugovorom o kupovini kapitala metodom javne aukcije 
zaključenim sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije 31. oktobra 2005. godine.



22.   KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Ostale kratkoročne finansijske obaveze 1287 2549

Stanje na dan 31. decembra 1287 2549

23.  OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze prema dobavljačima se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

1.Primljeni avansi, depoziti i kaucije

2.Dobavljači u zemlji 1246 850

Stanje na dan 31. decembra 1246 850

Obaveze prema dobavljačima u zemlji najvećim delom se odnose na:“Beogradske elektrane” u iznosu 
RSD 1.246  hiljada.

24.  OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale tekuće obaveze se odnose na:
u RSD 000

2015 2014

Obaveze prema zaposlenima 41 31

 

Stanje na dan 31. decembra 41 31

25.  OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

u RSD 000

2015 2014

1.Obaveze za poreze 0 28

2.Obaveze za porez na dodatu vrednost 0 1640

0 1668

Stanje na dan 31. decembra



26.  TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

U RSD 000

2015 2014

BILANS STANJA

PASIVA

Kapital (Napomena 20.)

- Osnovni kapital 7077 7077

7077 7077

Dugoročne finansijske obaveze (Napomena 21.)

- Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 3199 3,199

3199 3,199

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Upravljanje rizikom kapitala

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

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.

Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na kraju godine bili su sledeći:

U RSD 000

2015 2014

Zaduženost a)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1310 5692

Neto zaduženost -

Kapital b) 10345 1202

Racio neto dugovanja  prema kapitalu - -



27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

• Zaduženost se odnosi na kratkoročne obaveze

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

Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima

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

Kategorije finansijskih instrumenata

U RSD 000

2015 2014

Finansijska sredstva

Dugoročni finansijski plasmani - -

Potraživanja po osnovu prodaje 6255 4402

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1310 5692

7565 10094

Finansijske obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze

Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 1246 850

1246 850

Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, obaveze po 
osnovu  dugoročnih  i  kratkoročnih  kredita,  obaveze  prema  dobavljačima  i  ostale  obaveze  čija  je 
osnovna namena finansiranje tekućeg poslovanja Društva. U normalnim uslovima poslovanja Društvo 
je izloženo niže navedenim rizicima.

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

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

.



Tržišni rizik

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

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

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Devizni rizik

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

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

Knjigovodstvena  vrednost  monetarnih  sredstava  i  obaveza  iskazanih  u  stranoj  valuti  na  datum 
izveštavanja u Društvo bila je sledeća:

U RSD 000
Sredstva Obaveze

31. decembar 31. decembar 31. decembar 31. decembar 

2015 2014 2013. 2012.

EUR - - -

- -

Društvo  je  osetljivo  na  promene deviznog  kursa  evra  i  dolara  (EUR).  Sledeća  tabela  predstavlja 
detalje analize osetljivosti Društva na porast i smanjenje od 10% kursa dinara u odnosu na date strane 
valute.  Stopa osetljivosti  se  koristi  pri  internom prikazivanju  deviznog  rizika  i  predstavlja  procenu 
rukovodstva razumno očekivanih promena u kursevima stranih valuta. Analiza osetljivosti  uključuje 
samo nenamirena potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti i usklađuje njihovo prevođenje na 
kraju perioda za promenu od 10% u kursevima stranih valuta.  Pozitivan broj iz tabele ukazuje na 
povećanje rezultata tekućeg perioda u slučajevima slabljenja dinara u odnosu na valutu o kojoj se 
radi. U slučaju jačanja dinara od 10% u odnosu na stranu valutu, uticaj na rezultat tekućeg perioda bio 
bi suprotan onom iskazanom u prethodnom slučaju. 

U RSD 000
31. decembar 31. decembar 31. decembar 31. decembar 

2013.
10%

2012.
10%

2013.
(10%)

2012.
(10%)

EUR 702 - -

702 - -

Društvo na 31.12.2015. nema iskazane obaveze denomirane u stranoj valuti.



27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Rizik od promene kamatnih stopa

Društvo je izloženo riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je kamatna 
stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta te Društvo nema na raspolaganju instrumente 
kojim bi ublažilo njegov uticaj. 

Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava i obaveza na kraju posmatranog perioda data je u 
sledećem pregledu:

U RSD 000

2015 2014

Finansijska sredstva

Nekamatonosna

Dugoročni finansijski plasmani -

Potraživanja po osnovu prodaje 1293 4402

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1310 5692

2603 10094

Finansijske obaveze

Nekamatonosna

Obaveze prema dobavljačima, bez primljenih avansa 1246 850

Kratkoročne finansijske obaveze

1246 850

Gap rizika promene kamatnih stopa - -

Društvo nije izloženo riziku promene kamatnih stopa.

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Kreditni rizik

Preduzeće je izloženo kreditnom riziku koji  predstavlja rizik  da dužnici  neće biti  u mogućnosti  da 
dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak za 
Društvo.  Izloženost  Društva  ovom  riziku  ograničena  je  na  iznos  potraživanja  od  kupaca  na  dan 
bilansa. Potraživanja od kupaca sastoje se od velikog broja komitenata.

Najznačajnija bruto potraživanja od kupaca predstavljena su u sledećoj tabeli:

U RSD 000

2015 2014

Farnsworth Inc. Oberrio - Panama 0 2638

PFB Design d.o.o.,Beograd 1293 1764

1293 4402

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2015 godine prikaza je u tabeli koja sledi:



U RSD 000
Bruto 

izloženos
t

Ispravka 
vrednosti

Neto 
izloženo

st

Nedospela potraživanja od kupaca

Dospela, ispravljena potraživanja od kupaca

Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca

Prosečno vreme naplate potraživanja u 2015. godini iznosi 30 dana 

Rizik likvidnosti

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

27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Tabele rizika likvidnosti i kreditnog rizika

Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća finansijskih sredstava. Prikazani iznosi 
zasnovani su na nediskontovanim tokovima gotovine nastalim na osnovu finansijskih sredstava na 
osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti u mogućnosti da potraživanja naplati.

Dospeća finansijskih sredstava

U RSD

31.12.2015.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do 
jedne 

godine

Od 1 
do 5 

godina

Preko 
5 

godina

Ukupno

Nekamatonosna 1293 - - - 1293

1293 - - - 1293



U RSD

31.12.2014.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do 
jedne 

godine

Od 1 
do 5 

godina

Preko 
5 

godina

Ukupno

Nekamatonosna 6255 - - 7565

6255 - - 7565

Sledeće tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeća obaveza Društva.  Prikazani  iznosi 
zasnovani  su na nediskontovanim tokovima gotovine  nastalim na osnovu finansijskih obaveza na 
osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri.

Dospeća finansijskih obaveza
U RSD

31.12.2015.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do jedne 
godine

Od 1 do 
5 godina

Ukupno

Nekamatonosne 1246 - - - 1246

1246 - - - 1246

U RSD

31.12.2014.

Manje 
od 

mesec 
dana

1-3
meseca

Od 3 
meseca 

do jedne 
godine

Od 1 do 
5 godina

Ukupno

Nekamatonosne 1246 - - - 1246

1246 - - - 124662



27. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

Fer vrednost finansijskih instrumenata

Sledeća tabela predstavlja sadašnju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu fer 
vrednost na dan 31. decembra 2015. i 31. decembra 2014. godine.

31.decembar 2015. 31.decembar 2014.

Knjigovodstve
na

Knjigovodstve
na

vrednost Fer 
vrednost

vrednost Fer 
vrednos
t

Finansijska sredstva

Dugoročni  finansijski 
plasmani

- - - -

Potraživanja  po  osnovu 
prodaje

1293 1293 4402 4402

Gotovina  i  gotovinski 
ekvivalenti

1310 1310 5692 5692

2603 2603 10094 10094

Finansijska obaveze

Kratkoročne  finansijske 
obaveze

- -

Obaveze  prema 
dobavljačima  bez 
primljenih avansa

1246 1246 850 850

1246 1246 850 850

Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata

Obzirom na činjenicu da ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini i prodaji 
finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom na činjenicu da ne postoje dostupne tržišne informacije 
koje bi se mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti finansijskih sredstava i obaveza, 
korišćen je metod diskontovanja novčanih tokova. Pri korišćenju ove metode vrednovanja, koriste se 
kamatne  stope  za  finansijske  instrumente  sa  sličnim  karakteristikama,  sa  ciljem  da  se  dobije 
relevantna procena tržišne vrednosti finansijskih instrumenata na dan bilansa.
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