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(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2A12 + 2A14 + 2a16 + 2a1a) > 0

I ocTAntl 6PyTO CBEOEyXBATH/ ry6fTA(
(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 20 12 + 2014 + 2A16 + 2c1A) -
(2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) > 0

2019

2024

0

0

0

0

noPE3 HA OCTAI|,r CBEOEyXBATHI/ !O6L/1TAK t4U'a ty6t4TAK
flEPl,lOAA 2021

0

0
v HETO OCTAI 4 CBEOSyXBATHI4 AO6fi1AK

t2019 .2A2A .2021' 0

V HETO OCTFJ]I,I CBEOSYXEATH14 TY6I4TAK
t)oa. )019 | 202 2a

B. y{ynAH HETO CBEOEyXAATHt4 pE3yIlTAT nEPXOAA

2022

2023 0

YKYIIAH IiETO CBEO6YXBATHh AO6hTAK
.2001 - 2aa2 + 2a22 - 2A23) > O

II. YKYNAH HETO CBEOEYXBATHl/I |Y6I4TA]<
l2oa2 - 2001 + 2023 - 24221> 0 2025

) 2024 3.830 17.009

T. YKYNAH HETO C B EO6YXBATHI,1 AO6I4TAK I1IIT ry6I4TAK
12021 .2o2A)= AOn 2024 2 0,n, AOn 2025 >0

1. fpinfcaH BehoHcKuM Bnacaq!/,Ma Kanhrana

2426

2Q2T

3.830
;;;;

17.009

17,009
2. fprn/caH BnacNrqrMa (oli leMajy KoHrpony 2A2A

v

AaHa 06.05 20_19_ roArFre

TElllERINU
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nounor 4
nonyH,aBa

81158S3

npaBHo nvqe - npoay3erH{k

ulhclrpa AerarHocli 2315 101876768

I43BEIXTAJ O TOKOB14MA TOTOB]4HE
y neproay oa _j]j]: ao _!.1-.1::20_lL, roahHe

FABR]KA KOTRLJAJUCIH LEZAJEVA I KARDANA FKL AD TEI\,lERIN

Temerin, ldustrijska zona bb

A. TOKOB14 TOTOB14HE I43 NOCIIOBHI4X AKTI4BHOCTI4
3001 1 278 693

!npfnr8! roroBiHe n3 ioMoslfx arv8focrx (l ao 3)

1 npoAaia a np,MDe*.BaHch 3042 1 265 579

3. OcranM rrpvnu8i /3 peAoB I
13.114

2 fpfMEeHe (aMare ,3 noc 3003

3004

. Oqn/B/ oo6,rel3ro!.oBry.a r/e'o r/Lloo5 3005 1 245 765

706 183

456.322

1 580 480

1514.469

507

65.504

1 459.829

914 059

488 496

53.653

1. tlcnrareAo6aBtualfMa / Aarx aBatsc,

2. 3apaAe Ha{tsaAe 3.paaa n ocranr rrli tr pacxoA/

5. OAn,ef no oc8o8y ocranrxtaBHrx fprxoAa

o .oBer. a4le-o( bf.
Hero oanhB roroBtrre f3 nomoBts/x a(r/Btsocrh {ll-l)

TOKOB'1 TOTOB14hE 113 A(T14BHOCT14 14HBECTI,4PAT6A

Fp"nhB, roioBftse 13 aKr"6rocr, fN8ecfupaBa (1 Ao 5)

1 npoaaja aKuhja, yaena (qero npfnu6h)

-.rpoa.rar6Ma--pu:'Ip/v ," p"""" 
"-p""" 

, 0""i"",,.
cpeacraBa

I Odann drHaHcxJc(f rracMaHf (Hero nprnhBn)

nprMAeNe KaMare tr3 aKrrBf

npfMDere ArBrAeFAe

OArrBu roroBftse,3 an,eNocrh ileecrrpaba (r Ao 3)

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3412

7396

3013

3014

3015

3016 
|

341-7

3018

3019 76409

I KynoBrra a{Lrria ! yAena (rero oAir"Bf)

(y.oBrfa feMarep,JanHe hMo€,He He(perfrHa nocrp0jeba. onpeMe / 6honouK"x

ocranq CrH6Ncfjc(i niacMaBr (Hero oanr€!)

| . Bero npknf6 roroBqNe 13 anrB8ocr/ 
"HBecrupasa 

(- t)

V Hdo oAn,B roroBfNe 13 a{r,s@rr @&dhpaBa 1l-l)

B IOXOBI4 TOTOB14HE I43 AKTI4BHOCTI,4 OI,1HAHCI,1PAIbA

rlpvn,B, roroBtrHe 
"3 

anhBHocr, gfNalcxpasa (1 ao 5)

1. YBehaEe ocioeHo. (anrrana

Kpar{opoeHn Kpeanr" (f elo.prn,F!)
Ocrare AtrcpocBe o6aBe3e

5.

!:
1

Ocrane Kpar(opo!Be o6aBe3e

OAnfBf roroBhHe n3 anhBHocrq QfNaNcrpasa (1 Ao 6)

Oi(yn concrBeBtrx aKqrja I yAena

35

3029

3030

3031 7A5TA

1020

3421

3032

9.673

i

76 449

3422

3023

3Q24 45 024

57 8943425

57 859

129 6J4



t",,yo-.r* lnp;-,*.,""*
2 3

. AyropoeH, kpeAir, (oan{B/) 3033 46 227

. KparKopolNr Kpeaurf (oanrBtrl 3034 21652 126.143

4 OcEne o64e3e (oatuBr)

5. onaHcvjc(h ni3trNr

6 l,lcnnaheNe atrBrAeHAe

lll. llero npxnvB roroBtrHe ,3 ao€locrq O,reHcipaBa (l l )

V B€rc oanr€ roroeHe u3 aFqBHocru +,HaNcupasa (lrl)

r. CBETA nPl,rtt4B roroBhHE (3001 + 3013 + 3025)

A CBCI A OAnhB |OTOBI4HF 1005 ' 01c _ r0l
Tr. HETO nPlrnlB rOTOB14HE (3040 _ 3041)

E. HETO OAnUA TOTOBhHE (3041 - 3040)

3035

3036

i03L

30q

l9J1
3040

l91l
3417

3043

1 805

^^^

705;;
1 276 693

1 286 oO8

315

3 531

717S0

1.669 759

r oos stz
3.847

t( TOTOB'1HA HA NOgETKY OEPALIYHCKOT NEPTOtrA 3044 5.980 1710

3. flo3I4 4BHE KyPCHE PA3n|1KE nO OCHOBv nPEPAqvHA IO]OaUHE 3045 13 408 19.587

T, HETATTBHE KYPCHE PA3II14KE NO OCHOBY NPEPAqYHA iOTOBI4HE 3046 5 053 19164

J, TOTOBI4HA HA KPAJY OEPALIYHCKOT NEPI4OAA
(3042. 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047 7 020 5 980

TEI\,1ERINU
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SADRZAJ
NAPOMENA TJZ KONSOLIDOVANI FINANSUSKI IZVESTAJ

zA 2015.c.
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Bilans Llspeha

Bilans stanj a

Bilans tokova gotovine

Napomene uz konsolidovane ltnansiiske izvestaie

1

2

3

4-t5

Temrin,06.05.2016.



AD )F K L( TEMERIN

KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA ZA 2015. CODINU

Napomena(u000din)
2015.g. 2014.9.

Poslovni prihodi
Prihodi od prodaie
Ostali poslovni prihodi

Ukupno

Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe

?ihodi od aktiviranja robe i udinaka

Poveianj e vred.zaliha uiinaka
Smanienje vred.zaliha udinaka
Tloikovimaterijala
Troskovi goriva i encrgije
T|oikovi zarada,nakrada zarada i ost-lid ras.

Troskovi amortizacije i rezervisan ja

Tro5kovi dugofoanilt rezervisanja
'lioskovi proiyvodnih uslLlga

Nenateri jah troskovi

Ukupno

Poslovna dobit
I'oslovni gubitak

Finansijskiplihodi
finansijski rashodi
Ostaliprihodi
Ostali rashodi

Gubitak iz linansiranja
Dobit iz finansiranja
Dobitak iz redovnog poslovanja
Gubitak iz redovnog poslovanla

Dobitak pre oporezivania

Porez na dobit
OdloZeni'poreski prihodi perioda

Odro/eni poreski rashodi perioda

Neto dobit

Neto dobitak koii pripada veiinskom vkasniku

1.303.110 1.554.786

(3.2),4
5

t.292.821
10.289

t.533.722
2t.064

(3.4),6
6

6
6

(3.4),6
(3.4),6

(3.,1.1r
(3.4.26

8

8

(3.5),9
(3.s),e
(3.s),10
(3.s),10

(35.61e)

19 i.578
(-)

(619.339)
(91.634)

(465.860)
(5 r.761)
(3.730)
(s4.138)
(5,1.51r)

(r7 .166)
1.048

tzt.536

(810.3r2)
(95.e87)

(496.099)
(52.44't)

(3.555)
(46.01e)
(52.648)

(3.6)
(3.6),27
(3.6),2',7

20

(1.r84.300)

118.810

6.086
(85.s 10)

2't .638
(66.021)

(117.807)

1.003

1,003

93

2.920

3.830

3.83 0

(r.452.269)

102.51.7

19.432
( 128. r 31)

60.224
(34.765)

(83.240)

19.277

19.2',71

6'7

2 201

17.009

17.009



ADllFKL)TEMERIN

KONSOLIDOVANI BILANS STANJANA DAN 31.12,20I5
Napomena u hiljadama din

AKTIVA
Dugorodna imovina
Nematerijalna ulagania
Neketnine,postrojenia i oprema
Udes6a u kapitalu

Ukupno

Obrtna imovina
Zalrhe
Potrazivanla
Golovinski ekvivalenti i gotovioa
Poreza na dodatu vrednost i AVR

Ukupno

UKUPNAAKTIVA
VANBILANSNA AKTIVA

PASIVA
Kapital
Osnovni i ostali kapital
Nerasporedena dobit
Revalorizacione rezerve
Gubitak

Ukupno

Dugorodn rezervisanja i obaveze
Dugorodni kediti
Ostale dugorodne obaveze

Ukupno

Dugorodna rezeryisanja

Kratkorodne obaveze
K ra(orodne f inansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu poreza
Ostale kratkorodne obaveze
Pasivna vremenska razgraniaenla

(3.7),(3.8),12
l3

2015.g.

21.995
386.432

2014.9.

22.246
444.042

130

(3.9),14
(3.12),15,16
(3.10),17
(3.13),18

404.427

\.04'7.043
268.537

7.020
22.287

1.345.587

1.754.014
3.021

466.418

8'15.922
300.067

5.980
31.006

r.2r2.915

1.679.393
3.5t4

22'7 .7 s0
69.'785

287.588
'13.822

19

20

2I
22

359.410

333.609
75.618

tot <l<

368.047
109.394

(3. r r.),26

23

24
25
25

409.227

3.730

458.786
443.7 52

2.490
65.207

t2

417.441

3.'102

4'7 5.689
341.854

2.542
66.31 I

Ukupno
Odlozene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA

970.247
11.400

r.154.0t4
3.021

886.396
t4.319

1.679.393
3.514

2'7



AD)lKL)TEMERIN
KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVlNB ZA 2015 GODINU

U hiljadama dmara

Novdani tokovi iz poslovania
Priliv
Prodaja i primlieni avansi
I'rimljene kanrate iz poslovnih aklivnosti
Ostali prilivi iz ledovnog poslovania
Odliv
Isplata dobavliadima i dati avansi
Zarade.naknade zarada i ostali lidni fashodi
Plaaene kamate
Porez na dobitak
Plaaania po osnovu ostalih.iavnih prihoda

Neto priliv/(odliv) novdanih sredstava iz poslovanja

Novdani tokovi iz aktivnosti investiranja
Priliv
Prodaia akcija i udela
Prodaja nemet. Lrlaganj a,nekretnina.poslr.opreme
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Priml.jerre kamate rz aLtivnosti inr <:tirrnj"
Priml jene dividende

Odliv
Kupovina akciia iudela
Kupovina nemat.ulagan ja.postro jen ja i oplena
Ostali finansiiski plasmani (ncto odlivi)

Ncto odliv novdanih sredstava iz investiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Novaani lokovi iz aktivnosti finansiranja
Priliv
Uvcianic osnovnog kapitala
Dugorodni krediti (neto priliri)
Ostale dugoroane i kratkorodne obaveze

Odliv
Otkup sopstvenih akciia i udela
Dugoroani krediti (odlivi)
Kralkofoani krediti (odlivi)
finansiiski lizing
lsplaiena dividenda

Neto pdlivnovaanih sredstava iz linansiranja
\cto odllr gotor ine'u aktir nosri llnar.'ran.i:t
Nelo prilivigotovine
Nelo odliv gotovine
Cotovina i ekvivalenti na dan 01, Januara
Pozitivne kursne razlike
Negativne kursne razlike
Gotovina i ekvivalenti gotovina na dan 3l.Decembra 2014.g.

2015.g.

1.265.579

t:l lt4

(706.183)
(456.322)

(40.666)
(34)

(2.560)

72.928

2014.9.

1.5t4.469
50'7

65.504

( 911.069)
(488.496)

(53.6s3)
( 15)

(3.596)

120.65 r

31.385

(9.673) (76.409)

(45.024)(9.673)

57.859
35

(46.227)
(2t.652)
(1.805)

(886)

(i26.i43)

(70.570)

(7.315)

5.980
13.408
(5.053)
'7.020

(7r.780)
3.847

1 .',710

19.5 87
(19.164)

5.980



ADrIKL>TEMERIN
NAPOMENI] LJI KONSOLIDOVANE FNANSIJSKE IZVESTAJE

I. OSNOVNI PODACI O I'ITEDUZECI

Fabrika kotrljajuiih leZaia i kardana FKL a.d. Temerin u daliem tekstu FKL a.d. Temerin bavi se

proizvodnion1 i prodajom proizvoda iz osnovne delatnosti , a to su I

- kolrljajuii lezajevi
- i kardanska vratila.

Pfetczan proizvodni proglan dini proizvodnia lezajeva za siroku potroinju, automobilsku
industrilu. poljoprivrednu mchanizaciju dok se proizvodni program kardana koristu u industriji kamiona,
za poljoprivrednu mehanizaciju i za speciialne maaine po posebnoi porudZbi.

Oko 85 % proizvodnjc namcnjeno.ie izvozu - za 2015 godinuje to oko 9.417.000,00 EUR-a.
Najznaiajni]i kupci se nalaze u zemliama Evrope i lol

Italila- 54.887.000.00EUR-a
Nemadka- 510.000,00EUR-a
Rusija- 1.872.000.00 EUR-a i
Makcdonija 598.000,00EUR

Kupci iz inostranstva su i preduzeia iz bivSe Jugoslavije . a takode i Bugarska. CeSka.

Slovadka, SAD, Rumunija, I'oljska, Madarska, 'l\rska, Austriia. Ukrajina, Francuska, Estoniia, Litvaniia
Itd.

IKL a.d. je organizovan kao a.d. odlukom Skupstine FKL-a o organizovanju br. 4630 od
2 L05.2004.g. i registrovano kod flgovinskog suda u Novom Sadu pod brojem I Fi,1997/04 od
01.06.2004.g i kod Agenci.jc za privrcdne rcgistre kao privrcdni subjckat pod brojcm BD. 77317l2005 od
I L07.2005.g. Osnivadkin aklom od 10.06.2009.g. FKL ad menja i uskladuje pravnu formu sa Zakonom
o pdvrednin dNStvima i Ugo!ofonl o prodaji 70% drLrSh,enog kapitala potpisanog saAgencijom za
privatizaci ju od 21.0,1.2009.g.

Sediste FKL a.d..je u Temerinu, Industrijska zona bb.

Na dan 31. decembra 2015.g. biLo.je stalno zaposleno 628 radnika.

Poreski idcntifikacioni broi I'reduzeiaje 101876768 dokje matidni bfoj 08115893.

Preduzeieie u sistemu PDV-a sa PEPDV broiem 132678193.

Osnovna Silia delatnosti ie 281 5-Proizvodn ja lcZaja, zupdanika i sl.

l:KL ima zavisno pravno lice:
FKL Vilegrad doo. Kuslur poiie bb Mb.11020968 sauaesiemu kapitalu 100%
kao i ostala povezana pfavna llca r to:
Poslovna zajednica lcZajeva, Novi Beograd. PIB-102198905 Mbr 07053894 Udeo 18.89%
llS-lstrazivadko tehnoloiki centar, Novi Sad, PIB-101651452 Mbr 081980,17 udeo 12.5%
TS Engineering. VoronjeZ. Ruska Federacj.ja i

ZAO Tehnika-Service, Voronjez. Ruska Fedcraciia PIB-36655016415, Reg.br 1023601555834



AD)IrKL)TLMERIN
NAPOMENE UZ KONSOLiDOVANE FINANSIJSKE IZVESTAJE.naStavaK

2. OSh'OV ZA PRII'AZIVANJE FINANSI.ISKIH IZVESTA.IA

Prilozenifinansijski izveitajiDru\tva za 2015. godinu su sastavlieni u skladu sa vazec;m
raaunovodstvenin pfopisima u Republici Srbiji zasnovanilll na Zakonu o mdunovodstvu ("Si. glasnik RS", br.

62t20t3\.

Finansijski izveitaji za 2015. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o radunovodstvu i
podzakonskim aktima donctim na osnovu Zakona. Druitvo prilikom sastavlianja llnansijskih izveStaia za

20 5. lodinL prinreniuie

Konceptualni okvir za flnansijsko izve5lavanje (daljer Okvir), Medunarodne radunovodstvene
standardc (da];ei MRS), odnosno Medunarodne standarde llnansijskog izvestavanja (dalje: MSFI) i sa

njima povezana tunadenja izdata od Komiteta za tumadenje radurovodstvenih standarda (dalje: IFRIC),
naknadne izmene tih slandarda i sa njifra povezana tumaienja, odobrena od Odbora za meatunarodne
radunovodsh,ene slandarde (daljer IASB). aiiiie prevod utvrdilo i obiavilo ministarstvo nadle;no za
poslovc finansija.

ReSenjem o utvrdivanju prevoda Konceplualnog okvira za finansijsko izveitavanje iosnovnih
tckstova Medularodnih radunovodstvenih slandarda, odnosno Medunarodnih standarda hnansijskog
izveitavanja ("S1. glasnik RS", br. 35/2014), utvrdenje i objavljen prevod Konceptualnog okvira za
finansijsko izveStavanie i osnovnih tekstova Medunarodnih radunovodstvenih standarda, odnosno
Medunarodnih standarda linansijskog izveitavanja, izdatih od strane Odbora za medunarodne
fadunovodstvene standifde. kao i lumadenja standarda izdatih od strane Komiteta za tumaeenje
radunovodstvenih standarda koji su u primeni rta dan sastavlianja priloZgnih llnansiiskih izveStaja.

Finansljski izvestaji su prikazani u fonnatu propisanom Pmvilnikom o sadr;iDi ifofmi obrazaca
flnansijskih izveStaja za privredna druStva. zadruge i preduzetnike ("S1. glasnik RS", br. 95/2014 i 14,{/201,1). Ovim
pravilnikom definisani su obmsci finansijskih izveataja i sadrzina pozicija u obrascima, kao i minimum sadr:aja
napomena uz te lzvestaJe.

Osnov za konsolidaciju finansijskih izrc3tr.rja ie uiesie FKLAd Temerin u kapitalu FKI- Doo ViScgrad u
kapitalu od 100 7o po osnovu reicn]a Osnovnog suda u Sokocu od 22.12.2009.g.
FKL Vilegrad doo, Kustur polje bb. Visegrad, MB- l 1020968. PIB-,1402641910002



AD>FKLIITEMERIN
NAPOMF]NE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVLSTAJE-NASIAVAK

3,) PREGLED ZNA.AJNIH RACUNOVODSTVENIH POLITIKA

(3.1) Pravila procenjivania

Prinrenieno osnovno nadclo procenjivania bilansnih poziciiaie primena nabavnih cena i cena

koStania.
Raaunovodstvene polilike se dosledno plimenjuju za peiiod

(3.2) Preraiunavanje stranih sredstava pladanj. i tretman kursnih razlika

Irinansilski izvcstaji Drustva iskazani su u hiljadama dinala (RSD). Dinar predstavlja zvanianu

izveStajnu valutu u RepubLici Srbiji ifunkcionalnu valutu l)rustva.

Poslovnc promene u stranoj valuti su preraiunate u dinare po srednjem kursu valute utvrdenom

na medubankarskon ttistu deviza, koiijc vaiio na dan poslovne promene Monetame pozicije iskazane

u stranoi valulina dan bilansa stania. premdunate su u dinare prema sredniem kursu utvldenom na

medubankarskom trziStu deviza, koii.ie vaZio na dan bilansa. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale

po osnovu izvr'Scnih plaiania i naplata u stranim srcdstvima plaiania u toku godine na dan bilansa

iskazane su u bilansu uspeha Dfustva. kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih lazlika u okvirrr pozicije

finansi jskih prihoda/rashoda.

Potrazilania u koja.ie ugradeia valutna klauzula preradunala su u dinare po srednjem kursu

valute koii.ie vazio na dan bilansa. Pozitivni i negativni et'ekti naslali po ovom osnovu iskazani su u

bilansu uspeha DruStva. kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorcne zastite od rizika u okviru
kategoli je ostalih pr ihodtrashoda.

(3.3) Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje iskazuju se po l'akturnoj vrednosli, umanjenoj za dale popuste, povraiaj robe

i por'ez na dodatu vrednost.
Prihodi se priznaju u trenulku kadajc izvrsen promet robe ili proizvoda odnosno kada su svi

lizici presli na kupca.
Prihodi od prodaje usluga priznaiu se kada je usluga izvrSena

lzvfscno.ie iskljLraivan]c prihoda iz odnosa matidnog izavisnog pravnog lica i po tom osnovu su

napravl jere korekciic pr ihoda.

(3.,1) Poslovni rashodi

Poslovne rashode dinc ; nabavna vrednost prodate robe, troskovi materijala i enelgije, troskovi
zalada, r]aknada zarada i ostali liini rashodi ( neto zarade. porezi na zarade, doprinosi na teret zaposlenih,

doprinosi na tcfct poslodavca i isLali lidni rashodi), troSkovi amortizacije i rezervisanja, smanjenjc zaliha

Lrdinaka i ostali poslovni rashodi.
Izvrieno je iskljuiivanje fashoda iz odnosa natidnog i zavisnog pravnog lica i po tom osnovu su

rrp-ar ''ei.r k"r<lclic rcshoda.

(3.5) Finansijski prihodi i finansijski rashodi i ostali prihodi i rashodi

finansijski pLihodi irashodi obuhvataiLr prihode ifashode kamata nezavisno odtogada li sLl

dospcli i da 1i se plaiaju, realizovane pozilivne iiegirlivne kLrfsne razlike. prihodc ifashode po osnovrl

ugovorene \,alune klaLlzlrle iostale pfihode i rashoclc kao Sto su manikovi i viikovi materijala, robe i

proizroda. gubici idobici od prodaje istih. troskovi sporova.rabat, prihodi od smanjenja obaveza iostali
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pdhodi i fashodi.
Izvrleno je iskljudivanje rashoda odnosno prihoda naslalih po osnovu preraduna kursneih razlika

iz odnosa matiartog i zavisnog pr-ar nog lica i po tonl osnovu su naplavljene korekcije rashoda i plihoda.

(3.6) Porez na dobitak

Porez na dobil se obfaiunava i plaia u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih

hca.
Porez na dobitak predsravlja iznos koii se obradunava i placa u skladu sa odredbama Zakona o

porezu na dobit preduzeta Republike Srbije. Tekuii porez na dobitak predslavlja iznos obradunat

primenom plopisane poreske stope od I 5o% na osnovicu koju predstavlia oporezivi dobitak. Oporezivi

dobirak sc utvrciuie u poreskom bildnsu kao dobit preoporezivania iskazana u bilansu uspeha, nakoD

uskLadivania prihoda i rashoda na nadin propisan poleskim zakonodavstvom Republike Srbije. lznos

ovako utvfdenog poreza i iskuanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih krcdita i poreskih

podstioaja.
Porcski propisi u Republici Srbiji. ne dozvoliava.ju da se poreski gubici iz tekueeg perioda

iskoriste kao osnora za povrataj poreza plaicnog u odredenom prcdrodnorn periodu Cubici iz tekuieg
perioda lnoglr se pfcneti na raaun dobiti utvfdene u godisniem poreskom bilirnsu iz buduiih obraiunskih
perioda, i,rli ne duie od pet godira.

Odlo2eniporez
Odlozeni por'e7 na dobit se obraiunava za sve privremene razlike izmealu poreske osnove

imovine i obavcza i niihove knjigovodstvcne vrednosti. Vazeie poreske stope na dan izvestavania ili
porcske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, kotiste se za obradun iznosa odlozenog poreza

Odlozene poreske obaveze se priznaJLr 7.1 s\ e oporezir e prir rentcne rdzlike. Odlozena poreska

sredstva priznaju sc za odbilne privreilene razlike i neiskoriSaene iznose prenosivih poreskih kedita i
poreskih gubitaka, do mere do koje.ie izvesno da ie nivo odekivane buduie oporezive dobiti dovoljan da

se sve odbitne privrenene razlikc, prenetineisko|iiieni poreski krediti ineiskodsieni poreski gubici

mogu iskoristiti.
Knjigovodstvena vrednost odlozenih poreskih sredstava pieispituie se na svaki izvestajni datum

iunarjuie do mcrc do koie vise nije izvesno da.je nivo odekivanih buduiih oporezivih dobitaka dovoljan
da se ukr.rpna vrednosl ili deo vrediosti odloTenih poreskih sredstava nto2e iskorisriti.

Odlozena poreska sfcdstva koia nisu pliznala proccniuiu se na svaki izveStajni datum i priznaiu
do mere u kojoj je postalo verovatno da ae buduia oporeziva dobit dozvoliti povraiaj odLo2enog poreskog

sredst\'a.
l!ku6i i odlozeni porezi priznaiu se kao rashodi i prihodi i ukljuaeni su u neto dobit izveitajnog

pefloda.
OdloZeni porcz |ra dobil koji se odnosi na stavkc koie se direklno evidentifaiu u korist ili na teret

kapitala se tLliode evidertin u kofis!. odnosno na lerel kapitala.
(b) Porezi i doplinosi koii re zavise od rczultata poslovanja

Porczi i doprinosi koii ne zavise od rezultata poslovania ukLjuauiu poreze na imovinu i druge
poreze. razne naknade i doprinose koji se plaiaju u skladu sa republidkim i lokalnim poreskim propisima.
Ovi porezi i doprinosi su prikazani u okviru ostalih poslovnih rashoda

(3.7) Nekretnine, postroienia i oprema

Stavkc nekletnina. postrojenja i opreme. koje ispunjavaiu uslove da budu priznate kao srcdstvo,
odmeravaju se prilikom poaenog pfiznavalja po svojoj nabavnoj vrednosti odnosno, ceni koStanja.

Nabavnu vrednosl ai]1i vrednost po f'akturi dobavljada ukliuiuiuii carine, poreze koji se ne mogu
rel'undirati i sve druge troSkove dovodenia sredstva u stanie tunkcionalne pdpravnosti. Nabavna vrednost
Lmranjena.je za sve primljene popuste i/ili rabate (poklone). Nabavna vrednost izgradenih osnovnih
sledstava.je njihova nabavna vrednosl na datum kada su izgiadnia ili razvoi zavrieni.
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Pod nekretninom ili opremom solatrqiu se ona sredstva aiii ic oaekivani kodsni vek upotrebe

duu i od jednc godine. Naknadni izdaci u nekrehinc. postrojenja i opremu se kapitalizuju samo kada.ie

verovatno.da ie buduie ekonomske korisri povezane sa tim izdacima pdpasti Drustvu i da izdaci mogu

pouzdano da se i7_mere. svi ostali troskovi tekuigg odrzavania terete troikove perioda u kome nastanu.

Dobici ili gubici koii se.javliaju prilikom prodaie ilifashodovania nekr<tnina iopreme. priznaiu

se. u okviru oslalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda. u bilansu uspeha

Korisni vek upotrebc sredstva se preispituje najmanje na kraiu svake poslovne godine, iako
postoie promene Ll odckivanoj dinamici troSenja buduiih ekonomskih kofisti koje su sadrZane u s.edstvu,

stopa amorlizaci.ie se menja kako bi se odrazila promenicna dinamika.

1.\akon podetnog priznavaija, nekrelnine, postrojenja i oprenra se iskazujo po nabavnoj vrednosti

unranjenoj za kuniuliranu ispmvku vrednosti i cventualne kunulirane gubitke za umanjenje vrednosti'

(3,8) Amortizacijn i rezervisnnja

Amofiizaci.ia nekretiina. postroienja i oprcme obradunava se poiedinadno po propisanim

stopama iz nomenklature osnovnih sredslava tako da se celokupna nabavna vrednost amofiizu.je u
jednakim iznosima Lr toku pledvidenog korisnog veka upotrebe sredstava

Ob|aiun amortizacije nekrctnina. postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja podinje kada se

ola sfedstva slave u upotrcbu.

Propisane godisnie stope anionizacije, koie su u primelli su:

- gradevinski objekti
- pogonska oprema
- raaunari i pripadaiuaa oprena
- vozlla

Izvrsena su fczcNisaqja za naknadc i druge benelicije zaposlenih kao i rezervisanja na osnovu

potencijalnih obaveza koji mogu lastati na osnovu sporova kako radnih tako i privrednih sporova.

(3.9)Zalihe

Zalihe sc \,fcdnlrju po nabavnoj vfednosli. odnosno neto prodajnoj vrednosti ako.ie ona ni2a.

Nabavnu vrednosl predstavlja vrednost po laktuti dobavljata uveiana za tmnsportne i oslale zavisnc

lroskove nabavke. Nabavna vrednost utvraluje se melodom prosedne ponderisane nabavne cene. Neto
prodajna vrednost.je cena po kojoj zalihe n1ogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja po odbitku
vari jabilnih troskova proda je.

Teletenjem ostalih poslovnih rashoda vrSi se ispravka vrednosli zaliha r.t sludajevima kada se

oceni da.je potrebno svesti vfednost zaliha na niihovu ncto prodajnu vrediost. OSteiene zalihe i zalihe
koje po kvalitctu ne oclgovafaju st.uldaldima se u potpunosti otpisuju.

Zalihe robe u maloplodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kaju
ob|adunskbg perioda vrSi se svodenie vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije realizovane

razlikc u ceni i poreza na dodatu vredlost, obradunatih na proseanoi osnovi, na vrednost zaliha u staniu na

kraju obraiunskog perioda i nabaviu vrcdnost prodate fobe.

Ccna koilania goto!ih proizvoda i ncdovficnc proizvodnje obultvata utroiene sirovine, direktnu
l?dnu snagu. ostale direktne lfoikove.

1,8-10 %
5-20 %
2A%
r5,5 %
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(3.10) Cotovina i gotovinski ekvivalcnti

Golovina i gorovir'rski ckvivalenti obuhvalaiLr: novac u blagajni. depozite po videniu kod banaka,

druga kralkoroala visoko likviclna ulaganja sa plvobitnim rokom dospeia do tri meseca ili kraie i
prekoraaenja po tckuiem ratunu. Cotovina u stranoj valuti.ie preradunata na dan sastavljanja finansijskih
izve5taia po srednjem kursu na dan sastavlianja FL

(3.11) Rczervisanja, potencijalne obaveze i potenciialna sredstva

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da
. se izmiri sada3nja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanie moZe biti kratkoroano i dugorodno.

Ukoliko je rezcn'isanje dugorodno a elekat vrednosti novca znadaian dugoroano rezervisanje se

diskontujc.
Rezervisanje 6e biti pfiznaro kada su kumulativrlo ispunjena sledcia tri usloval
1) dfuitvo ima sadasn]u obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao posledicu proilog dogadaja;
2) verovatno.jc da ic doii do odliva resursa radi izmirenja obaveza; i

3) visina obaveze moze da se pouzda[o proceni.
Rezervisanja za otpremnine i.iubilarne nagrade se odmeravaju po sadasnjoi vrednosd oeekivanih

buduiih odliva primcnom diskontne stope.
Rezervisania za sudske spor-ove lb|miraju se Ll iznosu koji odgovara najboljoj proceni

fukovodslva Dfusl\a u poglcdu izdataka ko]i6c nastati da sc takvc obaveze izmire.
ifoSak rczen,isanja se priznaje u rashodima perioda.
Rczcrvisanjc se nroic kofistiti samo po osnovu izdataka za koje.je rezeNisanje prvobitno bilo

pfiznato. Kada nastane odliv sredstava po osnovu obaveze za koju.ie prethodno izvrSeno rezervisanje,
stvarni troikovi se ne iskazuju ponovo kao rashod, vci se knjiZenie sprovodi zaduzenjem raduna
lezervisania, a u kodst odgovalajuieg raduna obavcza (prema v$tama) ili odgovarajuieg raduna
sredstava (zalihe. noviana sredst\,a) u zavisnosti od karaktera rezervisanja. vrste nastale obaveze i nadina
na koii.]c ona izmirena. NeiskoriSceni iznos rezervisania ukida se u korist oslalih prihoda.

Ukoliko se odeku]e da ic dco izdataka za izmirenje obaveze biti nadoknaden od strane treieg
lica. nadoknada se uzima u obzir ako je izvesno da ie biti primljena u sludaju da dode do izmirenja
obaveze. U tom sludaju nadoknada se tretira kao zasebna imovina, a iznos priznat za nadoknadu ne sme

da premaSuje iznos lezervisanja.

(3.12) l'otraiivanja po osnovu prodaje

Polrazivania po osnovLr prodaie procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni
iztros netraplativih potraZivarja.

U skladu sa pravilnikom o racuno\ oJ\t\ u i ra!uno\ odst\ enim poiitikama odluku o ispravci
vfednosli ienaplativih polraziranja i otpisu potraZivanja donosi Upravni odbor preduzeia na predlog
komisije za popis potra2iranja iobaveza.
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(3.13) Aktivna vremenska razgraniienja i PDV

Preko aktivnih vremenskih razgranidenja knjiZeni su trolkovi buduieg pe oda kao Sto su

premije osiguranja i ostala vremanska razgranidena i ti troskovi 6e biti knjizeni u bilansu uspeha u 2016.9.

Potrazivanja po osnovu pretplate poreza na dodatu vrednost kao mzlika izmedu ulaznog i
izlaznog PDV knjizena su u okviru aktive bilansa stanja.

Kod dugorodnih kredita ragranidene kursne razlike i valutne klauzule koje su bile u okviru
vremenskih razgranidenja preknjiZene su na terct toSkova za 2015.g. i izvrleno je'ukidanje razgranidenja.

(3.15)Dugoroini fi nansijski plasmani

U okviru dugorodnih finansijskih plasmana knjiZena su udeSia u kapitalu baraka po osnoru' akcija odnosno ulaganje u kapitalu zavisnog pravnog lica.
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4,) PzuHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje robe na doma6em tzistu
Prihodi od prodaje robe na ino trziStu
P hodi od prodaje proizvoda i usluga na dom. TdiStu
Prihodi od prcdaje proizvoda i usluga na ino trzistu

Ukupno I

5,) OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prenrija i subvencija
Drugiposlovni p hodi

UKUPNO POSLb\'}II PRIHODI

6.) POSLOVNI RASHODI

Nabavna vrednost prodate robe
Prihodi od aktiviranja robe i udinaka
Poveianje vrednosti zaliha got. Proizvoda i ned.pr
TroSkovi materijala
TroSkovi energije i goriva
Smanierie zaliha udinaka
Ukupnol

7.) TROSKOVI ZARADA ZAPOSLENIH

TroSkovi neto zarada i neto naknada zarada
TroSkovi poreza na zarade i naknade zarada
TroSkovi doprinosa na zarade i naknade zarada
Ostali lidni rashodi
Troskovi dopinosa na teret poslodavca

Ukupno;'

2015.9. 2014.e.
(u hiliadama din)

u hiliadama dinara
2015.g.

20.331
13.94r

132.628
\.125.921

1.292.821

201.4.9.

15.2',70

6.'136
t74.t34
t.337 .582

1.s33.722

2.069
8.220

1.303.110

I 1.5 58
9.506

1.554.786

(35.619)
734

191.578
(619.339)

(91.634)
(---------)

(ss4.280)

2015.g.

(266.075)
(27.450)
(7'/.t81)
(33.659)
(6r.489)

(46s.860)

(t'1.'766)
1.048
12t.536

(810.332)
(9s.987)

(801.s01)

2014.9.
(u hiljadama din) -/(284.143)

(30.4r8)
(81.849)
(32.209)
(66.880)

(496.099)
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8.) OSTAL] POSLOVN] RASHODI
l0l5.g. 2014.9.

(u hiljadama din)
Trausportne usluge
Troikovi proizvodnih usluga
TroSkovi odrzavanja
l roSkovi zakupdna
Troskovi saimova
Trolkovi rcklame i propagande
Troskovi ostalih usluga
TroSkoi neproizvodnih usluga
TroSkovi reprezentaci je

l roikovi osiguranja
Troskovi za bankarskc usluge
lroskovi ilanarina
lloikoviporeza
Ostali nenatei jalni troikovi

Ukupnor

9,) IINANSIJSKI PRIHODI I R4.SHODI

Finansijski prihodi
Prihodi od kanata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi od efekata va[itne klauzule
Ostali linansijski prihodi

Ukupnol

Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Ostali Finansi jski rashodi
Finan.rashodi iz odnosa sa pov.prar'.licima
Rashodi po osnovu elekata valutne klauzule

Ukupnol

10.) OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali prihodi
Dobici od prodaie nekrer.upreme i posrloicni,
Dobici od prodaje materijala
ViSkovi
\apldcena orpi.dna potrau ir aria
Prihodi od smanjenja obaveza
Ostali nepomenuti prihodi
I'rihodi po osno\ u u.kladi\ ania polr.!./i!.'njd

Ukupnoi

(t2.364)
(28.240)
(2.686)
(6.293)
(1.983)

(9e6)
(3.1l8)

(r 6.548)
( L181)

(19.426)
(6.192)

(31)
(2.44e)
( 6.862)

(108.669)

2015.g.

ll0
4.901

878
197

6.086

(48.2e5)
( r 3.282)
(5.722)

(18.2r1)

(85.510)

(8.864)
(21.783)
(3.28e)
(4.617)

(e)
(25s)

' (7.202)
(20.st7)
(2.s08)

(t3.241)
(4.t20)

(4s)
(2.642)
(9.569)

(98.667)

2014.g.

325
r9.081

15

1t
19.432

(49.266)
(17.712)
(1.062)

(111.0e1)

(128.131)

2015.g.

3;

2.234
6.875

18.496
27.638

2014.e.

40.209
308

7.358

t2.21',7

60.221
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Ostali rashodi
Cubici po osnovu mslrodovanja i optisa osn.sredstav

Cubicj od prcdaie mareriiala
Man jkovi
Rashodi po o.nur .r dirckl.ol piia polrd/i\ dn ia

Rashodi po osnovu rashodovania zaliha
OstaLi nepomenuti rashodi
lspravka vrednosti potrazivanja od kupaca

Ukupno:

1r.) AMORTIZACiJA

Ukupni tloskovi amortizacije za 2015.g. u iznosu od dinara 5l
obradunatu u visini propisanih stopa.

Obradunati iznos amonizaciie :

Ukupnol

I2.) OSNOVNA SREDSl'VA

Zeml j iSte Grad.objekti
(000 din) (000 din)

761 hiljada odnose se na amortizaciju

u hiljadama dinara
2014.g.

52.147

2014.g.

(tz.osz)

, 
(2.6',73\

(34.76s)

Avansi Ukupno
za opremu
(000 din) (000 din)

2015.g.

(rY)

(63.118)
(2.386)

(66.021)

2015.g.

51.761

Sad.\'rcdnost 31.12.2015 12.506

Sad.vrednost 3l.12.2014 12.437
163.3 59

179.5 58

2.167 386.432
444.042

uprema
(000 din)

208.400
252.047

Investi. Oprema
neket. u pripremi
000 din) (000 din)

13,) U.ESCA U KAPITALU

Uaeiia u kapitalu pfedstavliaju ulagania u akcije banaka. Iskazuju se po nominalnoj wednosti na dan

ulaganja, umanjenoj za ispravke vrednosti za srazmeran iznos nepokrivenog gubitka pravnog lica kod

koga.ie ulaganje izvr5eno.

Po osnovu ulagania u kapitaiu ostvamje se deo dobitka koji skupstina banke odredi za deobu dividendu

srazmemo' nominalnoi vrednosti akcija. Udesie u kapitalu odnosi se na akciie kod sledeiih banaka i

preouzeca.
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2015.C. 2014.e.
(u hiljadama din)

%
udeSia

Novosadska banka ad Novi Sad manje od l9'o

DDOR banka ad Novi Sad manje od l7o

Ukupno:

14,) ZALIHE

Zalihe se sastoje od

Siovine i materijal
NedowSena proizvodnja
Gotovi proizvodi.
Roba
Stalna sredstva namenjena prodaji
Dati avansi

Ukupnol

15.) POTRAZTVANJA OD KUPACA

Kupci u zemlji
Kupci u inostranst\'u
lspravka wednosti

Pohazivani a neto

L6,J DRUCA KRATKOROCNA POTRAZIVANJA

Druga kratkorodna pobazivanja se odnose nal

Potrazivanja za kamate
Potazivanja od zaposlenih
PotraZiva{a od drZavnih institucija i organizacija
Potrazivanja za vile pla6en porez na dobit
Ostala ponaz ivanja

Ukupno:

99
31

130

U hiljadama dinara
2015.g.

282.130
310.551
400.081

3t.334
4.925

18.022
1.047.043

2014.e.

297.43'.1

158.536
360.519

30.004
5.245

24.t84
875.922

2014.e.

n4.'733
212.O2r
(4s.t32)

U hiljadama dinara
2015.g.

66.596
214.550
(29.130)

252,016 24L622

-\

U hiljadama dinara
2015.9. 2014.9.

679 679
3.983

9
368

|.482

3.960
9

368
13.429

16.521 18.445



FKL a.d.
NAPOMENE UZ KONSOLIDoVANE FINANSIJSKE IZVESTAJE-nastavak

17.) GOTOVINSKI EKVIVALENTI I COTOVTNA

U hiljadama dinara
2015.9. 2014.e.

562 3.564
30 46

U dinarima
Tekuii raduni
Blagajna
Ostala novdana sredstva
U stmnoj valuti
Devizni raduni
Devizna blagajna

Ukupno I

18.) PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZCRANI.ENJA

Potrazivania za viie plaien PDV
Unapled plaiena premiia osiguran ja

Razgranideni PDV
Razgranidena valutna klauzuia
Razgranidene kursne razlike
Ostala AVR

19.) OSNOVNI KAPITAT,

Osnovni kapital obuhvata sledeie oblike kapitala:

Akcijski kapital:
- obidne alciie

Ukupnol

Acijski kapital dini 285.588 obianih akcrja

20.) Nf RASPORf Dt\t DOBItAK

Nerasporedena dobitje nastala na osnovu razlike p hoda i rashoda
dobit preduzeiai odloZene poreske prihode i rashode.
Nerasporedena dobit za 2015.g iznosi 3.830 hiljada dinara.

1.000 L000

5 .3'7 6 t.342
52 28

7.020 5.980

U hiljadama dinara

20t5.9. 2014.9.

12.156 20.460
4.263 4.t46
1.051 913

5.51',1 5.48'7

22.987 3r.006

U hiljadama dinara
2015.9. 2014.9.

285.588 22'7.7s0

285.588 227.750

umanjena za obaveze za porcz na



FKL a.d.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANT,, I INANSIJSKT IZVESTAJE-nastavaK

2I.) DUGORO.NE OBAVEZE PO KREDIT]MA

Dugorodne obaveze odnose se na kedite koii dospevaiu u roku duZem od godinu dana od dana dinidbe

odnosno od dana bilansiranja i odnosi se na sledeie banke:

VTB banka ad RSD
l-r)r( barlkr xd \o\ i sad TTL

AIK banka ad NiS EllR
lund za r.vroi RS RSD
Vojvodanska banka ad Novi sad RSD
Ostali dugoroani krediti

2014.e.
(u hiljadama din)

9.2to/o i't.529% 5t.769 44.351
8.70l

6.64 i,1.14% 'A 151.361 134.180
3.0%g 59.483 7'1.015
6.1% s 2.899 5.766

68.097 98.032

333.609 368.047

Oclobren kanatna
Kredit u slopa
valuti %

2015.g.

Ukupnol

Obavcze po dugorodnim kreditima u stmno] valuti iskazane su po srednjem kursu deviza na dan
bilansilanja odnosno na dan 3 1. i 2.20 1 5.g. Odnosno 1 2 1,626 1 din za LIUR-o.

22.) OSTALE DUGOROCNE OBAVEZE

Ostale dugoroine obaveze odnose se na obaveze za opremu koia.ie uzeta u finansijski lizing i obaveze
prcma matianom pravnom licui oslalim poveyanim pfavnim licima. Deo dugorodne obaveze po

finansijskom lizingu je u iziosu od l.:181 hiljadc dinara. obaveze prema matidnom pravnom licu od
68.1l l hiljade dinara i obaveze prema ostalim po!ezanin pravr'rjm licima 6.024 hiljade dinara.

23.) OBAVEZE PO KRAIKOROCNiM KREDITIMA

Obaveze po kratkorodnim kreditima iskaTane su u nominalnim iznosinra i odnose se na sledeie banke:
U hiljadama dinara

2015.g.

82.905
83.039
26.419

II7.9',17
3. 162

1.686

1,13.5 98

AIK banka
VTB banla
Ostali
Agencija za osig.i finansiranie izvoza-AOFI
Vojvodanska banka
Finansijski lizing-
fono za ra,, r.-'j RS

Ukupnol

2014.9.

5',1.506

88,703
6.866

84.671
3.407
3.192

231.044

458.786 475.689



FKL a.d.

NAPoMIINt'l tlz KONSOLIDovANE FIIiANSIJSKE lZVISlAJF.-nastavak

21.) OBAYEZE IZ POSLOVANJA
U hiljadama dinara

Dobavljadi u zemlii
Dobavliadi u ioostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Primljeniavansi

Obaveze za zarade i naknade zarada
Ol'ravcze za porez na zarade
Obaveza za doprinose na zande
Obaveze za doprinose na teret poslodavca
Obaveze za ostale porcze i doprinosc
Obaveze po osnovu kamata
Obaveze za porez na dodatu vfednost
Obavczc za naknadc kojc sc lcf'undiraju
OstaLe obaveze
Obaveze za dividende

Ukupno:

2015.g.

188.955
188.154
15.824
50.8 r 9

443.152

2014.C.

190.943
135.867

15.044

3,11.85,1ULrrpno:

Obaveza prcma dobavljaiima u stranoj valuti iskazane su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
deviza na dan bilansirania odnosno 3 1 .12.2015.g.odliosno l2l .6261 din za EUR-o.

25.) OS IALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA
U hiljadama dinara

2015.9.
22.r68

2.4',1r

6.239
5.612
1.689

1\ .244
l0

1.0t0
2.460

t4.77 4

2011.e.
24.6s0
2.6t7
8.279
5.320
2.532
6.648

l0
360

2.9t0
15.527

67.697 68.853

2 6. ) DU C ORO Cl.\A REZERVI SAN JA

Izvriena su dugoroina rezervisanja za benelicije zaposlenih kao i i rezeNisanja po osnovu sudskih
sporova.

Rezervisan ja za benefi cije zaposlenih
Rezenisanja po osnovu sudskih sporova
Ukupno:

27.) ODI,OZENE PORESKE OBAVEZE

U hiljadama dinara
. 2015.9.

1.710

2.000
3.730

2014.9.
t.702
2.000
3,102

Za 20J5 .g. izvrSen.je obradun odloZenih poreskih obaveza koje su nastale na osnovu razlike izmedu
obratuna Amortizaciie po poreskim i finansijskim propisima i po osnovu rezervisanja za beneficije
zaposlenih. Razlike po ovinr obraiurinra su ciovele do poveianja dobitka za 2015.9. i iskazani su odloZeni
poreskiprihodiperioda u izlosu od 2.920 hiLiada dinala rako e poreske obaveze iznose 11.400

2,"**tG\
-'" ;

hiljada dinala.
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 

ФКЛ а.д. Темерин 
 

Извештај о годишњим консолидованим финансијским извештајима 
 

Ангажовани смо да извршимо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја 

групе ФКЛ а.д. Темерин (у даљем тексту: „Група”) који обухватају консолидовани биланс 

стања на дан 31. децембар 2015. године и одговарајући консолидовани биланс успеха, 

консолидовани извештај о осталом резултату, консолидовани извештај о променама на 

капиталу и консолидовани извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, 

као и напомене уз консолидоване финансијске извештаје. 
 

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје 
 

Руководство је одговорно за састављање и истинито приказивање ових консолидованих 

финансијских извештаја у складу с рачуноводственим прописима Републике Србије, као и за 

оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих 

финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед 

криминалне радње и грешке.  

 

Одговорност ревизора 
 

Наша одговорност је да изразимо мишљење о наведеним консолидованим финансијским 

извештајима на основу обављене ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије. 

Због значаја питања изнетих у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење“, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу 

за изражавање ревизорског мишљења. 
 

Основе за уздржавајуће мишљење 
 

Консолидоване финансијске извештаје Групе, осим финансијских извештаја Матичног друштва 

чине и финансијски извештаји зависног правног лица ФКЛ д.о.о. Вишеград (у даљем тексту: 

„Зависно друштво“), без ефеката међусобних трансакција. Ревизија финансијских извештаја 

Зависног друштва за 2015. годину није вршена. Имајући у виду наведено, нисмо били у 

могућности да се уверимо у позиције презентоване у појединачним финансијским 

извештајима Зависног друштва као и да ли су примењене истоветне рачуноводствене 

политике њиховог вредновања, због чега нисмо били у могућности да утврдимо евентуалне 

корекције консолидованих финансијских извештаја по овом основу. Актива Зависног друштва, 

након елиминација чини 4,83% активе Групе, док пословни приходи Зависног друштва након 

елиминација чине 0,37% пословних прихода Групе. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 

ФКЛ а.д. Темерин 
 

Извештај о годишњим консолидованим финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 
 

У оквиру позиције залихе, Група евидентира залихе недовршене производње, у износу од 

310.551 хиљаде динара и залихе готових производа, у износу од 400.081 хиљаде динара. 

Наведене залихе, Група је на крају године свела на нето продајне цене. У складу са 

параграфом 9 Међународног рачуноводственог стандарда 2 „Залихе“, залихе се одмеравају по 

нижој од следеће две вредности: набавној вредности / цени коштања или нето продајној 

вредности. Због природе евиденције коју Група води, нисмо били у могућности да утврдимо 

цену коштања по јединици залиха недовршене производње и готових производа. Сагласно 

наведеном, нисмо били у могућности да се уверимо у исказане вредности наведених залиха, у 

укупном износу од 710.632 хиљаде динара и износ прихода од повећања вредности залиха, у 

износу од 191.578 хиљада динара, на дан 31. децембар 2015. године. 

 

У оквиру позиције Залихе исказани су плаћени аванси у износу од 18.022 хиљаде динара на 

дан 31. децембар 2015. године. На основу спроведених поступака независне потврде салда 

утврдили смо значајна одступања у односу на стање исказано у пословним књигама Групе, док 

од дела добављача нисмо добили одговоре. Нисмо били у могућности да утврдимо 

евентуални ефекат корекције финансијских извештаја по овом основу на дан 31. децембар 

2015. године. 
 

У оквиру позиције потраживања по основу продаје исказана су потраживања од купаца у 

земљи у износу од 51.591 хиљаде динара и потраживања од купаца у иностранству у износу од 

200.425 хиљаде динара на дан  31. децембар 2015. године. Наведена потраживања укључују 

потраживања која нису наплаћена у дужем року од 60 дана од дана доспећа у износу од 

156.320 хиљада динара. Група није спровела обезвређење на терет расхода периода у складу 

са начелом опрезности и усвојеном рачуноводственом политиком, услед чега је преценила 

потраживања од купаца и резултат Групе, у износу од 156.320 хиљада динара на дан               

31. децембар 2015. године. 
 

У оквиру позиције дугорочна резервисања Група је исказала резервисања за бенефиције 

запослених у износу од 1.730 хиљада динара на дан 31. децембар 2015. године. Група није 

евидентирала садашњу вредност акумулираних права запослених на отпремнине и јубиларне 

награде за све године рада запослених у складу са захтевима МРС 19 „Накнаде запосленима“, 

већ је евидентирала износ резервисања за једну годину рада за запослене у Матичном 

друштву. Имајући у виду наведено, нисмо били у могућности да утврдимо ефекат корекције 

консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину по овом основу. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 

ФКЛ а.д. Темерин 
 

Извештај о годишњим консолидованим финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 

 

У оквиру позиције дугорочне обавезе исказане су обавезе по основу позајмица матичног 

правног лица Групе у износу од 74.135 хиљада динара. Део наведених обавеза је доспео за 

плаћање на дан 31. децембар 2015. године, а остатак доспева у периоду краћем од годину 

дана. Услед наведеног, дугорочне обавезе су прецењене, а краткорочне обавезе потцењене за 

износ од 74.135 хиљаде динара на дан 31. децембар 2015. године. 
 

У оквиру позиције обавезе из пословања, на дан 31. децембар 2015. године године, исказани 

су добављачи из иностранства у износу од 167.009 хиљада динара. Спровели смо поступак 

независне потврде салда и у складу са добијеним одговорима утврдили смо неслагања у 

износу од 27.672 хиљадe динара (229.533 америчких долара и 17.572 евра), док од значајног 

броја добављача нисмо добили одговоре, међу којима има и обавеза које потичу из ранијих 

година и нису затворене до дана ревизије. Нисмо били у могућности да утврдимо утицај на 

консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину по основу усаглашавања обавеза са 

добављачима из иностранства. 

 

Дана 10.02.2011. године, Група је закључила уговор са Министарством економије и 

регионалног развоја. Предмет уговора је додела бесповратних новчаних средстава у износу од 

400.000,00 евра за инвестициони пројекат проширења капацитета за производњу лежаја точка 

аутомобила којим се отвара 100 нових радних места. Група је преузела обавезу да не смањује 

број запослених у раздобљу од три године од исплате последње транше средстава (од 

14.07.2014. године до 13.07.2017. године). Правилником о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама, донетим од стране Управног одбора Групе, дана 25.02.2005. године, није уређено 

питање вредновања државних давања. Целокупан износ примљених средстава је признат као 

приход током ранијих година, што није у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардом 20 „Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи“ који 

прописује да се државна давања признају у билансу успеха током раздобља у којима се 

признају повезани трошкови које треба покрити из дог давања. Нисмо били у могућности да 

утврдимо тачан утицај на консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину који може 

настати по овом основу.  

 

У оквиру трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2015. годину 

приказани су трошкови регреса за 2014. годину, у износу од 10.887 хиљада динара и трошкови 

превоза запослених за 12. месец 2014. године у износу од 1.715 хиљада динара. Услед 

неодговарајућег временског разграничења, трошкови текуће године и нераспоређени добитак 

ранијих година су прецењени у износу од 12.602 хиљаде динара, на дан 31. децембар 2015. 

године.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 
 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 

ФКЛ а.д. Темерин 
 

Извештај о годишњим консолидованим финансијским извештајима (наставак) 

 

Основе за уздржавајуће мишљење (наставак) 

 

У оквиру осталих трошкова за 2015. годину исказан је износ од 25.000 хиљада динара који је 

евидентиран по основу Протокола о регулисању обавеза, закљученог између Групе у својству 

дужника и Металопромет д.о.о. Кула у својству повериоца, дана 28.09.2015. године. Предмет 

протокола је утврђивање вредности, начина и редоследа плаћања дуга по основу есконта 

меница од 29.07.2013. године у износу од 25.000 хиљада динара. Имајући у виду да је 

поменути трошак настао током ранијих година и да услед значајности може утицати на 

економске одлуке корисника финансијских извештаја, трошкови текуће године и 

нераспоређени добитак ранијих година су прецењени у износу од 25.000 хиљада динара, на 

дан 31. децембар 2015. године. 

 

У оквиру позиције остали расходи исказани су накнадно одобрени рабати у износу од 24.979 

хиљада динара. На основу спроведених поступака ревизије утврдили смо да се највећи део 

исказаних трошкова односи на претходне године. Група није евидентирала корекције по 

основу исправке грешака из ранијих година на терет резултата ранијих година већ на терет 

расхода периода и није извршила усклађивање упоредних података за 2014. годину како се то 

захтева по МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене у рачуноводственим проценама и 

грешке“. 

 

Против Групе је покренуто више судских спорова од стране физичких и правних лица који могу 

резултирати неповољним исходом. Укупан износ резервисања који је Група исказала по овом 

основу у консолидованим финансијским извештајима на дан 31. децембар 2015. године 

износи 2.000 хиљаде динара. На основу спроведених поступака ревизије нисмо били у 

могућности да проценило ефекат спорова на финансијски положај и резултате пословања 

Групе у будућем периоду, па самим тим ни да утврдимо да ли је било неопходно извршити 

додатна резервисања за могуће одливе у будућем периоду по основу судских спорова. 

 

 

Уздржавајуће мишљење  
 

Због значаја питања описаних у пасусу „Основе за уздржавајуће мишљење”, нисмо били у 

могућности да прибавимо довољно одговарајућих ревизорских доказа који обезбеђују основу 

за ревизијско мишљење. Сходно томе, не изражавамо мишљење о консолидованим 

финансијским извештајима Групе на дан 31. децембар 2015. године.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак) 
 
 

 

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА И ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ 

ФКЛ а.д. Темерин 
 

Извештај о годишњим консолидованим финансијским извештајима (наставак) 

 

Скретање пажње 
 

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза по основу кредита, успостављене су 

хипотеке над целокупним непокретностима Групе у Темерину, на адреси Индустријска зона бб 

и Народног фронта бр. 82, као и залога над значајним делом постројења и опреме, која је 

регистрована у регистру залоге код Агенције за привредне регистре. Наше мишљење не 

садржи резерву по овом питању. 

 

Остала питања 
 

Ревизију консолидованих финансијских извештаја Групе за 2014. годину је вршио други 

ревизор који је у свом извештају од 20. јула 2015. године изразио мишљење са резервом. 

 

Извештај о другим законским и регулаторним захтевима 

 
Извршили смо преглед консолидованог годишњег извештаја о пословању Групе. Руководство 

Групе је одговорно за састављање и презентирање консолидованог годишњег извештаја о 

пословању, у складу са захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала 

(Службени гласник РС број 62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о 

усклађености консолидованог годишњег извештаја о пословању са консолидованим 

финансијским извештајима за пословну 2015. годину. У вези са тим, наши поступци 

испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених информација 

садржаних у консолидованом годишњем извештају о пословању са годишњим 

консолидованим финансијским извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши 

поступци нису укључивали преглед осталих информација садржаних у консолидованом 

годишњем извештају о пословању које проистичу из информација и евиденција које нису биле 

предмет ревизије.  
 

По нашем мишљењу, рачуноводствене информације приказане у консолидованом годишњем 

извештају о пословању, усклађене су са консолидованим финансијским извештајима Групе за 

2015. годину. 

 

 

Београд, 18. мај 2016. године 

                                                                                                                                   



U skladu sa dlanom 50. i 51. Zakona o trziitu kapitala (Sl. glasnik RS bt, 31/2012) i dlanom 3.

Pravilnika o sadrzini, formi i naiinu objavijivanja godisniih, polugodisnjih i kvafialnih izvestaja
javnih dru5tava (SL Glasnik RS br. 14/2012) preduzece ,,FKL" a.d. Temerin obiavljuje:

Objavljuje
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDOVANI IZVESTAJ

I OPSTI PODACI

l) Po.lo\ no ime: FKL "d Temerin
Skraceno poslovno ime: FKL ad

Sedister Temerin
Adresa: Indust jska zona bb
Maticni broj:08115893
PIBr 101876768

2) Broj i datur resenja o upisu u registar privrednih subjekata: 7731'7 D005; 11.07.2005.

3) Delatnost (5i1ia i opis): 2815; Proizvodnia leZajeva, zupdanika,...

4) Broj zaposlenih: 639

5) Broj akcionara: 479

6) I']odaci o zavisnim druStvima: FKL ViSegrad doo; Kustur polje bb; Viiegrad

7) Poslovno ime, sediSte i poslovna adresa revizorske kude kojaje revidirala poslednji finansijski
izvestaj: Prva revizija doo; Save Maskoviia 3/10; Beograd

l2) Poslovno ime organizovanog trZiSta na koie su ukljudene akci.je: BEOCRADSI(A BERZA
AD, Omladinskih brigara 1, Novi Beograd

II PODACI O UPRAVI DRUSTVA

1) ilanovi uprave

I me i prezime,
prebivaliSte

Sergej KustovinoVRuska

Federacija

Obrazovanje SadaSnje zaposlenje (naziv
lirme i radno mesto)

Dragan Rodia, Badki Dipl.ing

JATAK

FKL a.d.,Zamenik generalnog

drrektora

Sejed Mohammad Reza

Andrej PeSkovNoviSad Dipl.ecc FKL a d.,Generalni direktor

Sergej PeikoVRuska

Federacija

II PODACI O POSLOVANJU DR An000dinaraiu%
l) lzveitaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike:



2) Analiza poslovarja
Ukupan prihod: 1.336.834 din

. Ukupan rashod: 1.335.831 din

Brulo dobitaldgubitak: 1.003 din

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga: 1 258 549 din

Prihodi od prodaje robe:34,212 dt:l

Opis osnovnih proizvoda i usluga: leZajevi i kardari

Ekonomidllost poslovanja
(poslovni p hodi/poslovni rashodi): 110,03%

Rentabilnost poslovanja
(iskazana dobit/ukupni prihodi): 0,07%

Likvidnost (obrtna imo villal oba\eze). 97,54yo

Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukup an kapital): 0,27yo

Neto prinos na sopstveni kapital
(neto dobit/akcij ski kap;tal\ 1,34vo

Poslovni neto dobitak
(poslovni dobitavneto p hod od prodaje)r 9,18%

Stepen zaduzenosti (ukupne obaveze/ukupan kapital): 383,81%

Likvidnost I stepena
(gotovina i gotov. ekvivalenti,&ratkorodne obaveze): 0,72%o

Likvidnost II stepeDa
(obrtna imovina - zalihe,&ratkorodne obaveze): 30,76Yo

Neto obrtni kapital
(ob(na imovina - katkorodne obaveze): 375.340 din

3) Infonnacije o ostvarenjima druStva po segmentima:

DruStvo ima dva osnovna segmenta poslovaoja, proizvodnju kottljaju6ih leZajeva i proizvodnja
kardanskih vratila. Prihodi od proizvonje i prodaje kotrljajuiih leZajeva dine vi3e od 90% prihoda

KONSOLIDOVANI BITANS STANIA NA DAN 31.12.2015

Napomena u hiljadama din

AKTIVA 2015.8. 2014.9

Du8oroana imovina

Nematerijalna ulaganja 21.995 22.246

Nekretnine,postrojenja i oprema (3.7),(3.8),12 386.432 444.042

Uaesaa u kapitalu 13 - 130

Ukupno 404.427 466.4!8



Obrtna imovina

za ne

Potraiivanja

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Poreza na dodatu vrednost iAVR

Ukupno

(3.s),14

(3.12),1s,16

(3.10J,17

(3.13),18

1.047.M3

7.O20

22.287

87s.922

300.067

5.980

31.006

L.345.587 r.2L2.975

UKUPNA AKTIVA

VANBJLANSNA,AKTIVA

L,754,Or4

3.021

1.679.393

3.514

Kapital

Osnovni i ostali kapital

Nerasporealena dobit

Revalorizacione rezerye

Gubitak

19

20

2I

22

287.588

73.822

227.750

69.785

Ukupno

Dugoroan rezervisanja i obaveze

Dugorotnikrediti

Ostale dugorotne obaveze

Ukupno

359,410 297,535

333.609

75.618

368.047

109.394

409,227 477.44!



Dugoroana rezervisanja

(ratkoroane obaveze

Kratkoroine finanstjske obaveze

Obaveze iz poslovanja

Obaveze po osnovu Poreza

Ostale kratkoroene obaveze

Pasivna vremenska razgraniaenja

Ukupno

Odloiene poreske obaveze

UKUPNA PASIVA

VANBILANSNA PASIVA

(3.11),26 3.730 3.702

23

25

25

458.786

443.752

2.490

65.201

72

475.689

341.854

2.542

66.3r 1

27

970.247

11.400

L.754,O74

3.O21

886.396

14.319

1.679.393

3.514

Ukupna aktiva je poveiana u odnosu na prethodnu godinu. Porasle su ukupne zalihe,a

smanjila se potra2ivanja od Lupaca.

Sto se tide pozicija iz pasive, onaje porasla zahvaljujuii dokapitalizaciji od strane veiinskog

vlasnika u iznosu od 500.000 Eur. Dugorcdni krediti su smanjeni, jer se dospe6a dugoroanih

kedita iz prosle godine pomeraju u 2016. godinu pa se sele u katkorodne kedite koji su pomsli

Takode, porasle su i obaveze iz poslovanja. U 2016 godine napravljen je novi reprogram kod

Fonda za Razvoi lalo daje slrullura pono\o pomerena u poTitivnom smeru

KONSOLIDOVANI BITANS USPEHA ZA 2015. GODINU

Napomena(u000din)

2015.9. 2014.9.

Prihodi od prodaje

ostali poslovni prihodi

lJkupno

Poslovnirashodi

Poslovniprihodi

r.292.a27 1.533,722

10.289 21.064

13.21,4

5

1.303,110. 1.554.786



Nabavna vrednost prodate robe

Prihodiod aktiviranja robe i uainaka

Poveaanje vred.zaliha utinaka

Smanjenje vred.zaliha uiinaka

Troikovi m ate rija la

Troikovi goriva i energije

Trolkovi za rada, na k nad a za rada iost.lia.ras.

Troikovi a mo rtiza cije i rezervisanja

TroSkovi dugorodnih rezervisanja

Trolkovi proiyvodnih usluga

NematerUalnitroSkovi

ukupno (1.184.300) (1.4s2.269)

118.810 702.5L7

(3.4),6

6

6

6

{3.4),6

(3.4),6

3.4),7

(3.4,11

\3.4,26

8

8

(3s.51e)

734

191.578

(619.339)

(e1.634)

(45s.860)

(s1.761)

(3.730)

(s4.138)

(s4.s31)

1.048

(810.332)

{9s.987)

(496.099)

\52.447)

(46.019)

(s2.648)

Poslovna dobit

Poslovnigubiiak

Finansijskiprihodi

Finansijski.ashodi

ostaliprihodi

ostalirashodi

(3.s),e

(3.5),s

(3.s),10

(3.s),10

5.086

(85.510J

27.634

(66.021)

19.432

(128.1311

60.224

(34.76s)

Gubitak iz finansiranja

Dobit iz finansiranja

Dobitak iz redovnog poslovanja

Gubitak iz redovnog poslovanja

Dobitak pre oporezivanja

(117.807) 183.240)

1,003 L9.277

1.003' 19.277



Porez na dobit

odloleni poreski prihodi perioda

odlozeni poreski rashodi perioda

Neto dobit

93 67

2.920

(3.6)

\3.6),27

\3.61,27

20 3.830

3.830

2.201

17.009

17.009Neto dobitak koji pripada veiinskom vlasniku

Rezultat:

Zavislo druStvo je imalo negativan rezultat paje to malo umanjilo rezultat po konsolidovanom
bilansu u odnosu na bilans matidnog dustva.

Ve6i poslovni prihodi su rezultat ve6e aktivnosti matidnog drustva i uopSte gledan uticaj zavisnog

druStvana na ukupne rezultate poslovanja na konsolidovanom nivouje simboliiano.

5) Bitni poslovni dogadaji:

Potpisano je desetak ugovora sa distributerima na ewopskom tdistu koj i ie znadajno uticati na
povedanj proaje u narednom periodu.

Izvrsenoje dalje invstiranje u termidku obradu Sto treba rezultirati veiim kvalitetom i vedim

kapaitetima.

6) Dogadaji nakon datuma bilansa:
Priwemeno je obustavljena proizvodnja u zavisnom privrednom druitru, zbog neekonomidnosti i
u narednom periodu ie se traziti resenje za dato pivredno drustvo.

Mesto i datum:
Temerin, 16.05.2016.

iEzaJ€%-s
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FKUGD
FKL a.d. Fab ka kotrljajueih biajeva i kardana
Temerin 21 235

lnalustrijska zona bb
PIB:101876768
PEPDV: 132678193
Centrala:021-GU1-100
Dana:19.05.2016.
Broj : 4341

IZJAVA
lica odgovornih za sastavljanje konsolidovanih godiSnjih
2015. godinu u Fabrici FKL a.d. Temerin:

Mafieni brcj :8115893
Broj upisa u registar:

8241016537
Delatnost: 281 5

fi nansiiskih izvestaia za

U FKL a.d. Temerin (u daljem tekstu "Drustvo") lica odgovorna za sastavljanje
konsolidovanih godiSnjih finansUskih izvestaja su:

PESHKOV ANDREI, generalni direktor FKL a.d. Temerin
SAVIC NEVEN, direktor komercijalno-finansijskog sektora FKL a.d. Temerin i
DZAKULA IVILORAD, glavni knjigovoda FKL a.d. Temerin

Mi, izjavljujemo da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, konsolidovani
godiSnji finansijski izvestaj sastavljen uz primenu odgovaraju6ih medunarodnih
standarda finansijskog izvegtavanja ida daje istinite i objektivne podatke o
imovini, obavezama, finansijskom polozaju i poslovanju, dobicima igubicima,
tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog druStva, ukljudujudi i njegova
drustva koja su ukljudena u konsolidovane izvestaje za 2015. godinu.
NAPOMENA:
Odluka o usvajanju konsolidovanih godiSnjih finansijskih izvestaja, odluka o
usvajanju konsolidovanog godisnjeg izvestaja, odluka o usvajanju
konsolidovanog revizorskog izvestaja iodluka o raspodeli dobiti/pokri6u gubitka
nisu usvojene, jer do dana objavljivanja ovog izvestaja nije odrzana reoovna
godisnja Skupgtina akcionara, na kojoj se te odluke donose. Sve navedene
odluke 6e biti u celini objavljene nakon njihovog usvajanja.

, mr.e.c.c.




