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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 0 2 6 6 1 7 Шифра делатности 7 2 1 9 ПИБ 1 0 0 0 0 1 7 2 4 

Назив Ирител а.д. Београд 

Седиште Батајнички пут 23, Земун 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
за период од  01.01.2016 до 31.12. 2016. године 

                                 - у хиљадама динара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 
 
 
  

17731 32993 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК   
 
 
  

  

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

  
  
 
 

  

330 

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

  
 
 
  

  

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 
 
 
  

  

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. Актуарски добици или губици по основу планова 
дефинисаних примања 

  
 
 
  

  

а) добици 2005 
 
 
  

  

б) губици 2006 
  
 
 

  

332 

3. Добици или губици по основу улагања у власничке 
инструменте капитала 

  
 
 
  

  

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

68 109 

333 

4. Добици или губици по основу удела у осталом 
свеобухватном добитку или губитку придружених 
друштава 

  

 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

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

  

 
 
  

  

334 
 

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

  
  
 
 

  

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, 
рачун 

број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

335 

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

  
  
 
 

  

а) добици 2013 
  
 
 

  

б) губици 2014 
 
 
  

  

336 

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

  
 
 
  

  

а) добици 2015 
 
 
  

  

б) губици 2016 
 
 
  

  

337 

4. Добици или губици по основу хартија од вредности 
расположивих за продају 

  
 
 
  

  

а) добици 2017 
 
 
  

  

б) губици 2018 
 
 
  

  

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

2019 

  
 
 

  

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

2020 

  
 
 

68 109 

  
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 
ГУБИТАК ПЕРИОДА 

2021 
 
 
  

  

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

2022 
  
 
 

  

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

2023 
 
 
  

68 109 

  В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА   
 
 
 

  

  
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 
+ 2022 - 2023) ≥ 0 

2024 
  
 
 

17663 32884 

  
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 
+ 2023 - 2022) ≥ 0 

2025 
 
 
  

  

  

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

2026 
 
 
  

  

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 
 
 
  

  

2. Приписан власницима који немају контролу 2028 
 
 
  

  

 

У ____________________________ 
 Законски заступник  

 

 М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 
    

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

 
 



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0 7 0 2 6 6 1 7 
Шифра 
делатности 

7 2 1 9 ПИБ  1 0 0 0 0 1 7 2 4 

Назив Ирител а.д. Београд 

Седиште Батајнички пут 23 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01.01.2016 до 31.12.2016. године 
- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 

Основни капитал 
Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве 

1 2   3   4   5 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

 
4019  4037  

б) потражни салдо рачуна 4002 
250944 

 
4020  4038 23476 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 

 
4021  4039  

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 

 
4022  4040  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4005 
 

 
4023  4041  

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

4006 
 

250944 
4024  4042 23476 

4. 

Промене у претходној _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 
 

 
4025  4043  

б) промет на потражној страни рачуна 4008 
9 

 
4026  4044  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

  

 

    

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

4009 
 

 
4027  4045  

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

4010 
250953 

 
4028  4046 23476 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 

 
4029  4047  

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 

 
4030  4048  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. _____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4013 
 

 
4031  4049  

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

4014 
 

250953 
4032  4050 23476 

8. 

Промене у текућој _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 
 

 
4033  4051  

б) промет на потражној страни рачуна 4016 
 

 
4034  4052  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

  

 

  

 

  

 

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4017 
 

 
4035  4053  

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

4018 
 

250953 
4036  4054 23476 



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 7 0 2 6 6 1 7 Шифра делатности 7 2 1 9 ПИБ 1 0 0 0 0 1 7 224 

Назив Ирител а.д. Београд 

Седиште Батајнички пут 23, Земун 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 553666 640223 

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 542293 624297 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 11373 15926 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 
 
 

 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 633535 843302 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 328136 479986 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 243492 245741 

3. Плаћене камате 3008 11454 18100 

4. Порез на добитак 3009 6892 6757 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 43561 92718 

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

 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 79869 203079 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 

 
 
 

268796 
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 
 
 

 

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

3015 
 
 

190 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 
 
 

268606 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
 
 

 

5. Примљене дивиденде 3018 
 
 

 

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

22855 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
 
 

 

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

3021 
 
 

22855 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 
 
 

 

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

245941 

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

 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 

 
78325 

 

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

1. Увећање основног капитала 3026 
 
 

 

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 
 
 

3027 78325  



Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 
 
 

 

4. Остале дугорочне обавезе 3029 
 
 

 

5. Остале краткорочне обавезе 3030 
 
 

 

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 18229 39920 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032   

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 2500 27500 

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 
 
 

 

4. Остале обавезе (одливи) 3035 
 
 

 

5. Финансијски лизинг 3036 3867 1827 

6. Исплаћене дивиденде 3037 
 

11862 
10593 

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

60096 
 

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

39920 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 631991 909019 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 651764 906077 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 
 
 

2942 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 19773  

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 32952 32053 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 
 
 

1150 

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 
 
 

3193 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 
3047 13179 32952 

 

У ____________________________ 
 Законски заступник  

 

 М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 
    

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

 



Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 

сопствене акције 
Нераспоређени 

добитак 

 

2   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 

 
4073  4091  

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

 
4074  4092 306668 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057  4075  4093  

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 
 

 
4076  4094  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4059 
 

 
4077  4095  

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

4060 
 

 
4078  4096 306668 

4. 

Промене у претходној _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 

 
4079  4097  

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 

 
4080  4098  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

  

 

    

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

4063 
 

 
4081  4099  

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

4064 
 

 
4082  4100 306668 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 

 
4083  4101  

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 

 
4084  4102  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4067 
 

 
4085  4103  

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

4068 
 

 
4086  4104 306668 

8. 

Промене у текућој _____ години       

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 

 
4087  4105 12184 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 

 
4088  4106 17731 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

  

 

    

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4071  4089  4107  

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

4072 
 

 
4090  4108 312215 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 
губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.____ 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 

 
4127  4145  

б) потражни салдо рачуна 4110 
27067 

 
4128  4146  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

 
4129  4147  

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

 
4130  4148  

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. ____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 

 
4131  4149  

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

4114 
27067 

 
4132  4150  

4. 

Промене у претходној _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 

 
4133  4151  

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 

 
4134  4152  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

  

 

    

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

4117 
 

 
4135  4153  

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

4118 27067 4136  4154  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

 
4137  4155  

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 

 
4138  4156  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4121 
 

 
4139  4157  

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

4122 
27067 

 
4140  4158  

8. 

Промене у текућој _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 

 
4141  4159  

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

 
4142  4160  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

      

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4125 
 

 
4143  4161  

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

4126 
27067 

 
4144  4162  

 

  



 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

 
4181  4199  

б) потражни салдо рачуна 4164 
 

 
4182  4200  

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 

 
4183  4201  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 

 
4184  4202  

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4167 
 

 
4185  4203  

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

4168 
 

 
4186  4204  

4. 

Промене у претходној _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 

 
4187  4205  

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 

 
4188  4206  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

  

 

    

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

4171 
 

 
4189  4207  

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

4172 
 

 
4190  4208  

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 

 
4191  4209  

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 

 
4192  4210  

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 

4175 
 

 
4193  4211  

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

4176 
 

 
4194  4212  

8. 

Промене у текућој _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 

 
4195  4213  

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 

 
4196  4214  

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

      

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4179 
 

 
4197  4215  

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

4180 
 

 
4198  4216  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Редни 
број 

 

 
 ОПИС 

 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

Укупан капитал 
[∑(ред 1б кол 3 до 
кол 15) - ∑(ред 1а 
кол 3 до кол 15)] ≥ 0 

АОП 

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

кол 15)] ≥ 0 

АОП 

337 

Добици или губици по 
основу ХОВ 

расположивих за продају 

1 2   15   16   17 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.____ 

    

 
        

а) дуговни салдо рачуна 4217 4347 

4235 
603808 

4244  

б) потражни салдо рачуна 4218   

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

      

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 
 

 
4236 

 

4245  

б) исправке на потражној страни рачуна 4220 
 

 

 

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. ____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4221 
 

4347 
4237 

 

 

603808 4246  

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

4222 
 

 

 

4. 

Промене у претходној _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 
 

 
4238 

 

                      283 
4247  

б) промет на потражној страни рачуна 4224 
274 

 

  

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.____ 

  

 

    

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

4225 
 

4073 
4239 

604091 

4248  

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

4226 
 

 

 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

  

 

    

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 
 

 
4240 

 

4249  

б) исправке на потражној страни рачуна 4228 
 

 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
године на дан 01.01. _____ 

  

 

    

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 

4229 
 

4073 
4241 

604091 

4250  

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

4230 
 

 

 

8. 

Промене у текућој _____ години   

 

    

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 
69 

 
4242 

12253 

4251  

б) промет на потражној страни рачуна 4232 
 

 
17731 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. _____ 

  

 

    

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4233 
4142 

 
4243                609570 4252  

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

4234 
 

 

 

У ____________________________  Законски заступник  

 

 М.П. _____________________________ 

дана ______________20_______године 
    

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фебруар 2017.године 
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                        БИЛАНС УСПЕХА  ЗА ПЕРИОД 

                             ЈАНУАРЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ

            Напомена 2016.г 2015.г

Дин  000 Дин  000

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 3(а),4 481.627 600.827

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 3(б),5 480.444 538.022

      Промена вредности залиха учинака - повећање 17.991

      Трошкови  материјала 128.523 192.242

      Трошкови осталог материјала, енергије и слично 10.025 11.432

      Трошкови запослених 274.538 276.781

      Амортизација  3(ф) 23.685 20.182

      Трошкови производних услуга 5(а) 19.793 30.195

      Остали нематеријалних трошкови 3(и),5(б) 23.804 22.406

      Трошкови дугорочних резервисања 76 2.775

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 1.184 62.805

ФИНАНСИЈСКИ

      ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) - нето 3(ц),6 3.597 (1.940)

ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) - нето

ОД УСКЛ. ВРЕД. ОСТ. ИМОВ. ПО ФЕР ВР. 3(ц),6 4.979 996

ОСТАЛИ 

   ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) - нето 3(д) 13.782 (24.080)

ДОБИТАК ИЗ РЕД. ПОСЛ. ПРЕ ОПОРЕЗИВАњА 23.542 37.781

ДОБИТАК/(ГУБИТАК) КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА (338) 1.700

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАњА 23.204 39.481

Порески расходи периода 3(ј) (6.119) (7.122)

Одложени порески расходи периода

Одложени порески приходи периода 646 634

НЕТО ДОБИТАК 17.731 32.993
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           БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

            Напомена 2016.г 2015.г

А К Т И В А
Дин  000 Дин  000

Стална имовина

Нематеријална имовина 9 32.205 32.791

Основна средства 3(е),(ф),8

    Набавна вредност 430.729 466.833

        (Исправка вредности) 3(ф) 308.797 328.650

            Садашња вредност 121.932 138.183

Аванси за инвестиције 10

Дугорочни финансијски пласмани и учешћа 11 195.392 321.157

          Укупна стална имовина 349.529 492.131

Обртна имовина

Залихе 3(г),12 95.155 69.775

Потраживања од купаца 3(х),13 127.809 100.824

Потраживања за дате авансе 14 3.058 4.924

Остала краткорочна потраживања и АВР 15 300.143 222.308

Готовина и готовински еквиваленти 16 13.179 32.952

         Укупна обртна имовина 539.344 430.783

Одложена пореска средства 3.857 3.211

            УКУПНА АКТИВА 892.730 926.125

П А С И В А

Капитал

Основни капитал 1,2,17,19 250.953 250.943

    Акцијски 17,1 246.588 246.588

    Друштвени

    Остали капитал 17,3 4.365 4.355

Резерве 19 23.477 23.476

РЕВАЛИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 28 27.067 27.067

Нереализовани губитак (4.142) (4.074)

Нераспоређени добитак 20 312.215 306.668

Дугорочна резервисања и обавезе 24 105.431 137.039

Краткорочне обавезе

Обавезе према добављачима 21 14.208 12.126

Обавезе за примљене авансе 22 6.220 21.207

Остале краткорочне обавезе 23 44.796 48.443

Краткорочне финансијске обавезе 25 112.505 103.230
        Укупне краткорочне обавезе 177.729 185.006
Одложене пореске обавезе 27

892.730 926.125УКУПНА ПАСИВА
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 ИРИТЕЛ а.д. Београд 

 

1. Основни подаци  

 

              ИРИТЕЛ а.д.  Београд, Батајнички пут 23 ( у даљем тексту: ИРИТЕЛ  а.д. - 

Београд)  је основано 1967. године као  Научно-истраживачки институт "Електронске 

индустрије", Ниш. Власничка трансформација започета 1998. године завршена је 

2000.године. Коначна отплата  II круга завршена је 30.06.2006.године. Решењем  

Министарства привреде бр. 160-023-02-543/2006-07 од 22.11.2006. године  у Београду је 

верификована структура основног капитала на дан 30.06.2006.године. Стање капитала по 

истом решењу је следеће: 

            - акцијски капитал  номиналне вредности 21.757.800,00 динара односно 145.052 

акције по цени од 150 динара по акцији и који се може приказати као: 

-  обичне акције номиналне вредности 18.817.650,00 динара односно 125.451 акција 

            -  приоритетне партиципативне акције без права управљања номиналне вредности 

од  2.159.400,00 динара односно 14.396 акција пренете на ПИО. 

            - приоритетне акције без права управљања номиналне вредности 780.750,00 

динара, односно 5205 акција пренете Акцијском фонду. 

 Уписан основни новчани капитал регистрован у АПР-у у износу од 1.630.668,28 

ЕУР је у поступку усклађивања са износом у ЦРХВ и Београдској берзи. 

           На основу одлуке Скупштине друштва ИРИТЕЛ а.д. Београд бр.1914 од 25.06.2009. 

године о расподели нераспоређене добити и одлуке бр.1916 од 25.06.2009. године о 

издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради претварања нераспоређене 

добити у основни капитал Комисија за хартије од вредности Републике Србије донела је 

06.08.2009. године решење: 

-бр.4/0-24-3950/3-09 о давању одобрења за издавање хартија од вредности без јавне      

понуде.   

             -бр 4/0-29-3949/3-0- о давању одобрења за издавање хартија од вредности без јавне 

понуде (замена постојећих акција нове номиналне вредности). 

Основни капитал  након претварања нераспоређене добити за 2008. годину, износи 

246.588.400,00 динара, и подељен је на 290.104  комада обичних акција, појединачне 

номиналне вредности од 850,00 динара, са ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем 

РСИРИТЕ83056 . 

           Претежна делатност је 7219 - истраживање и развој у осталим природном и 

техничко технолошким наукама. Такође је пријављено за послове спољнотрговинског 

промета.  

Надзорни одбор је 02.12.2015.године донео Одлуку о оснивању друштва са 

ограниченом одговорношћу у иностранству – Rotel Networking  са мањинским уделом у 

основном капиталу.  

Број запослених на дан 31. децембар 2016. године - 154 (2015. године - 148). 

            У складу са прописима ИРИТЕЛ а.д. Београд је  разврстан у групу средњих 

предузећа и тиме потпада у групу предузећа код којих се врши законски обавезна 

ревизија. 

             Новчано пословање ИРИТЕЛ а.д. Београд обавља преко две пословне банке. 

             Порески идентификациони број (ПИБ) је 100001724. 

             Матични број је 07026617. 

             Седиште предузећа је у Београду, Батајнички пут 23. 

             ИРИТЕЛ а.д. Београд има општи акт којим регулише сопствене рачуноводствене 

политике и правила. 

 



страна 5 

2.         Основа за састављање финансијских извештаја 

 

            Износи у финансијским извештајима за 2016. години засновани су на подацима 

састављеним у складу са важећим  прописима у Републици Србији које су за потребе 

извештавања прописане Законом о рачуноводству и ревизији и дати у формату који је у 

складу са Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима 

извештавања. Сви износи су у хиљадама динара, осим ако другачије није наведено.  

 

3.         Основне рачуноводствене политике 

 

            Основне рачуноводствене политике примењене приликом састављања 

Финансијских извештаја за 2016. годину у складу су са: 

            а) Међународним рачуноводственим стандардима, 

            б) Међународним стандардима финансијског извештавања   

            ц) Одговарајућим објашњењима примене и изменама издатих од одговарајућих 

међународних институција, као и 

             д) Националних стандарда за вођење пословних књига, састављање, презентацију, 

достављање и обелодањивање финансијских извештаја у складу са одговарајућим 

законским прописима односно Законом о рачуноводству и ревизији, професионалном и 

интерном регулативом. 

 

(а)        Пословни приходи 

 

          У складу са прописима, приходи од продаје производа и услуга су исказани по 

фактурној вредности и детаљно су приказани у Напомени 4. 

 

(б)        Пословни расходи 

 

           Представљају све пословне расходе садржане у реализованим производима и 

услугама. Детаљни преглед појединих расхода приказан је у Напомени 5. 

 

(ц)       Финансијски приходи/расходи 

 

          Представљају приходе/расходе од камата, позитивних/негативних курсних разлика и 

слично, детаљно су дати у Напомени 6(а) и 6(б). 

 

(д)       Остали и ванредни приходи/расходи 

 

          Представљају накнадно утврђене остале приходе, приходе од обезвређења обавеза, 

приходе од укидања дугорочних резервисања, приходи од осигурања и слично, а као 

расходе представљају накнадно утврђене остале расходе, губитке по основу отписа 

материјала и слично, детаљно су дати у Напомени 6(б). 

 

(е)       Основна средства 

 

           Основна средства (опрема) се исказују по набавној вредности. Набавна вредност 

чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све трошкове настале до 

њиховог стављања у употребу. 
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           Позитива разлика настала приликом продаје основних средстава књижи се у корист 

ванредних прихода. Неотписана вредност отуђених и расходованих основних средстава 

надокнађује се на терет ванредних расхода. 

 

(ф)        Амортизација 

 

           Амортизација неметеријалних улагања и основних средстава обрачунава се за свако 

средство појединачно по стопама утврђеним у складу са одликама и  актима који су  

одређени тако да се набавна или ревалоризована вредност основних средстава (ранијих 

година) амортизује у једнаким годишњим износима у току предвиђеног века употребе 

основног средства. 

 

          Стопе амортизације које су у примени су: 

 

Врста средстава 

Обрачун 

амортизације 

% 

Највеће 

учешће 

         % 

Порески 

биланс 

група 

За порески 

биланс 

% 

Грађевински објекти, немат. 

имовина 

 

2.5 

 

2.5 

  

2.5 

Опрема 10 - 25 10 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 30 

          За потребе утврђивања пореза на добит за 2016. годину, надлежни орган је прописао 

5 група стопа пореске амортизације основних средстава. 

 

(г)      Залихе 

 

         Залихе материјала се у Билансу стања исказују по просечној пондерисаној цени. 

Набавка, односно улаз материјала, се евидентира по набавној, односно фактурној цени 

добављача и укљученим зависним трошковима набавке, а излаз се процењује по методи 

пондерисане просечне цене на дан испоруке из магацина. 

 

(х)      Потраживања по основу продаје 

 

         Потраживања по основу продаје обухватају сва потраживања за испоручене 

производе и извршене услуге. 

         У складу са  Правилником о рачуноводству члан 17. ИРИТЕЛ а.д. Београд врши 

исправку потраживања на терет расхода ако је од рока за наплату прошло најмање 60 дана. 

 

 (и)    Потенцијална средства и потенцијалне обавезе 

 

 Потенцијално средство је могуће средство које произлази из прошлих догађаја и 

чије ће се постојање потврдити само настанком или не настанком једног или више 

неизвесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом привредног субјекта. 

У складу са МРС 37 став 33 потенцијална средства се не признају у финансијским 

извештајима. Међутим, када је реализација прихода практично извесна, тада односно 

средство није потенцијално средство и његово признавање је оправдано. Потенцијална 

обавеза је могућа обавеза која произлази из прошлих догађаја и чије ће постојање бити 

потврђено само настанком или не настанком једног или више неизвесних будућих 

догађаја који нису у потпуности под контролом привредног субјекта или садашња обавеза 

која произлази из прошлих догађаја, али која није призната с обзиром да: није извесно да 

ће подмирење обавезе захтевати одлив ресурса са економским користима или износ 

обавезе се не може утврдити довољно поуздано. 
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(ј)      Порези, доприноси и друге законске обавезе које не зависе од  резултата 

пословања 

 

         Порези, доприноси и друге законске обавезе које не зависе од резултата пословања 

издвајају се по прописима локалне самоуправе и Републике Србије. Издвајање се врши 

углавном за следеће намене: посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, 

комунална такса за истицање фирме на пословном простору, чланарине коморама, 

административне, судске и друге таксе и слично. Основицу за обрачун чине углавном 

зараде и накнаде зарада, вредност одређене имовине или слично. 

 

 

(к)      Порез на добит 

 

         Порез на добит обрачунава се и плаца по стопи од 15% за 2016. годину на основицу 

која представља опорезиву добит утврђену у Пореском билансу. Одложени порески 

расходи периода настали су по основу разлике између обрачунате рачуноводствене и 

пореске амортизације, као  и из средстава по обрасцима из претходне године из Пореског 

биланса. 

 

(л)      Однос са повезаним правним лицима 

 

За сврхе финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико 

једно правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан 

утицај на финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са МРС 24. 

Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра 

правна лица у којима учешће у капиталу, односно правна лица са учешћем у капиталу 

Друштва. 

Друштво у 2016.години није имало никакве трансакције са повезаним правним 

лицем. 
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БИЛАНС УСПЕХА 

 

4. Пословни приходи 

 

 

 

 

 

5.  Пословни расходи 

 

 

Врста  Напомена 2016 2015 

А) Трошкови материјала 3(б)  

-материјал за израду 126.664 192.242 

-режијски материјал 1.717 1.872 

-гориво и енергија 8.308 7.632 

-трошкови рез. делова 1.858 1.928 

Свега: 138.547 203.674 

Б) Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи 

 

-трошкови зарада (бруто) 208.643 210.436 

-порези и доп. на зараде – на име послодавца 34.262 34.032 

-уговори о делу 467 506 

-ауторски хонорари 4.786 6.225 

-омладинска задруга 3.460 1.657 

-привремени и поврем. послови 323 272 

-накнада члановима надзорног одбора 4.985 4.817 

-отпремнине 1.997 4.166 

-јубиларне награде 1.841 1.939 

-солидарна помоћ 100 253 

-превоз на посао 5.969 6.437 

-дневнице и остали трошкови службеног пута 6.892 5.265 

-дец. пакетићи 215 198 

-остало 565 578 

Свега: 274.505 276.781 

Ц) Амортизација 3(ф) 

 

 

-трошкови амортизације 23.685 20.182 

Свега: 23.685 20.182 

Врста Напомена 2016 2015 

од продаје производа и услуга - дом.тржиште          

3 (a) 

432.588 589.838 

      -од тога: Министарство науке Републике Србије 29.913 29.378 

од продаје производа и услуга - инострано 

тржиште 

44.866 7.501 

Свега 477.454 597.339 

од закупнина 4.173 3.487 

Свега 4.173 3.487 

Укупно 481.627 600.827 



страна 9 

Д) Трошкови дугорочних резервисања 76 2.775 

Е) Трошкови производних услуга 3(б) 

 

2016 2015 

 - производне услуге на изради учинака 6.633 7.477 

 - ПТТ, превоз и друге транспортне услуге 3.030 3.925 

 - инвестиционо/текуће одржавање средстава 3.966 6.890 

 - комуналне услуге 1.847 2.037 

 - остале услуге 4.220 9.780 

 - трошкови сајмова 97 86 

Свега: 19.793 30.195 

 Ф)  Остали нематеријални трошкови 3(б)  

-  непроизводне услуге 11.912 9.958 

 - репрезентација 3.578 2.869 

 - осигурање имовине и запослених 3.179 3.372 

 - трошкови платног промета 1.995 2.352 

- порези, доприноси и сл.независни од резултата 1.657 1.993 

 - остало 1.515 1.862 

Свега: 23.836 22.406 
         УКУПНО  480.443 538.022 

 

 

 

6. Финансијски, остали и ванредни приходи/расходи 

 

 

(а) Као приходи се могу приказати следећи: 

 

Врста Напомена 2016       2015 

         Финансијски 3(ц) 

 

 

-камате 11.373 15.727 

-позитивне курсне разлике 1.004 1.150 

-остали приходи од улагања   

-валутна клаузула 7.893 5.258 

Свега:  20.270 22.135 

          Остали и ванредни 3(д)  

-продаја опреме  190 

-остала усклађивања, приходи од осигурања и сл. 28.703 2.242 

Свега: 28.703 2.432 
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(а) Као расходи се могу приказати следећи: 

 

Врста Напомена 2016       2015 

         Финансијски 3(ц) 

 

 

-камата 11.454 18.100 

-курсне разлике 1.423 3.193 

-валутна клаузула  3.453 2.782 

Свега: 16.673 24.075 

        Остали и ванредни 3(д)  

-мањкови 32 16 

-донације 536 492 

-остали расходи 14.353 25.565 

-уговорне казне и пенали  348 

Свега: 14.921 26.512 

 

 

БИЛАНС СТАЊА                                      

  

 

ИМОВИНА 

 

7. Основна средства 

 

         Стање и промене на основним средствима у 2016. години се могу приказати као: 

 

         
  

ОПИС 
ГРАЂЕВ. 

ОБЈЕКТИ 

 

ОПРЕМА 

ИНВЕСТ. 

НЕКРЕТ. 

УКУПНА            

О.С. 

Нававна вредност 1.1.2016.                    94.875    275.087      41.141    411.103  

Повећања                              6.091                  6.091  

Расход                                    (6.687)     (6.687) 

Нававна вредност 31.12.2016.             94.875    274.491      41.141    410.507  

Исправка вредности 1.1.2016.                 
(42.494) 

 
(205.437) 

   
(24.990)  (272.921) 

Расход                       6.687         6.687  

Амортизација                 (2.354 ) (18.961 ) (1.029 )    (22.344) 

Исправка вредности 31.12.2016.    
(44.848) 

 
(217.711) 

   
(26.019)  (288.578) 

Садашња вредност 31.12.2016.      50.027      56.780      15.122    121.929  

Садашња вредност 31.12.2015.      52.381      69.650      16.151    138.182  
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8. Нематеријална улагања 

 

   Представљају улагања текуће и ранијих година. У претходном периоду је извршена 

процена вредности земљишта испод непокретности.  

 

9. Уложена средства 

 

  Представљају следећа улагања: 

 

Врста 2016 2015 

Учешћа у капиталу других правних лица  

-Пупин Телеком, Београд 410 479 

-ШКО, Ниш 28 28 

-Rotel Networking 413  

Свега: 851 507 

Остали дугорочни финансијски  пласмани  

-Дати дугорочни стам. зај. зап. 63.479 60.906 

-Робни дугорочни пласмани 131.062 259.744 

Свега: 194.541 320.650 

Укупно 195.392 321.157 

 

      Извршена је ревалоризација акција Пупин Телеком а.д. на дан 31.12.2016.године на 

основу података Београдске берзе. Вредност једне акције је 30 динара. 

  

10. Остали дугорочни финансијски пласмани  

        

Остали дугорочни финансијски пласмани се састоје од дугорочних робних кредита по 

основу испоручене опреме Телеком Србија а.д. и датих стамбених зајмова. 

 

 11.  Залихе 

        

 Залихе се могу приказати као: 

 

Врста 2016 2015 

-материјал 116.223 79.643 

-готови производи 17.991 17.991 

-алат и инвентар 24.938 19.565 

-исправка вредности залиха материјала 63.997 47.424 

-дати аванси 3.058 4.924 

Свега: 98.213 74.699 
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12. Потраживања по основу продаје 

 

 

      Представљају потраживања по основу продаје производа и услуга од: 

 

Купац 2016 2015 

 Телеком Србија а.д. 89.147 82.412 

 Теленор 2.980 5.448 

 VIP Mobile 1.023 2.613 

 Galeb System 3.157 3.022 

 Енел ПС 334 65 

 РБ Генералекономик 810 1.758 

 СББ 36 33 

 ЕДБ  630 

 Пупин Телеком а.д. 3.458 4.261 

 Институт Михајло Пупин 56 664 

 Остали 33.412 11.501 

 Исправка потраживања (6.604) (11.583) 

Укупно 127.809 100.824 

      

  У складу са Правилником о рачуноводству и напоменом 3(х) горе, извршена је 

исправка потраживања за 2016. годину. Укупно је послато 38 ИОС-а,враћено и потврђено 

33 ИОС-а тј.86 %.  

 

13. Потраживање за дате авансе 

 

    Представљају потраживања по основу датих аванса од: 

 

Добављач 2016 2015 

НИС а.д. 115 378 

Svecom 559 559 

Shenzen Gigalight  369 

Вентес  311 

Ewe computers 157  

Телос  341 

Остали 2.227 2.966 

Укупно 3.058 5.035 

 

Укупно је послато 30 ИОС-а, враћено и потврђено 25 ИОС-а тј. 83 %.  
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14. Остала потраживања 

  Могу се приказати као: 

 

Остала потраживања 2016 2015 

-дати зајмови за зимницу запосл. 6.158 6.860 

-остала потраживања од запослених 9 5 

-потраживања за рефундације 665 1.090 

-потраж. за више. плаћене порезе и авр   

-део дугорочних кредита до 1 год. 211.109 201.431 

-краткорочни робни кредити  10.643 

Стање на дан 31. децембар 2016.год. 217.941 220.029 

 

15. Новчана средства 

Могу се приказати као: 

 

Средства на текућим рачунима 2016 2015 

-текући рачуни 12.188 32.807 

-благајна готовине и бензинских бонова 77 133 

-девизни рачуни 915 12 

Стање на дан 31. децембар 2016.год. 13.180 32.952 

 

        Средства на текућем рачунима су потврђена ИОС-има од стране пословних банака, а 

средства у страним валутама су сведена на средњи курс на дан састављања финансијских 

извештаја. 

 

КАПИТАЛ 

 

16.        Кaпитал 

 

     Представља изворе средстава ИРИТЕЛ а.д.  Београд од оснивања до 2016. године. 

Детаљан преглед стања и промена је дат у прописаном финансијском извештају за 

2016.години и у наставку. 

 

16.1 Акцијски капитал 

 

     Представља књиговодствено стање вредности капитала. 

 

16.2 Остали капитал 

 

              Представља пренете изворе средстава за изградњу станова (ванпословна средства) 

из ранијих година у складу са увођењем МРС у финансијско извештавање.  

 

 

17.         Резерве 

 

            Представљају кумулиране резерве предузећа. Ревалоризационе резерве настале 

књижењем процене вредности земљишта испод зграда износе 27.067 хиљада динара. 
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18.        Нераспоређена добит 

 

              Представљају кумулирана пренета салда од оснивања до дана састављања 

извештаја. 

Нераспоређени добитак претходних година у износу од 294.484 динара, а 

нераспоређени добитак текуће године у износу од 17.731 динара. 

 

ОБАВЕЗЕ 

 

19.         Обавезе према добављачима 

 

               Ове обавезе се могу приказати као: 

 

Dobavljač 2016 2015 

Ambient group   971 

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 340 294 

NCAB-Makedonija  350 231 

ЕПС Снабедевање 845 737 

Avnet Europe comm 3.387 1.937 

Вита Елко 377 591 

Bel system  396 

Amtest 1.260 1.616 

Teraxion inc  459 

Crony 813  

Шпедиција Интерсервис  1.210 445 

AVM Mechanic 734  

Евротехна 27 855 

Accredo logistic 1.431 1.323 

Остали 3.434 2.271 

Укупно 14.208 12.126 

 

Укупно је послато 107 ИОС-а, од тога враћено и потврђено 80 ИОС-а тј. 75%. 

 

20.        Обавезе за примљене авансе 

 

             Ове обавезе се могу приказати као: 

 

Купац 2016 2015 

Телеком Србија а.д.  10.447 

Austrian Institute of Technology 1.305 676 

Република Србија - Министарство одбране   8.299 

Tajfun hill 3.213  

Остали 1.702 1.785 

Укупно 6.220 21.207 

 

Укупно послато 10 ИОС-а, од тога враћено и потврђено 8 ИОС-а тј. 80%. 
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21.        Остале текуће обавезе и пасивна временска разграничења 

 

               Ове обавезе се могу приказати као: 

 

Обавезе 2016 2015 

- по основу бруто зарада 37.980 35.836 

- по основу пореза -ПДВ 79 5.655 

- остале обавезе 6.737 6.952 

Укупно 44.796 48.443 

 

22.    Дугорочне обавезе 

 

Дугорочне обавезе су дугорочни кредит  код  Banca Intesa и Комерцијалне банке 

98.520 хиљада динара (2015. године 129.377 хиљада динара) и обавезе по лизингу 1.123 

хиљада динара (2015.године 1.569 хиљада динара). Ове обавезе су потврђене ИОС-има од 

стране пословних банака и лизинг кућа. 

 

23.      Краткорочне финансијске обавезе 

 

  Краткорочне финансијске обавезе су обавезе по краткорочним кредитима  и 

дугорочним кредитима који доспевају до годину дана код Banca Intesa и Комерцијалне 

банке у износу 112.505 хиљада динара (2015. године 103.230 хиљада динара). Ове обавезе 

су потврђене ИОС-има пословних банака. 

 

24.  Одложени порези  

 

Одложени порези настају  по основу одложених пореских средстава или пореских 

обавеза а представљају средства која се могу вратити у будућим периодима или обавезе 

које ће се платити у будућности.  

Одложена пореска средства/обавезе настају услед привремене пореске разлике 

(разлика у обрачуну амортизације по рачуноводственој политици и обрачуну амортизације 

по пореским прописима), пренешених неискоришћених пореских губитака и 

неискоришћених олакшица.  

Поред привремених пореских разлика постоје и сталне пореске разлике које су по 

нашем пореском систему разне корекције прихода и расхода по основу непризнавања 

истих у Пореском билансу и по основу њих се не јављају одложени порези. 

 

25. Финансијски инструменти и циљеви управљања ризицима 

 

25.1 Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим 

пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, коко би очувало 

оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а власницима 

обезбеди принос на капитал.  

Структура капитала Друштва састоји се од дуговања тј. дугорочних обавеза, 

краткорочних обавеза, обавеза из пословања, готовине и готовинских еквивалената, 

потраживања од подаје и капитала. 

Лица која контролишу финансијско пословање  Друштва испитују структуру 

капитала на годишњем нивоу. 
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Показатељи задужености Друштва на дан 31.12.2016.године су били следећи: 

 

                 31.12.2016.год    31.12.2015.год 

Задуженост а)    112.505 103.230 

Готовина и готовински еквиваленти           13.179           32.952 

Нето задуженост                              99.326            70.278 

Капитал б)                                                     609.570         604.080 

Рацио укупног дуговања према капиталу      0,16    0,12 

 

а) дуговање се односи на краткорочне финансијске обавезе 

б) капитал укључује основни капитал, резерве, ревалоризационе резерве и нераспоређени 

добитак 

 

25.2 Значајна рачуноводствене политике у вези са финансијским извештајима 

 

Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми за признавање 

прихода и расхода обелодањени су у напомени 3. 

 

Категорије финансијских инструмената 

                 31.12.2016.год    31.12.2015.год 

Финансијска средства  

Потраживања од купаца 127.809 100.824 

Краткорочни финансијски пласмани      297.767 218.933  

Готовина и готовински еквиваленти  13.179  32.952 

              438.755              352.709 

Финансијске обавезе 

Дугорочне обавезе       99.643 130.948 

Краткорочне финансијске обавезе 112.505 103.230 

Обавезе према добављачима    14.208   12.126  

Остале обавезе  44.557   42.185 

     270.913 288.489 

 

 Основни финансијски инструменти Друштва су: готовина и готовински еквиваленти, 

потраживања која настају из пословања Друштва, краткорочни финансијски пласмани, 

краткорочне финансијске обавезе, обавезе према добављачима као и остале обавезе. У 

нормалним условима пословања Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 

 

25.3 Циљеви управљања финансијским ризицима 

 

 Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и 

ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и 

превасходно се избегавају смањењем изложености Друштва овим ризицима.  

 Друштво не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај 

финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широј 

употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
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25.4 Тржишни ризик 

 

 У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева 

страних валута, паритета EUR/USD и промена каматних стопа. 

 Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било 

значајнијих промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на који 

Друштво управља или мери тај ризик. 

 

25.5 Девизни ризик 

 

 Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко потраживања од купаца, 

краткорочних и дугорочних кредита, обавеза према добављачима који су деноминовани у 

страној валути.  

 Друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, 

обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени. 

 Стабилност економског окружења у којем Друштво послује у великој мери зависи од 

мера владе, укључујући и успостављање законодавно – правног оквира. 

 

25.6 Ризик од промене каматних стопа 

 

Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код 

којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те 

Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило њихов утицај. 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног 

периода је дата у следећој табели: 

 

                                                                   31.12.2016.год          31.12.2015.год     

Финансијска средства 

Некаматоносна 

Потраживања од купаца 103.769  97.404 

Готовина и готовински еквиваленти  13.179  32.053 

                                            116.948                                 129.457 

 

Фиксна каматна стопа 

Краткорочни финансијски пласмани 297.267          218.933 

Дугорочни финансијски пласмани          195.392          321.157 

 492.659            540.090 

 609.607          669.547 

Финансијске обавезе 

Некаматоносна 

Обавезе према добављачима 14.208          12.126 

Остале обавезе 44.557          42.185 

 58.765            54.311 

Варијабилна каматна стопа 

Дугорочне обавезе  99.643         130.948 

Краткорочне финансијске обавезе 112.505          103.230 

  212.148             234.178 

 270.913           288.489 
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25.8 Управљање потраживањима од купаца  

 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће 

бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би 

имало за резултат финансијски губитак за Друштво. Изложеност Друштва овом ризику 

ограничена је на износ потраживања од купаца као и по финансијским пласманима на дан 

биланса. 

 Не доспела потраживања на дан 31.12.2016.године се односе на потраживања од 

купаца по основу продаје производа и услуга. Ова потраживања доспевају од 15 до 30 дана 

након дана фактуре, у зависности од уговорених рокова плаћања.  

Друштво је у претходном периоду обезвредило потраживања од купаца за која је 

процењено да неће бити наплаћена због промене у финансијској способности комитената. 

 

25.9 Управљање обавезама из пословања 

 

Обавезе из пословања на дан 31.12.2016.годиен исказане су у износу од 14.208 

динара. Све обавезе су не доспеле. Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле 

обавезе, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, сагласно пословној 

политици, измирује у уговореном року. 

 

25.10 Ризик ликвидности 

 

Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству 

Друштва који је успоставио систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и 

дугорочног финансирања Друштва као и управљање текућом ликвидношћу.   

Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве 

континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем 

адекватног односа финансијских средстава и обавеза. 

 

 

26. Ауторизација финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји за годину која се завршила на дан 31.12.2016.године су 

одобрени од стране руководства Друштва на дан 20.2.2017.године. 
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                    "ИРИТЕЛ" А.Д., БЕОГРАД 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О 
ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Београд, фебруар 2017. 
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"ИРИТЕЛ" А.Д., БЕОГРАД 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
    О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Страна 
 

Извештај независног ревизора           1 – 2 
 

Потврда о независности                 3 
 

Потврда о додатним услугама                4 
 

Изјава лица одговорних за састављање финансијских извештаја     5 – 6 
 

Финансијски извештаји: 
Биланс стања          7 – 12 
Биланс успеха        13 – 16 
Извештај о осталом резултату      17 – 18 
Извештај о променама на капиталу     19 – 23 
Извештај о токовима готовине      24 – 25 
Напомене уз финансијске извештаје     26 – 43 

 
Извештај о пословању       44 – 52 
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Број 4 – 5 - 2017 
 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
СКУПШТИНИ ДРУШТВА ИРИТЕЛ АД, БЕОГРАД 

Увод 
 
1. Извршили смо ревизију финансијских извештаја „Ирител“ а.д., Београд, Батајнички пут 23 
(у даљем тексту: Друштво) које сачињавају биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2016 
године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о 
промена на капиталу за годину која се завршава на тај дан, као и напомене уз финансијске 
извештаје које укључују преглед значајнијих рачуноводствених политика и друге објашњавајуће 
информације.  
 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
2. Руководство Друштва је одговорно за припрему и поштену презентацију ових финансијских 
извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, и за успостављање и 
примену одговарајућих интерних контрола које обезбеђују израду финансијских извештаја који 
не садрже материјално значајне погрешне исказе било да су насталих услед криминалних радњи 
или грешака. 
 
Одговорност ревизора 
 
3. Наша одговорност је да, на основу извршених испитивања, изразимо мишљење о овим 
финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са Законом о рачуноводству и 
Законом о ревизији и Међународним стандардима ревизије (МСР - ИСА). Ова регулатива налаже 
да се придржавамо етичких захтева и да планирамо и извршимо ревизију на начин који омогућава 
да се у разумној мери уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне 
погрешне исказе.  
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на 
ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа 
у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и поштену 
презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефективности 
интерних контрола Друштва. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених 
политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације 
финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују разумну 
основу за наше ревизијско мишљење. 
 
Позитивно мишљење  
 
4. По нашем мишљењу, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним 
питањима, приказују финансијски положај Друштва „Ирител“ а.д., Београд, Батајнички пут 23, на 
дан 31. децембра 2016 године, резултате његовог пословања и токове готовине за 2016 годину у 
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и на начин описан у Напоменама уз 
финансијске извештаје. 
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Остала питања 
 
5. Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2015 годину обавило је привредно друштво 
за ревизију Привредни саветник – Ревизија из Београда, у чијем извештају од 17. марта 2016 
године је изражено позитивно мишљење на финансијске извештаје за 2015. годину.  
 Радници друштва за ревизију Привредног саветник-Ревизија из Београда дана 27.12.2016. 
године присуствовали су попису залиха материјала и уверили се у исправност рада комисија за 
попис. 
 
 
Извештај о осталим регулаторним захтевима 
 
У складу са захтевима који проистичу из ĉлана 30. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 
61/2013) и члана 7. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних 
друштава („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012) извршили смо проверу усклађености годишњег 
извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајима Друштва. Руководство Друштва 
је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са важећом законском 
регулативом. Наша одговорност је да спровођењем ревизорских поступака у складу са 
Међународним стандардом ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим 
информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, 
изнесемо свој закључак у вези са усклађености извештаја о пословању са финансијским 
извештајима Друштва. 
 
На бази спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне 
неконзистентности, које би указивале да годишњи извештај о пословању за 2016. годину није 
усклађен са годишњим финансијским извештајима Друштва за исту пословну годину. 
 
 
Београд, 24. фебруар 2017 године 
          “Привредни Саветник - Ревизија” 
 
       Фикрет Цигуљин, Лиценцирани овлашћени ревизор 
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Изјава о независности Привредног саветника – Ревизија д.о.о. 
 
 
 
У складу са одредбама Закона о ревизији (“Службени гласник РС“, бр. 62/2013) и Закона о 
тржишту капитала (“Службени гласник РС”, бр. 31/2011), везано за ревизију финансијских 
извештаја за 2016. годину привредног друштва ИРИТЕЛ а.д. Београд (у даљем тексту: Наручилац 
ревизије), изјављујемо следеће: 
 
- Привредни саветник – Ревизија д.о.о. није, ни директно ни индиректно, акционар, улагач 
средстава, или оснивач Наручиоца ревизије нити је пословни партнер Наручиоца ревизије; 
- Привредни саветник – Ревизија д.о.о. није пружало услуге Наручиоцу ревизије наведене у 
члану 35. став 3 Закона о ревизији; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију није, ни директно ни 
индиректно, акционар, улагач средстава, или оснивач Наручиоца ревизије; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију, као ни његови крвни 
сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном 
сродства и супружник нису директор, односно члан органа управљања или надзора код 
Наручиоца ревизије, прокурист и пуномоћник; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор, нити његови сродници или супружник, нису пословни 
партнери Наручиоца ревизије; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију није ликвидациони или 
стечајни управник Наручиоца ревизије; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је обавио ову ревизију није капитално повезан и 
нема других веза или облигационих односа са Наручиоцем ревизије који би могли негативно 
утицати на његову непристрасност и независност; 
- Лиценцирани овлашћени ревизор који је вршио ову ревизију није пружао услуге Наручиоцу 
ревизије наведене у члану 35. став 3 Закона о ревизији; 
- Наручилац ревизије није акционар, оснивач или улагач средстава у Привредни саветник – 
Ревизија д.о.о. 
 
        „Привредни Саветник - Ревизија” 
 
       Фикрет Цигуљин, Лиценцирани овлашћени ревизор 
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Потврда о додатним услугама обављеним од стране Привредног саветника – Ревизија 
д.о.о. 
 
 
 
Овим потврђујемо да нисмо обављали консултантске услуге за акционарско друштво “ИРИТЕЛ“ 
а.д., Београд нити са њим повезаним лицима у години у којој је вршена ревизија. 
 
 
 
 
 
 
 
        “Привредни Саветник - Ревизија” 
 
       Фикрет Цигуљин, Лиценцирани овлашћени ревизор 
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Vai znak:

Vai datum:

Nai znak:

Naa datum:
14.02.2017.

Poitovani.

Ovu izjavu dajemo u vezi revizue finansijskih iareStaja Iritel a.d. Beograd (u daljem tekstu:
Druiwo), koji su sastavljeni sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, a koju Vi vdite u cilju
izraiavanja miiljenja o realnosti i objektivnosti tih finansijskih izveitaja.

Svesni smo woje odgovornosti u pogledu isunitog, objeKivnog i zakonitog prikazivanja
finansijskog polozaja Dru5wa na dan 31, decembra 2016, godine, rezultata poslovanja, promena
na kapitalu i finansuskih tokova za 2015. godinu, kao i pogledu obezbedenja pouzdanih
radunovodswenih evidencija na osnovu kojih su ti finansijski izvestaji sastavljeni.

Potvrdujemo, po na5em najboljem znanju i uverenju, slede6e:

. Prilikom izrade finansuskih izvestaF DruSWa za 2016. godinu, mi smo:

- ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog iobjektivnog prikazivanF
finans|skog poloiaja DruiWa, rezultata poslovanja i tokova gotovine za 2016.
godinu;

- odabrali odgovarajude raiunovodswene politike koie smo konzistentno
primenjivali;

- izvrsili raEunovodswene procene koje su u skladu sa naielom opreznosti i
logiinosti;

- obelodanili razloge nepridriavanja uwojenih raiunovodsWenih politika;
- pridriavali se koncepta nastavka poslovanja Drustva;
- obelodanili identitet, stanja i poslovne promene sa wim povezanim pravnim

licima;
- obelodanili sva sredsWa koja su zaloiena kao jemswo odnosno garancua;

- proknjiZili sve poslovne promene u raEunovodswenim evidencuama ione su
obuhvaiene u finansijskim izveitajima.

- sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stanja su razmotrene i
izvrsene su adekvatne korekcije ili obelodanjivania:

- efekat neispravljenih greiaka je, i pojedinaino i ukupno, od nematerualnog
znabja za finans[ske lzveitaje u celini.

Matiani bro, druitva: 07026517,PlB:10co017 24, Bro.i registracije APR: BD87A1/2012, Banca lntesa ad Beograd, br. raiuna: 160-64132-31
Tel.: +38'l 1 1 3073 400 (centrala), 3073-515 (generalni direktor), 3073-544 (marketing), 3073-505 (finansiie), 3073-555 (prodaja), Fax: 3073434

E-mail: info@iritel.com



. Mi smo vam pruZili:

- we informacije za koje znamo da su relevantne za izradu finansijskih izveitaja,
kao 5to su miunovodstyene evidencije, dokumenbcija, obraiunii druga
relevantna sredstva;

- dodatne informacije koje ste od nas traiili u cilju izvrienja revizije;- slobodan pristup wim zarcslenima u okviru naieg preduzeca od kojih ste smatrali
da treba da dobuete revizorski dokaz;

- sve informacije o wim sredswima koja su zaloiena kao jemstvo odnosno
garancija;

- rezultate naie procene rizika o moguenosti da finansijski izveitaji mogu sadrzati
materijalno znaaajne netadnosti nastale usled prevare ili pronevere;- nemamo nikakvih saznanja o tome da su dlanovi uprave, zaposleni koji imaju
znaiajnu ulogu u funkcionisanju internih kontrola iii ostali zjposleni izvriili 

-

proneveru ili prevaru koja bi mogla imati uticaja na realnost finansijskih izveitaja.

l{emgmo saznanja o nepridriavanju zakonskih propisa iiji efekti bi mogli imati uticaja na
izradu fi nansuskih izveStaja,

Dru5tvo-je postupilo u skladu sa svim odredbama zakfuEenih ugovora koje bi, u sludaju
nepridriavanja, mogle imati materijalno znaaajne efekte na finaisSske d/e56je.

Nemamo planova niti namera koje bi materuarno znaiajno izmeniri knjigovodswenu
vrednost lli klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u finansijskim izieitalima,

Ne planiramo.da obustavimo proizvodnju nekih proizvoda niti imamo planove koji bi mogli
da prouzrokuju nastanak zastarelih zaliha.

Povezana lica su:

Sa druStvom izvrieno je sudsko/vansudsko poravnanje u pogledu njenog
odStetnog zahteva u iznosu od RsD ............, za kojije izvrieno rezervisan;e sreastava i
finansijskim izve5tajima. Nema drugih zahteva u veli sa sudskim sporovimi niti se
ofekuje da ih bude.

% ude5ca Osnov oovezivania
Matitno
Zavisna
Ostala povezana lica :

Botel Networkinq 49 Ugovo-r o olnivanju
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HasHB l4pr4ren a.A. SeorpaA
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h3BEIUTAJ O TOKOBhMA TOTOBhHE
3a nepnoA oA 01.01.2016 Ao 31.12.2016. roArHe
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1- lrcnnare Ao6aBrba,rhrra r Aarr aaaHc,
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5. OAnrlBh no ocloBy @ranux iaBHrx npuaAa
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4. flope3 Ha AoSrrax 3009 6892 6757

3010 43561 92718

3011

3012 79869 203079

3013 268796

3014
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lll. Herc npnnuB lo,Oarlr€ x3 arrxalbcrx Osr€rsipal€€ (l-ll)
60096

lV. HeTo qAnra rcroMHe l,l! arrs8r{ocrx $xHaHcspa$a (ll-l) 39920

r. CBErA nPHnllB TOTOBXHE (3001 + 3013 + 3025) 631991 909019

A" cBErA OAlnlB TOTOBIHE (3005 + 301 I + 3031 ) 451764 906077

Tr. HETO nPlln}tB TOTOB'HE (3040 - 3041) 2942

E, HETO OAnIB TOTOBI4HE (3041 - 3040) 19773

X TOTOB}.IHA HA NOqETKY OEPAqYHCXOT NEPXOAA 32053

3. NO3HTHBHE KYPCHE PA3'ITXE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBTHE 1',i50

,. HETATUSHE ISPCHE PA3N}IXE NO OCHOBY NPEPAI{YHA TOTOBXHE 3193

J. TOTOBI,THA HA XPAJY OEPAIMICKOT NEPTOAA
(3042 - 3ct4ii + 3044 + 30a5' 30a6)

13179

v

M.n.
AaHa 20___________..IoAHHe

O6pa.aq npooucafl npaBxnHx(oM o caApxxHl,t x Oopu, o6pa3aqa @rHarcgodx rrlreur!'aia 3a nprapeAHa Agfl9ri5pl
('Cny)6eH, rnao{$x PC' , @. 912014 g 14{m1q

3axoxcxn aacrynrux
tr.n,n Digitalt signed byDraoan Drgrt.rry $gned b)

t .gan xovaGvia

n03{qrja AOn
ll3lloc

Totryht rogar€ np6rtqarlt rqaxHa

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

30/,7
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BIIJIAHC YCIIEXA 3A TTEPIIOI

JA JAHYAP.AEIIEMBAP 2OI6.TOAIIHE

Hltroxcf,. 20l6.t

Ars mO

IIoCJIoBHIT IIPIIXOAII 3(a),4 41.627

[oc,roBHrr PAcxo.u{ 3(6),5 M.444

flpoMeua BpeAHofn 3aJ[ixa yqruratG - noBehaE€

TpouxoBr Marcprijan^ 128.523
Tpour(oB[ ocranor Mar€ptrjar4 eneprrje tr crrruo 10.025
Tpotrtr(oB, 3alocresrx 274.538
Auopnaalurja 3(O) 23.685
TporxxoBri rrporBBoarIrx ycnym 5(a) 19.793
ocm,trr HeMareprjanEo(rpo@oBn 3(x),5(5) 23.804
TpoD@Bn ,uyropoqurD( p6epBnc{+a 76

IIOCJIOBHII AOEIITAI{ 1 .1 84

3.597

4.979

13.782

23.542

(338)

23.204

(6.119)

646

17.731

2015.r

4n 000

600.827

538.022

17.991
192.242

11 .432
276.781
20.142
30.195
22.406

2.775

62.805

(1.940)

996

(24.080)

37.781

1.700

39.481

(7.122\

634

g

OIIIIAHCIIJCI{I{
IPIiXOIW(PACXO,(r) - rcro

IPILXOAIU(PACXOAI) - ECro

OA YCKJI. BPEA. OC"T. IIMOB. IIO OEP BP.

OCTA-III
IIPIIXOjUI/(PACXO]UI) - Bcro

.IIOEIITAI( II:! PE,II. IOC"IL IPE OIIOPE:II|BAILA

AOErrTArg(rvEIlTAK) KOJIr CE OEyCTAB.TbA

AOEtrTAK IIPE OIIOPE3IIBAI6A

Ilopccrx pacxoaE trcpxota
Ornoriasx nopacrr pactotrf, napxora
Olnoxatrx tropaarai trpxrorx trcproa.

HETO AOEITTAK

3(q),6

3(q),6

3(a)

30)



BILII.{HC CTAIIA HA AAH 3T. AEIIEMEPA 2016. NOAIIHE

lfrrIovaBr

9
3(e),(O),8

3(O)

't0

1t

3(r),12
3(x),13

14
15
16

17,3
t9
28

20

24

21

22
23
25

27

20t6,f

Aux 000

32,205

430.729
308.797
121,932

195.392
349.529

95.155
127-A09

3.058
300.143

13.179
5:19.3,14

3.857
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2015.r

Aru! 000

32.791

466.&t3
328.650
138. t8it

921,157
/r92.13l

69.775
100.824

4.924
222.308
32.952

/uto.783

3.211

926. r 25

AKTHBA
CTarf,a rMoBua

Hcrlrrcprjarra aiaouf,a
Oclolfa apctrcrrr

Ha6aEHa spc.arocr
(l,lcnpaExa DpeABoc )

Crarotur apcaaocr
Aralcrr 3a rrss€crruuje

Ayroposlr iuascrjcr! !Jr.. .f,r r yq.r!i.
Yrytrra crrrra rirollla

O6prBr rMolrf,r
3arrxe
llorpoErBarsa oa ry[aua
fbr?araotBar6! 3a Aarc aaarce
Ocrana kpaaxopoqEa norpoaorsaEa n ABP
fomBlHa r toroallllcxu exBrBareEfl

Yr<yrra o6prna nxorxna
OMox€Ha tropecl(a cpeAcraa

YONHA AKT'TBA
NACTBA
Katrrrtn

Oaaoarf, rllrran
Axufljcxn

,llpyurrBegu
Ocrann l(amIIa.,I

PatapEa

PEBAJIII3AIIIIOHE PE3EPBE
Hapclrrroiaf,x ry6rrar
H.p.cropctc|i! [06rr.r

A/ropoqEa pa3apBrcaEa r o6aaqrc
I(prroporrc o6$crc
O6alara lpcirt lo6rDLacrMa
O6asara ta [pir,BaEC aDrrca
oqrare rparxopo.rBe o6aae3e
Kpar(opo.[re OxnaBcllJcke o6aBe3e

YKynHe rparKoporHe o6aBe3e
O.uoxete flopccrc o6aBB€

}'K}'TIII.{ TIACIIBA

892.730

'1,2,17,'t9 250.953
17,1 246.588

4.365
23.477
27.67
14.1421

312215

105.431

14.418
6.220

44.796
112.505
177.729

250.943
246.588

4.355
23.476
27.67
(4.074)

306.668

137.039

12.18
21.207
48.443

103.230
185.005

892.730 926.125
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I{P}ITEJI a.n. Eeorpaa

1 Ocxosxu noaauH

I,{PHTEJI aa. EeorpaA, Earajxnurr nyr 23 ( y AareM rexcry: I4PHTEJI a.n. -
Eeorpaa) je ocHoBarro 1967. roause xao Hayruo-lrc, pa(uBaqKln llHcrllTyr "EneKrpoHcKe

un,rycrpraje", Huu. Bracxx.rxa ::pancr[opuaunja 3anoqera 1998. roalrne sasprueHa je
2000.rogune. KoHa.rHa omrara II Kpyra 3aBPueHa je 30.06.2006.ro4HHe. PeuJelseM

Mnxucrapcrna npnBpeae 6p. 160423-02-54312006-07 ot 22.11.2006. no,qlrHe y Eeorpaay je

aepnQnxorana crpyro)?a ocHoBHor Kan[rarla sa ,aaH 30.06.2006.ro.{rne. Crarte KlnHraJla no

xcrou peruery je c.neaehe:

- axrrxjcxu xarruTaJr HoMuHarIHe Bpe,[Hocrr 21.757.800,00 gunapa ognocno 145.052

axunje no qeuu oA 150 axHapa no afiunju u xojl ce Moxe nplxa3arl Kao:

- o6nvne arqnje uoMlrHanHe BpeAHocru 18.817.650,00 auHapa o,IlHocHo 125.451 axuuja

- npuop[TerHe naprnlrlInar[BHe axqnje 6es npaBa ynpaBJLaILa HoMI{HaJIHe BpeaHocrH

oa 2.159.400,00 auHapa oaHocHo 14.396 arurja npeHcre Ha [II4O.
- npuoplrrerHe axqxje 6er npaBa ynpaBJLaILa HoMItHilJIHe BpeAHocrlr 780.750'00

aHHapa, oaHocHo 5205 an$.rja npenere Arqnjcxou Qongy.
Ynncax ocxosH[ HoBqaHH KanuraJl PerucrpoBaH y AIIP-y y IBHocy oa 1.630.668'28

EYPje y nocrynry ycxraluaana ca rrnocorrr y I-\PXB u Eeorpa,ucxoj 6ep:u.

Ha ocuory o,4;rJxe Cxynunuue ,qpyuma HPLTTEJI a.a. Eeorpa.q 6P.1914 oa25.06.2009.

FoAHHe o pacnoAerru xepacnopeleue ao6um x oa:ryre 6p.1916 ol, 25.06.2409. roaHHe o

lr3aaBaruy o6uqnr.x aKqfija Itr euncnje 6et janne nouyae paal{ nperBapa*a uepacnopeleue

4o6r.rru y ocHoBHr.t rarlliran Koruucnja m xaprnje oA Bpeaxocrfi Pe$lnre Cp6uje lonena je

06.08.2009. roaxHe peluene:
-6p.4tL24-395013-09 o gaaa*y ogo6pena :a l:gaaa*e xapruja oa speanocrlr 6e: jasHe

[oHyae.
-6p 4lO-29-3949t3-G o gaaany o,4o6Pera 3a I{3,{aBarLe xapruja og spegnocu 6e:jaeue

noHyae (3aMeHa nocrojehux axqlja xoBe HoMnHzulre BpeaHocru)'

OcHosHlr Ka[nraJr HaKoH flperBaparLa HePacnopelexe ao6utt't 3a 2008. ro.q[Hy, I'l3Hocu

246.588.400,00 atlaap4 u noAerf,eH je na 290'104 xolraaa o6,t'lullx axunja, nojearuaT ue

HoMHHanHe Bpe,[Hocrlr oa 850,00 AHHapa, ca UOI'I xoaou ECByOP u I4ChH 6pojeu

PC}IPI4TE83O56 .

flperexHa AellarHocr je 7219 - ricrpzlrl<t,tBatre n palaoj y ocriullrM npl'lpo,IlHoM H

TexHuqKo rexHoJIoInKLIM HaykaMa. Taxole je npujas:reuo 3a rIocJIoBe cnoJlHorproB HcKor

rrpoMeTa.

Ha.l3opHt.r on6op je 02.l2.20l5.roaune goxeo Oglyxy o ocHuBarLy ApyrurBa ca

orpaHflqenoM o4roaopuourhy y [HocrPalcrBy - Rotel Networking ca MaILHHcxnM y,qenoM y

ocHoBHoM KanHTany.

Epoj aanoc.neuxx ua AaH 31. aelreM6ap 2016. rcAxHe - 154 (2015. roaxne - 148)-

Y cx.naay ca nponncrMa I4PI'ITEJI a.1. Eeorpaa je pa:npcrau y rPyny cpea*Hx
npellteha H THMe norna[a y rpyny npe.{Feha xoa rojux ce BpIxH 3aI(oHcKH o6asesxa

pernrxja.
Hos'{aHo nocroBa}be hPI,ITEJI a..q. EeorpaA o6aaBa npexo .Ire nocloaue 6anre.

llopecxu u,qexrlrQuKa[roHH 6poj (nI4E) je lWO0l724.
Marrlunu 6poj je 07026617.
Ceaxrure npegltehaje y Beorpaay, Earajnxrxn nyr 23.

I,IPHTEJI a.a. Eeorpa,q tlMa onu.rrtl axr xojru perylnure concrBeHe paqyHoBo,{crBeHe

fl oJlrrrfi Ke lI npaBlrna.



crpasa 5

2. Ourona ra cacran*ane Qxxaucxjcxxr xrneurrrja

HrHocr y <pnnaucajcnru xsoerutajr.rua 3a 2016. roauHrl 3acHoBaHH cy Ha noaaqfiMa
cacrilBJEeHrM y cxna.qy ca saxehrlu nponHcnMa y Peny6nuux Cp6uju xoje cy ea norpe6e
[3BeutraBa*a nponucaue 3axosou o pa{ynoBoAcrBy u peaueuju 14, aarr y Qopuary roju je y
crrrary ca Melyuapoannrrr paqyHoBoacrBeHriM craHAapruM4 MefyxapoaHuu cran.llapalMa
H3BerrrraBarba. Cau xruocn cy y ruJLraaMr attttapr, ocnu axo apyravuje xuje uaaereuo,

3, OcronneparryuoBoAcrBenenoJurrlrc€

OcxosHe pagyHoBoacrBeHe noJIHfltKe np[MerLeHe rIpruIr.IKoM cacraBJba]ba
<Druauorjcrnx nseeuraja ra 2016. ro.4nHy y cKnaay cy ca:

a) MeDynapoauuu paqyHoBoAcrBeH[M craH.{apaHM4
6) MeDyHapo.{HHM crax,qap,quua Qnnauorjcror n:uerurarana
q) O4rorapajyhuu o6jarureruxua npHMeHe n H3MeHaMa rcaarux og ogrooapajyhux

uelyxapognux nHcrnrytrj4 rao u
A) Hauxonaruxx craH,4apaa 3a eolerre nocloonxx Krbt,rr4 cacraBJba]Le, npereumuljy,

aocraBJLa*e n o6enoaa*nga*e Qnuaucujcxux xraeruraja y cxnaru/ ca oaroaapajyfulu
3axoHcxliM nponncnMa orsocno 3axoxou o paq't{oBo.[crBy u peeurnju, npoQecronalnou u
rrHrepHoM peryraTHBoM.

(a) Iloc.rosrlxrrpxxoan

Y cua.ry ca nponHcuMa, rrpl,rxo.lH oa npo,qaje npox:aoaa n ycnyra cy fickaraHu no

r[arrypnoj Bpe.aHocru n aeralLHo cy npfixa:auu y Hanouenu 4.

(6) floclosnn pacxorn

Ilpelcraarajy cBe nocJroBHe pacxoAe caApxaHe y peaflfi3oB:rHlrM npol'I3BoaHMa H

ycryraua. ,{erarxn npemeg nojeguu[x pacxoaa npHKa3au je y HanoueHx 5.

(u) OrurucxjcxnnpuoAr/pacroArr

flpeacraorajy npuxoae/pacxoae oa KaMar4 no3HrlrBHn:</neratursrx r)pcHlrx P,LlnHKa Il
cnrrrrHo, aeraJbHo cy AarH y HaroMeHIr 6(a) u 6(6).

G) OcranH tl BaHpernn npH o,qry'pacroAn

flpeacraa:rajy HaKHa.[Ho lT rplere ocrarle nprrxoAe, [pt'IxoAe oA o6eaapelena o6aaes4

np[xoae oa yKnaa]ba .qympoqH[x p6epB[car5a, npuxoalr oa ocHr]?aBa H CJIHqHO, a KaO

pacxoae npeacraBJLajy Haxuaano yrapfeHe ocraJre pacxoAe, ry6urxe no ocHoBy ornltca
uareprjana n cru,rHo, AeraJLHo cy,qaru y HaloMeH[ 6(6).

(e) Oqronxa cpegcrra

Ocsogna cpeAcrBa (onpeMa) ce ncraryjy no Ha6aaHoj BPe.4HocrlI. Ha6asHa epeanocr
.lllrru Qarcrypxa Bpe.qHocr Ha6aaJbeH[x cpeacraBa ysehana ra cBe rpolxKoBe Hacrlule ao
rslrxoBor cTilBJMrLa y ynorpe6y.
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flo3fifllBa pa3mKa Hasrana npl,rnxKoM npoAaje ocHoBH[x cPeacraaa xrbllxrl ce y Kopucr
BaHpeaHHx npuxoaa Heornncasa BpeaHocr crryfexxx tr pacxoaoB:rHlx ocnoBHllx cpe.(sraBa

na,qorxaDyje ce Ha reper B:rHpeaHr.rx pacxoaa.

(0) Aruoprrraqxja

Auoprueauraja neuerepuja.nuux ynarara tl ocHoBHHx cpe,[crasa o6pa.ryHaaa ce :a caaro
cpeacrBo noje4una,rxo no cronaMa yraplenur',r y cKnaay ca oaruKaMa u axruua rojl cy
oapebexn raxo aa ce anlaana s r peBanoplt3oBaHa BPe.4Hocr ocHoBHltx cpeAgraBa (paHHjHx

m.qnna) auoprxryje y jeaxaruu roanrnl$ItM I{3Hoc[Ma y rory npe,qaufenor BeKa ynorpe6e

ocHoBHot cpeacrBa.

3a norpe6e yraplr-rBarla nope3a Ha ao6l{r ga 2016. noauHy, HaanexHfl oprau je nponlcao
5 rpyna crona nopecxe auoprn:auuje ocHoBHtix cpe,[craBa.

(r) 3a.rnxe

3arnxe uarepnja:ra ce y Eunaxcy cra*a ncxaryjy no npocevnoj nouaepucauoj ueul.
Ha6asra, o.qHocHo yna3 uartpuja.ra, ce eB[reHr[pa no ua6arnoj, ogttocuo r[arrypuoj qeuu

Ao6ag:uaqa u yx;b) reHLrM 3alBHcHHM TpolxKoBuMa xa6agxe, a uslar ce npouersyje no Meroal
noHAepncaHe npoceqHe rleHe Ha aaH l,lcnopyKe l,3 MaraqlrHa.

(x) florpaxruarra no ocnoey npoAaje

florpaxuaara no ocaoBy upo.qaje o6yxaarajy coa norpaxnBarba 3a [cnopfreHe
nporr3Boae r4 H3BPUeHe ycnyre.

Y cxaaay ca flpaeuruuxorrr o paqyHoBoacrBy v.:l.ax 17- VPLITEJI a.g. Eeorpaa apuu
rrcnpaBKy norpix[BarLa Ha reper pacxo4a axo je oa poxa 3a HiInJIary rlpomno uajua*e 6O aaxa.

(x) Ilorenunja:IHa cpeacrBa rr norexqnjanne o6anere

florenquja.nxo cpeacrBo je uoryhe cpeAcrBo roje npou:.na:n u3 npouutllx aorabaja x
vrje he ce nocroja*e norBpauT[ cilMo HacraHKoM HJIr,t He HacraHKou jearor HJIH Blrue

He[3BecHHx 6y4yhIu aoralaja roju nrcy y nornyHocrll noA KoHrPoJloM npnspe4nor cy6jerra.
y cuaAy ca MPC 37 cras 33 noreHufljarlHa cpeacrBa ce xe npu:najy y tlnuaucrajcxul'l

mBeurajHMa. Melyruu, x4qa je pealuulrja npuxo.qa [paKrIrIHo rl3BecH4 TaAa o,4HocHo

cpeacrBo Huje norenqujamo cpeacrBo BeroBo npfl3HaBarue je onpaagaHo. florexuNja.rua
o6aaesa je uoryha o6anera roja nporua:n H3 npouJlux aoraDaja x vuje he nocrojare 6uru

norapleHo caMo HrrcranxoM rrJln He HacraHKov je.quor I{Jlrl BHlIre HeurnecHux 6yayhux

noralaja rojn Hl.rcy y flornynocrl floa KoHTpoJloM npuape,4uor cy6jerra llrlt-r caraura o6asesa

xoja npoxa.naru u: npour.rux goralaj4 a.nu xoja nuje npnrnata c o6rlrpou aa: nnje u:seoro ga

he noaMlpebe o6aaete laxresaru oa1nB pecypca ca eKoHoMcKl'tM Kopllcr[Ma uru ll3Hoc

o6asere ce He Moxe yrBpaHTlt AoBoJLHo noy3AaHo.

Crone

Bpcra cpe4crara
06pavyr

auoprnraquje
yo

Hajaehe
yreuhe

%

flopecxn
6a-rasc
|DYIIA

3a nopecKH
6nnasc

%

f paleanxcrr.r o6jeKrt,t, HeMar.
HMOBI'HA 2.5 2.5 2.5

Onpeua t0-25 10 )aL< 10. 15. 20. 30
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0) Ilopesu, ,qonpnnocn n ,lpyne 3aroncre o6arere xoje ne 3aBrrce oa peynrara
TIOCJIOBAISA

Ilopean, ,qonpnuocl r.r apyr€ 3aKoHcKe o6aaee xoje He 3aa[ce oa peynrara rrocroBaba
lrsaaajajy ce no nponucxMa noKiurHe caMoynpare u Penl6rure Cp6uje. Hsgaajarse ce Bpulr
yrnaBHoM sa c.neaehe saueHe: noce6ua HaxHa.[a 3a 3arxrnry ri yuanpelerre xuBorne cpeArHe,
KoMyHanHa raxca 3:r HcrHqarse r[uprr,re xa nocJroBHoM flpocropy, qnarapuHe KoMopaM4

a.qM[H[crparuBHe, cyAcKe H ,[pyre rarce H cJrHqHo. Ocuoauqy :a o6pavyt trtrne yn aBHoM

3apaae rr HfiHaae 3apa,qa, BpeaHocr oapeDeHe rlMoBlrHe xJIl, cJrutrHo.

(K) IIopB Ha AoOrI

lloper Ha,{o6ur o6pa,{yHaaa ce u nJraqa no cron[ oA l5Yo za2ol6. noArrHy Ha ocHoBltly
roja npe4craa:u onop$r,rBy go6ur yrapleHy y flopecxou 6rraucy. OAroxenr nopecxu
pacxoau rrepHoaa Hacra"rrH cy no ocHoBy pa3Jrme EMeby o6pa,{yHare paq)flroBo.{crBeHe r
[opecKe ztMopru3aquje, xao n u3 cpeacraBa no o6pacqriMa u3 nperxoaHe malHe r-rr flopecKor
6ruanca"

(n) Oaxoc ca nosBaH[M npaBHrrM JrrlurlMr

3a cBpxe QnHauorjcxnx a:aeumj4 [paBHa auqa ce rpernpajy Kao noBe3aHa yKoJII{Ko

je.{no nparno Jrxrre rlMa uoryhnocr KoHTponH€rLa Apynor npaBHor flH\a nv apux :Hauajan
yrxqaj na QxHancnjcxe u nocaorHe ogryKe apyror nuqa y crna,ry ca MPC 24.

IoaesaHr.rl{ npaBHHM nHrIHMa y cMncny Hanpea HaBeAeHor crarl.qapAa, ApyrlrBo cMarpa

npaBHa nuqa y xojur*ra yveurhe y Karrrrrarry, o,qnocHo npirBHa nuqa ca yreuheu y Kanrrrany

,(pyrrna.
,[p1,rurso y 20l6.ro.qnur.r unje nuaro HlKaKBe rpaHcaxuxje ca noae:aHxu npaauuu

JrHUeM.
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EIIJIAHC YCTIEXA

4. [ouronxn npxxogn

5. Iloc.rosxu pacxogu

Bpcra Ha[oMeHa 2076 2015
O,[ TIDO]IAIC TIDOTI3BO,TA l| VCJIVIA - ,IIOM.TDXHIIITE

3 (a)
432.588 s89.838

-oa rora: MHH[crapcrso HayKe Peny6nnre Cp6nie 29.9t3 29.378
oa upoaaje npourBoaa u ycnyra - rrHocrpaHo
TpxfiruTe

44.E66 7.501

Csera 477.454 597.339
o.[ 3aKynHHHa 4.173 3.487

Csera 4.173 3.4E7

Yxvuno 48t.627 600.827

Bpcra Hanouesa 20t6 2015

A) Tpourrosu Mareprriana 3(6)
-MaTeDl,t:uI 3a Il3Da.[Y 126.664 t92.242
-pexxlcKl-I Marep4aJr t.717 t.872
-foDt Bo L eHepflIa 8.308 7 .632
-TporrrKoBr{ pe3. aeJIoBa 1.858 t.928

Cgera: r38.s47 203.674

B) Tpourxonx :apraa, HaKHaaa 3apaAa rr ocraJtu
JIUqHIi DaCXOII|

-morrKoBn :apaaa (6pyro) 208.643 210.436
-[oDe3H H IOn. Ha 3aDale - Ha r.rMe nocjro.[aBua 34.262 34.032
-yfoBopH o aeny 467 506

-a)"TopcKI| xoHopapu 4.786 6.225

-oMnaAHHCra 34,[pym 3.460 t.657
-NDHBDEMCHH [,I tIOBPCM. NOCJIOBH 323 272

-HaKHa[a qraHoBHua sar:oDsor o.{6oDa 4.985 4.817

-oTnpeMHlrHe 1.997 4.t66
-iy6u,'rapHe Harpa,{e 1.841 1.939

-conlraapHa noMoh 100 253
-npeBo3 Ha nocao 5.969 6.437

-,[,HeBHHUe Il OCTanH TpOlnKOB[! CJIyX6enOr nyra 6.892 5.265

-.qeu. naxeruhlr 215 198

-ocTarlo 565 578

Csera: 274.505 276.781

U) AMopru3aqnia 3(+)
-TpotxKoBt, aMoprfl3aurrje 23.685 20.182

Ceera: 23.68s 20.182
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,lD Tpourroeu ayropoqHHx pe3epB[carba 76 2.775
E) TporlKoB[ nporl3BoAHnx ycayra 3(6) 20t6 2015
- nDon3Bo,[He vcjlyre Ha Ir3DaIn vqHHaKa 6.633 7 .477
- [ITT, npeso: n ,qpyre rpaHcnoprHe ycrryrr 3.030 3.925
- nHBecrnrlr.roHo/Texyhe o,4pxasa*e cpeAcraBa 3.966 6.890
- KOMyHaflHe ycjryre t.847 2.037
- ocTaJIe ycJll,re 4.220 9.780
. T'OIIIKOBH CAIMOBA 97 86

Caera: t9.793 30.195

@) Ocra.nn neuarepuiaaxu rDourKoB[ 3(6)
- HenDoI-.I3BO,AHe yCJIyre tt.9t2 9.958
- DenDe3eHTar[,la 3.578 2.869
- oct fypalBe IIMoBt{He H 3anocJ'teHHx 3.179 3.372
- TPOIUKOBI-I TIJIATHOf TIPOMCTA 1.995 2.352

- nope3H, aonpHHocn H cn,He3aBucHH oa pe3yJrTaTa 1.657 1.993

- OCTIIJIO 1.515 1.862

Crera: 23.836 22.406
YKYTIHO 480.443 538.022

6. @unancujcxn, ocrsnH rl BaHpeaxn npuxogn/pacxogu

(e) Kao npuxo.4x ce ruory npuxa:aru c.ne,4ehu:

Bpcra Hauoueua 2016 2015

@uxaxcujcxu 3(u)
.KAMATE 11.373 t5.727
-TIO3IITHBHE K\']]CHE DA3NHKE 1.004 1.150

-ocTanfl npuxoAlt oA yJrafaBa

-BaIl,THa Knay3yna 7 .893 5.258

Cnera: 20.270 22.735

Ocrarx x BaHDerHrl 3(a)
-npo4aja onpeue 190

-ocrara ycxrahnsalba, rrpuxo,qH oa ocHrlTarla tt cJI. 28.703 2.242

Ceera: 28.703 2.432
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(a) Kao pacxogr ce uory npnrca:arn cre.qehn:

EI,IJIAHC CTABA

HMOBI4HA

7. Ocronna cpegcrna

Ctarre u npouene Ha ocHoBHxM cpeAcrrnua y 2016. ToAHHH ce Mory npnKa3aru Kao:

Bpcra HanoMeHa z0t6 2015
@nnanclrjcrcu 3(u)

.KAMATA 1r.454 r 8.100

-KypcHe pa3nrrKe t.423 3.t93

-Ban)"THa Kjray3yna 3.453 2.782
Csera: 16.673 24.07 5

Ograrn x aaHoeaHx 3(a)
-MA}bKOBI-,l 32 l6
-aoHarl4e 536 492
-ocTilnH pacxoar.r 14.353 2s.565
-yloBoDHe Ka3He u [eHaJIH 348

Ceera: 14.921 26.512

onr{c |PATEB.
OEJEKTI,I OIIPEMA

I{HBECT.
HEKPET.

YKYTIHA
o.c.

Hanaaua npeluocr l. 1.2016. 94.875 275.087 41 .141 41 1.103
flogehaga 6.091 6.091
Pacxoa (6.687) (6.687)
HasaBHa gperuocr 3 1.1?..2016. 94.875 274.491 41 .141 410.507
Hcnparrca epeluocru 1.1.2016.

(42.494\ (205.437\ (24.990) (272.921\
Pacxo.{ 6.687 6.687
Auoprrcau{a (2.354 ) (18.961 ) (1.029 ) (22.344)
I4cnparxa ape,qHocru 3 l. 12.20 16.

(44.848\ Q17.7111 (26.019) (288.578)
Caganrrra ape.4xocr 3 1.12.201 6. 50.027 56.780 15.122 121 .929
Caqaurra apegxocr 3 1.1?.2015. 52.381 69.650 16.1 51 138.182
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8. HcMerepljrr[a yraraEa

Ilpe,ucras.rajy yrarara reryhe u paxujnx roAnna. Y npgrxoauou nepnogyje u3apureHa

npoqeHa BpeaHocrH 3eMJb[ura [cno,q HenoKp€THocT]r.

9. Yaoxene cpeacrsr

Ilpe.qcraa:rajy cnegeha yaara*a:

H:rpueHa je peaaropuraunja axuxja flynnx Te.nerou a.a. xa aau 3l.l2.20l6.noauHe Ha

ocrosy no,qaraka Eeorpa,Ecxe 6ep:e. Bpeanocrjeane axqnje je 30 anuapa-

10. Ocra:rx ayropounn Qnnanorjcx[ IutrcMrnrt

Ocranu ,uyropovun r[aHaxcujcru nJIacMaHr ce cacroje oa a3tropotlullx po6nxx rpeanra no

ocHoBy HcnopfreHe onpeMe TeneKoM Cp6nja a.4. u aanrx crau6enux rajvoea.

ll.3an[xe

3arnxe ce uory np[Ka3arH Kao:

Bpcra 2016 2015

-MaTeplr laJr tt6.223 79.&3
-toToEH npofl3Bo.a[ t7 .991 t7.991
.ZUTAT [I HHBCHTAP 24.938 19.565

-HcnDasKa BpeaHocrn ganuxa uarepxiana 63.997 47 .424

-aaTlt aBaHcL 3.058 4.924

CBera: 98.213 7 4.699

Bpcra 2016 2015

Yqeruha y xanxraly trDlrt{x npaBHHx nHua

-flvnus Tererou. Eeomaa 410 479

-lIIKO. Hnur 28 28

-Rotel Nefieorkinp 4t3
Csera: 851 507

Ocrarn ayroDoqxu 6nuancrricxn nJIacMaHH

-.Ilarx ayroDoqgx crau. gai. 3an. 63.479 60.906

-Po6xx ryroDoqux nJIacMaHH 131.062 259.7M

Csera: 194.541 320.650

YxvnHo t95.392 321.157
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12. Ilorpaxnaarsa no ocnoey npo,qaje

llpe,qcraslLajy norpaKuBarra no ocHoay npo.qaje npoussoaa fi ycnyra oa:

Kvnaq 2016 20t5
Terexou Cp6uia a.a. 49.147 82.412
TeneHoD 2980 5.448
VIP Mobile t.023 2.613
Galeb System 3.157 3.022
Enen IIC .t 5+ 65

PE I'eueparexouounr 810 1.758

CEE 36 33

EAE 630
flynux Telexou a.r. 3.458 4.76t
l,lscrurlr Mrxai.no flynnu 56 664
Ocralx 33.412 I 1.501

14cnpaaxa norpaxuaa*a (6.604) (l1.583)
Vxynno 127.4O9 100.E24

Y cua,ry ca [paBrinHrrKoM o paqyHoBoacrBy H rranoMeuoM 3(x) rcpe, usapureua je
[cnpaBxa norpar]rsarLa sa 2016. roguxy. Yxynno je nocrlaro 38 I4OC-a,apaheno n norspleuo
33 I,IOC-a rj.86 %.

13, IlorpsxflBarte 3a aare aBeuce

flpegcras.rajy norporrBarra no ocHoBy.qarrx aBaHca oa:

.(o6anrsa.r 2016 2015
Hl,lC a.a. I l5 378

Svecom 559 559

Shenzen Gigalight 369

Beurec 3ll
Ewe computers 157

Tenoc 341

Ocra.nlr 2.227 2.966

YxynHo 3.0s8 5.035

Yxynuo je nocnaro 30 HOC-a, apaheuo u noraplexo 25 VIOC-ai. 83 oh.
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14. Ocrrna rrorpaxflBarLa
Mory ce npxxa:arx xao:

15, Hosqaua cpeacrBa
Mory ce npurca:arx rao:

Cpeacraa xa reryheM pa!,'HIrMa cy nompfena llOC-uMa o,{ c'Ipaxe noc.noanux 6anaxa, a

cpeAcrBa y srpaHr.rM Banyraua cy cBe,qeHa Ha cpeasn Kypc Ha aaH cacraararsa dmancujcxHx
uraeun:aja-

KAIIIITAJI

16. Kannraa

flpe,4craa.ra rrBope cpeAcraBa l4Pll"lEll a"a. Beorpal oA ocHltBalLa Ao 2016. roauue.

AeraJraH nperJreA crirf,a rr npoMeHa je gar y uponHcaHoM Quuaxcxjcxou nroenrajy :a
20l6.ro,4llun x y xacraaxy.

16.1 An{njcKlr Ka[IlTan

flpe.{craBJba KrLuroBoAcrBeHo craBe Bpe,[Hocrl{ KanHTiuIa.

16.2 Ocraax xanxrar

IIpeacraBJEa flpeHsre lr3Bope cpeacraBa 3a H3rpaarLy craHoBa (Bau[ocnoBHa cpegcrra)

rc panujrx m4mra y cx.ra,ry ca y'uofelLeM MPC y QuHaxcujcxo uruerrranane.

17. Perepne

lpegcraB[ajy K)Myn pase perepae npeay:eha. PeraropmaquoHe ps3epBe Hacrane

Krf,}rxeBeM npoqeHe BpeAHocrH 3eir.rLHutTa HcnoA 3rPaaa nxtoc;e21 .067 xwmla runapa.

Ocrara norpaxrraarsa 2076 2015

-IaTI{ 3atMOB[ 3a 3rMHl.lUy 3anOCJl. 6.158 6.860

-ocTaJIa noTpa)l(HBaBa o,q 3anocJleHux 9 5

-norDrDKuBarha 3a DedyH.aauHi e 665 1.090

-norpiDr(. 3a Blrue. naahese nope3e H aBp

-Ieo IyroDotlHltx KDe,[ura ,qo I ror. 21t.tog 201.431

-xparropo,ruu po6HI{ Kpe.qIrrI,I 10.6,13

Crarbe Ha.naH 3l.,qeuelrr6ap 2016.roa. 2t7.941 220.029

Cpegcrna Ha reKyhrlM paqyHHMa 2016 2015

-rexyhu pavyxx 12.188 32.807

-6raraiHa rotoanue t-t 6eHgrlrcxux 6oHosa 77 133

-aeBH3HIl paq]'HH 915 t2
Crarre xa aax 31. aeueM6ap 2016.roa. r3.180 32.952
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lE. Hepacnope[enago6nr

lpe,qc-raaJuajy KyMyn[paHa npeuera canaa oa ocH[Barba Ao aana cacraBJEalsa

rrseruraja-
Hepacnopeleuu gobrrrax nperxo,qn[x roAnHa y rcHocy oa 294.4U aHHaP4 a

uepacnopefexu ,qo6nrar rexyhe roguue y rcHocy oa 17.731 IJ,!,,apE-

OEABE3E

19. O6asee npelre ao6asJBa.rxxa

Oae o6asege ce uory npr{Ka3ar[ Kao:

Yrynuo je noc.naro 107 I4OC-a, or rora npaheno u norrpleno 80 LIOC-a !. 75olo.

20. O6anere ta npuuJb€He tBrHce

Ose o6aBere ce Mory npnka3aru Kao:

Dobavljat 2076 2015

Arnbient sroup 971

Rutronik Elelaronis che Bauelemente GmbH 340 294

NCAB-Makdonija 350 231

EIIC CHa6eaesalbe 845 737

Awtet Europe comm 3.387 1.937

Bura EnKo 377 591

Bel systetn 396

Amtest t.260 1.616

Teraxion inc 459

Crony 813

Illneguquja HHrepcepauc 1.210 445

AVM Mechanic 734

EBporexHa 27 855

Accredo logistic 1.431 t323
OcrarH 3.434 2.27 t

Yrynuo t4.z0E 72.126

Kynaq 2016 2015

Te,rexou Cp6nia a.a. t0.447

Austrian Institute of Technology 1.305 616

Peny6ruxa Cp6nia - Muuncrapcrao og6paue 8.299

Taifun hill 3.2r3
Ocra,rn 1.702 1.785

Yxynxo 6.220 2t.207

y(ynHo rocnaro l0 I{OC-4 oa rora apahexo r nornpleuo 8 l4OC-a rj. 80%.
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Ocra.ne reryhe o6asere x nacxsxa BpeMeHcKa pa3rpaH[qelsa

Ose o6ase:e ce Mory npnKa3arr xao:

22. AyropoqHe o6aBese

,{yropovue o6aaete cy AyropoqHlr KpeAIlr xoA Banca Inlesa u Kouepunjalne 6axxe

98.520 xn.raaa.qnHapa (2015. roause 129.377 xtuBaaa AHHapa) u o6ageee no luuury 1.123

xxraga guuapa (20l5.roAune 1.569 xuraaa.qunapa). Ose o6aaese cy norapleue I'IOC-uua oa

crpaHe nocnoBHux 6axaxa u ln:uur xyha.

23. Kparropo.rxerfnnaxcxjcxeo6asere

Kparrcopovne <lranauotjcre o6aaele cy o6asese no KParKopotIH[M rpeauTuMa v

,S,,roporrHr.rM KpeaHrnMa roju aocneeajy ao roArrlry AaHa Koa Banca Intesa n Kouepuxjanue

6axri y u:nocy 112.505 xnJbaAa arlxapa (2015. roauue 103'230 xll;ra4a,quHapa). Ose o6aB$e

cy norrplene I4OC-nua nocrogsrax 6anaxa'

U. Og.roxexx noperr

O,A;toxesn nope:u nacrajy no ocHoBy oAJIoxeH[x noPecrllx cPeAcr:rBa Hnn nopecxltx

o6aBe3a a npegcraa.rajy cpeAcrBa rcoja ce ruory BParurll y 6y,oyhltu nepuoaulra r ru o6aae:e

xoje he ce nnarrrn y 6yayhuocru.
Offroxesa nopecra cpe4crsa./o6aeere xacrajy ycnea rIpHBpeMeHe [oPecKe pa3n[Ke

(pa:.nrara y o6pavyny auopruraquje no patryHoBoacrBeHoj nolurnqlr u o6pavyxy auopru:arylje

no nop""*rr" nponncxMa), [peHeueHux nexcrcoprurheurx floPecrux ry6xraxa u

Hencxopautheuux oJIaKuIltua.

flopeg npuapeuerux flopecxllx par.nxxa nomoje u crilllHe nopecKe pa3nHKe KoJe cy no

HiuxeM nopecKoM cllcTeMy pa3He ropexquje flpltxoAa r.r pacxoaa no ocHoBy Henp[3HaBzuba

xcrnx y flopecrou 6unaHcy u no ocuosy rrux ce uejaa:rajy oaroxeuu nopern.

25. Oxuancxjcxn nncrpyMenT[ rr qlJbeBH yrrpaBJlar+a pu3rrunma

25.1 ynpaBJbalse pIBnKoM KantraJra

I-[tr ynpas.rara xannralou je ga,{pyurBo 3aapxlt cnoco6uocr aa uacragn ca caojuu

nocrroBarbeM y HeorpaHlrqeHoM nepHoay y npe4suarsueoj 6y,ryhnocrx, roxo 6n oryBano

onTHMa,lHy cTpyKrypy Kan[Taula ca u[JLeM ,lla cMaEIt TpoIITKOBe KanlTana" a BnacH[qHMa

o6eg6eax [pnHoc Ha Kannrzrn.

Crpyrrypa KanuraJla ,{pyurraa cacrojn ce

KparKoporrHnx o6a.Be:a, o6asesa u3 nocnoBalba

norpn (ltBalLa o,q no4aje u ranlrrala.

oa AyroBluf,a rj. .qropo'rnnx o6arera,
foToBnHe u roroBItHcKHx eKBIlBaJIeHar4

Jtlqa xoja KoHrponHuy t[uxalrcujcro nocJloBane

KAIIITANA HA |OAI,IIII}LEM HI'BOY.

OOaBe3e 2016 201s

- no ocHoay 6Dyro :apaaa 37.980 3s.836

- no ocHosv nopesa -[I.IIB 79 5.655

- octare o6asBe 6.737 6.952

Yxynno 44.796 48.443

Apyrurga ncturyjy crPyIq'PY
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lloKa3areJLr.r 3a,q)DKeHocm ApyurrBa Ha AaH 3l.l2.20l6.roauHe cy 6lrnlr cneaehn:

3a,qnxeuocr a)
3._1.12-2p_L6loa.-.1!-l-2,20,!L.Lo.I

112.505 103.230

fomsxua r-r rorosr{Hcxu ersxsareurx 13.179 32.952
Heto ruvxeHoc. q4.326 70-

Xannrar 6) 0Oq.57O 60a.080

Pauno vrvnHor lvmsalsa

a),ryroaane ce ogHocfl Ha Kparxopovne Qunaxcujcre o6aaese

6) xanxrar yrnyryje ocuosxu xanuran, PBepBe, peBanoPn3auuoHe pe3ePBe u nepacnopeleuu

ao6urax

25.2 3uauajua paqyuoBoacrBene [orxTrlxe y Be3x ca Qnnanurjcxuu xrrernrojnna

,(era:sx snavajuux PaqyHosoAcrBeHHx nonurlrKa, xao u xpnrepljpll'I 3a np[3HaBa]be

np[xo,[a H pacxoAa o6eroaarsenx cy y xanouenr.r 3.

Kareropuje rlruancxjcxnx uxcrpyneHara
___.__3_!,.I2-2p16*tea_-.3.!..1-2..2-0ls.ron

@xnancxjcxa cpeacrBa
llorpaxHBarLa o,q Kynaua 127.8W 100.824

Kparropovxur[uttaucujcxrnracMaxu 297.767 218.933
forognna n rorogxHcx[ exgusareHrn 13.179 32.952

43fi:155_-is2Jw

99.&3 130.948

KparropouHe Qxxancnjcxe o6ase:e 112.505 103.230

O6aeese npeua go6asJbaquua 14.208 12.126

Ocrane o6asese 44.557 42.185

Jn9n------2JE,/ltrl

Ocuognu tpxxancujcrcu l,tHcrpyltteHT[ Ap]'ItrTBa cy: roroB[Ha H roroBtrHcKu eKBuBaneHfl.l'

norparorBalba xoja Hacmjy H3 nocroBalsa Apyrursa KparKopoqHn rluuancnjcrN nJIacMaHIl,

KparKopoqHe rfunancujcre o6arere, o6aneee npeua 4o6aa*avuMa Kao r.r ocraae o6ase:e. Y
HopMiulHr,rM ycnoBuua nocloaarra ,{pyrurso je uuoxeHo Hlixe HaBereHHM pli3}llrhMa.

25.3 Ilnreeu ynpanrarra Snnancnjcr[M prBrrrlrrMa

Ounaucnjcxu pusuqu yxrytyjy tpxulxHn p[31{K (aeBu3Hl.l H KaMarHI'I), Kpe,llHrHH plI3HK I{

prl3tlK nrrrBu,qHoc,n. (DnxaHcujcru pH3HuH ce carne.EaBajy ua apeueHcroj ocHoBH l'I

npeBacxoAHo ce Hs6erarajy cuarereu u:loxenocru ,{pyllrrm oBHM plt3llquMa.

Apyrurso He KopltcrH mrxaree r[uuaHcujcKe I'IHcrp]ueHre raxo 6u u:6euo lruuaj
$uuancujcrux pt{3[Ka Ha nocroBane t,rr pa3nora uro raKBu HHcTpWeHTH xucy y ruupoj

ynmpe6u, unru nocroju opraxnroBaHo rpxuture raxBux llHcrpyMeHara y Perry6lraqx Cp6t-tjn.

@nuaucnjcre o6anere

,U;ropo,rHe o6aaese
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25.4 Tpxnurxn pnrrx

Y cnou nocrora*y .{p1rurao je I{3JIoxeHo r}uuancujcruu pN3ItqHMa oa [poMeua KypceBa

crpaHnx Baayr4 naptrera EUR/USD rl npoMeHa KaMarnux crona.
Huoxenocr rpxuruuoM pu3[ry ce cirnea:rBa npeKo aHan[3e ceH3[T[BHocrIt. Huje 6u:to

ruarajnujux npoMeHa y H3JroxeHocr[ ,{pyrurna lpxmrlHoM pH3ItKy, Ht'lr}, y uavnxy na roju
ApyrurBo ynpaBJba xma uepr raj pu:ur.

255 AeBE3HU prr3HK

,{pyrurao je ruoxeno aeB[3HoM pH3LIKy npoeHcrBeHo npeKo norpaJloBarsa oA Kynaq4

KpafiopoqHnx H a)foporlHnx rpeaur4 o6asera npeua ,qo6aa:r,a'ruua xoju cy aexoultxosaun y

crpaHoj ranynr.
.(pyunao He Koprrcrn noce6ue QxxancujcKe HHcrpyMeBTe xao 3aIsrHTy oa pIl3IlK4

o6:rporlr aa y Peny6nuqu Cp6uju raKB[ IrHcrpryeHru Htlcy yo6n'rajeHl.
Cra6luruocr erosoMcKor oKpyxeba y xojeu ,{pyunro nocayje y eenuroj Mepn 3aBl{cll o.{

Mepa Bna,{e, yxJLflyjyhn x ycnocrarna}Le 3aKoHoAaBHo - npaBHor oKBIrpa.

25.6 Pn:nx o4 npoMeHe xaMrrnrrr crorla

.(pyrurao je [3noxeHo pH3IrKy oa rlpoMeHe KaMarnrrx crona Ha cPeacrBa n o6ase:e ro.[
rojux je xauarxa crona sapxja6umra. Oaaj puam 3aBlcu oa rpnuancujcxor rpxlrllrra re

,[pyurrao ueua ua pacnoflar: by HHcrpyuenre rojuua 6u y6naxnno rxxoa yrnuaj.
Kmnrooo4crrexa BpeaHocr r[uuancnjcxltx cPeacraBa u o6aeega ua rpajy nocuarpaxor

nepnogaje 4ara y cre4ehoj ra6eru:

31.12.2016.roa 3l,l2.20l5.rot
@uxancnjcra cpeacrna
Herattamotocna
florpaxnsana og r;maua t03.769 97.4M
I-oroenHa u rorogxgcrn exguganeHrlr 13.179 32.053

tt6.948 129.457

@uxcxa *a.uamta cmona
KparropovnnQunancujcruuacuaru 297.267

14.208

.IIvropo,{HH OrHaHcujcrcH uacrraHl,t i95.392 321.157
492.6s9 540.090
6Oq.6M 66q.547

(D[HaHc[jcKe o6aBee
Hexa.uamouocua
O6aaee npeua.qo6aaraqnua

99.643 130.948

2t8.933

12.t26
Ocra.ne o6aseee /9.557 42.185

58.765 54-31t

B apuj a6un a xauamva c morul

,$ropovne o6arese
KpatropoqHe Ouxancnjcre o6asere I12.505 103.230

212.t48 234.178
,10s13 ?-88-489
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25.8 Ynpaa,rare rrorpax[BasrrMa oA Kyrraqa

,{pyurrso je n3roxeno KpeAlrHoM pn3Hrry Kojn npeAcraBJla prc}rK Aa,enaaruqr.r Hehe
6nru y uoryhuocrx Aa a)troBru$a npeua ,{pyurray [3Mr.rpe y flmnyHocru u na epeue, uro 6u
r.rMalro 3a peynrar rluuarcnjcru ry6umx sa ApyrurBo. I43noxeHocr ,{pyruraa oBoM pxsuKy
orpaxuvexaje Ha [3Hoc nmparurBarla oA K)maqa Kao u no QuuaHcujcrtu runcMaHlrMa Ha AaH
6u;l.a.'eca.

He Aocnela norpar([Barba ua lan 3l.l2.20l6.roA[He ce oAHoce Ha rrorparrlBar$a oA
Kynaqa no ocHoBy npo4aje nponuoga H ycrryta. Ora norpaxnrana 4ocnerajy og 15 ao 30 aana
xaxon ,(asa QarDrpe, y 3aBrrcHocrn o.q )rroBopeHxx pol(oBar nraharra.

.{pyurao je y nperxoaHoM nepno,rry o6eapegtro norp:rrNuBarf,a oA Kynaqa :a xoja je
npoUel$eHo Aa Hehe 6uru nauahexa s6or npor'.rene y r[unaHcujcxoj cnoco6nocrr rouuresara.

25.9 Ynpan.rase o6aselaMa rrl nocJosarsa

O6aaere Hr nocJroBarba sa aas 3l.l2.2}l6.roAteu HcKa3aHe cy y H3Hocy ol 14.208
grHapa. Cae o6aae:e cy He Aocnene. ,{o6anravn ue :apavynaajy 3ar$Hy KaMaTy Ha ,qocfleJre
o6aBe3e, nplr veuy.{pyurroo gocne.ne o6aaele npeMa .{o6aBJLa.{nMa, carnacHo nocloauoj
nornruqu, n:uupyje y ynoBopeHoM poKy.

25.10 Pxrur .nrxru,qxocrt

Konaqsa o,qroBopHocr 3a ynpaBJLarse pH3tiKoM nHKBH.qHocrH je Ha pyKoBoAcrBy

.{pyrraa roju je ycnocrasuo cHcreM yupaBJba}ba :a norpe6e KparKoportHor, cpeAnopoqHor u
,ryropovuor r[uxaucfipana ApyurBa Kao n )mpaBJbarte rexyhou lurru.quouhy.

ApyurBo yflpaB;ba pr,t3r.rroM nurBr.tAHocru oapxasajyhlr ogroaapajyhe uoBqane peepBe
I(oHTrrHyupitHHM npahereu nnaHxparor r.r crBapHor HoBqaHor rora Kao H oapxarBarleM
aAeKBarHor oAHoca r[nnancujcxnx cpelcrasa x o6aa*a.

26. Al.ropxraquja rfuuancrjcxnx nrae[rraja

Ouxaxcujcrr uaaerurajx 3a roAr{}ry xoja ce saaprurna m mtt 31.12.2016-rolune cy
oao6peHr.r oa crpase pyKoBoacrBa Apywrta ta nur 2O-2.20l7.mgrHe.

Draoan Oqrrlltrgn€d
.. -. .. bv D6orn[ovacevrc x;a.;,r
I 0003638+ 100o36i6+1408

14o8ess88o raffi#o,r3O24 oeso-2e +ol'oo,
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ro4trIIBI{ LBBEIIITAJ O TIOCJIOBAIby 3A 2016. fo.rytrrv

Onunu nodaqu

Ilocaosno rMe: I'{PHTEJI a.a. Eeorpaa

Ceanurre Il aapeca: Eeorpaa-3er'.r1t EarajHn'fir'r nyr 23

Marnrnn 6poj: 07026617
IItrB: 100001724

LIPI,ITEII a.a. EeorpaA je ocHoBaH 1967. roaHHe Kao HaylHo-ucrpaxraBaqKr HHcrrryr

Enerrponcxe nnaycr?uje. flocne HH3a rpancQopMauuja AaHac t[yHxquonuue rao aKII[oHapcKo

Apyu;Bo LIpHTEJI, nplr qeMyje BnacHHqKa .rpaHcQopruaqnja noqena 1998. roAHHe, a nornyHo

rarpueHa (perucrpa[ujoru npeay3eha no aKD/enHnM 3aKoHHMa KoA npHBpeaHor cyAa)

noro"nront i000. roAIrH;. AerasHn noaaqx o BnacHfit{Koj crpyl(Typl{ Mory ce Hahlr Ha llHrepHer

crpaHr.ruu IIeHTpa.nHor per[cTpa xapT}'lja oa BpeaHocrH.' www.crhov'rs'' 
Up1giTqije xoi MuH,crapcrBa npocBer€, HayKe u rexHonourKor pa3Boja Peny6nure

Cp6rje arpe.quroBaH Kao HcrpiDK{BaqI(o'pa3BojHH HHcfirryr.' - 
Upl.1lfF-ll,Kao nl{Aep y rpoH3BoAIl,H reJIeKoMyHHKaIIuoHe onpeMe y Peny6ruqu Cp6uju'

croje noc.nora*e npBeHcrBeHo 3acHHBa Ha concrBeHoM pa3Bojy,I npoH3BoArbu oflTHqKI{x H

npr,rcrynHux cucreMa npeHoca u ype\aja ug o6lacru paAuo KoMyHnKaqnja u eHepretcrce

eJreKrpoHHKe, Kao tl ycnyxHoj npoH3BoAIsIl Ypelaja u cKJIorIoBa. 3navajan yAeo y nocnoBally

trMa rHHxeEepIlHr y o6lacrn paAlro Ir oHKCHnx xouynuraquja.
HPI,ITE-n je'capagnur rr cHa6AeBaq HH3a BeJr[KtD( jaauux u Apyrux npe4y:eha I

ApxaB,r.tx op.uru. [o"i6ry naxrby IdP[1TEII nocBehyje o6e36ebeby KBaflHrera r nprue*yje
ceprur[nxorau cltcreM ynpaBJLa]$a KBaJII'ITeroM'

Be6 cajr n e-mail aapeca: www.iritel.com, info@iritel-com
Epoj fi .qaryu petuena o ynrcy y perlrcrap npurpe4urx cy6jerara:

- 665120/]'5 oa 16.08.2005. roauHe.

.{enarnocr (urHr}pa u onuc):
- 7219 - Llcrpaxuaame u pa:ooj y ocmlrM npupoaHnM H rexHflqro rexHoJIolIrKLM

HayKaMa

Epoj mnocreunx Ora rctt 31.12.2016' roauHe): 154

Epoj axqnonapa (na tas 3l.12.2Dl6.roause): 716



PeAss
6p. Hue n npesnue (na:ur axquouaPa) Bpoj axruja Y.reuhe y oclr. Kanurany

I IIHO @ona Peny6nuxe CP6nje 28.792 9,92

2 BojrolaHcxa 6aura a.a. Kacroau 14.600 5,03

3 Axuuonapcru OonA a.A. EeorPaa 10.410 3,58

4 Erste bank ad Novi Sad Kastodi 4.079 1,40

5 Pagyroruh EpaHro 3.495 1,20

6 lloApagcra 6aHxa A.a. 3.331 1,14

7 <Dununoguh Auo 3.134 1,08

8 ,{anveonh Byrt 2.902 1,00

9 Bojao!aHcxa 6anra a.A. Kacroas 2.570 0,88

l0 Epxuh Mnrexxo 2.570 0,88

10 Hajsehrx axqHonapa (aHyap, 2017 roAune):

Epoj nsgarl,Ix aKuuja - o6r'rHe: 290.104 o6uqnnx aruuja' rounxanua rpe4uocr arqnje je 850'00

PCA

HCIIH 6poj : PCIIPHTE83056

III4@ xoa: ECBY@P

floAaqu o saguurlrM APYIITTBI{Ma:

- Heua

flocnoeuo uue, ceAI{uITe I{ nocJroBua aapeca pelH3opcre xyhe:

- llpuope4nu careruur-Penn:nja- Eeorpaa, Knerurse 3opre 6poj 96'

HarxaT pxtrura Ha xoje cy yrc.ryreHe axqxje:

- Beorpa4cra 6eP3a a.A. BeorPaA



IIfuqt oVrwu dpluoru

flperrra Craryry, opraHn ,{pyurrna I4P}ITEJI a.g. Beorpa4 cy:

- Cxynuruua aKrll{oHapa Kao oPrau BJIacHh(a KalruraJla

- Ha,q:opnlr og6op

- Hsep[Hll og6oP

- Ieuepaluu 4upelcrop Kao opraH pyrorofe*a

- Jluqe oulaurheHo 3a 3acrynarLe 6ea orpaHnvena je reuepaJlHu AupeKrop

tlnaHosr.l

I,Iue u npe:Hue/
npe6uea.nurure

3anuuarue/3anoclerre Ep. axunja

Mp Jla:ap
Tonroouh/6eorPag

Marucrap e.nexrporexxuxe/
/fleHst.toHep

1.892

Ilpor[. ,{p Epanxo
Kouaveauh/SeorpaA

,{orrop rexuuvxux uaYxa I
PeAosHr.r npoQecop
VruseDgnrsra y Beorpaay

IIpo$. ,(p Xemo
6yposr.rh/BeorPaa

,{orrop rexHuvxfix HaYKa I
PeaogHu npor[ecop
VHragep:ureta y Eeorpaay

Mp Janxo flerunh/EeorPa,u

-Marucrap 

rexrtlrxux ua;xa /
/Tleusrouep

1.960

3opaH
RvouvxorNh./6eorPa4

,[uuouupaHu
nDasHntdTleu:r'roneP

796

({nanosu

I,Irrle u npe:uue,
npe6neaauurre

3aunuarse/3anoclene Ep. axquja

,{paran
Kouaueruh./6eorPa.[

,(nnlouupaHx
uuxetrep/f euepa.nHH anPeKmP
HDurea a.a. EeorPag

Mp HlrHxo
Paausojesuh/EeorPaA

Mamcrap enerrPorexguxe /
/I4sspum,I 4uperroP I'IPlrel
a.a. EeorpaA

1.277

Mp Touuclae
ll/Eeorpaa

tnt".nc.up e.rc*tPorexHuxe /
/Hrapuutl guPerroP I'IPurel
a.a. Eeorpag

t.204

[p Mraaeu
Mnneycunh/BeorPa,4

qoxrop rexHrluxux utYxal
/H:upurxlr gnPexroP I4Puren

a.l. Beorpaa

852

Jby6ouup
Ournnon/EeorPaA

.{nnaounpaun
nnxenep/LlraPurHt,t AHPeICToP

HDHren a.a. Eeorpaa _

886

flpeApar
Mr.rhoruh/6eorpaa

,{uuounpaun
uuxenepMsapurHH alrPeKroP
llourer a.g. BeorPaq

800



Bepolocmojaa npuxas pa*oia u Paynmarna nocnoeorua dpyumca, Qunancuicxo
cmarue u nodaqu aaJrfiu 3s npo4e ycmaftau oaule

Bepo4octojau npnxa: paraoja u pe3ynra'I'a nocroBalla apylflrBa, t[nnaucujcxo ctarre u

floaaqH Bor(Ht 3a npolreHy cral5a [MoBuHe Ap]'rrITBa AeraJLHo cy npHKa3aHH u o6jaruneHu y
oxnupy "Hanouena ya Qr,rnancnjcxe nareulraje 3a 2016. roguHy IIPHTEII a.a. Eeorpaa" (y

oKBr{py noDIaBJba 1. loAuurser u:oeruraja). Y nacraary cy npI'IKa3aHu caMo HeKH oA

pereBaHTHr.rx napaMeTapa nocJroBaH,a, xojn cy ana.rajnr,r 3a npaBHnHo pa3yMeBalbe HaBeaeHe

uarepuje.

Crpyrqpa yrynnor ocrBapeHor pe3ylrrara nocnoBalsa gplmroa y 2016' roguuu 6anaje

cneAeha:

Crpyrrypa 6p1no pe3Ynrara

y 000 duuapa

2016. 2015.

nq@
floc.nognu npHxoAH 48l .527 600.827

flocroslru pacxoan 480.443 538.022

Iloc-losHu pe3Ynrar 1.r84 62.80s

@uuancujcxu npuxodu u Pacxodu ,

(Duuaucnjcxn nptr4!44 20.2"11 22.134

OnuaucujcxupacL 16.674 24.074

@rrnancuicxn pe3v,'ITar 3.591 (r.940)

Ocmo,ru npttxolu u Pocxodu ,

Ocrarn nprxoAn 28.703 2.432

Ocrarn pacxoarl 14.921 26.512

flplrxo.qn oA ycrrtabugarca rpeaHocru 4.979 996

Hero ao6nrar</ry6nraK rocJl. roj[ ce o6ycraglba (338) 1.700

Pesy.rrar ocra,rnx [prxoAa r-p4!!SA4- 13.444 (24.0!q)

.(o6nrax npe
orIope3HBaIf,a

23.204 39.4E1

[ocJosHu upuxoAlr 2016. 2015.

llDr,rxo,r oa npoA4ie npolrso4a n yclyra:- 477.454 597.340

-o.q rora MusucrapcBo HaYKe 29.913 29.378

Csera 477.4s4 597.340

flpraxog oa saxynHune 4.173 3.48',1

Csera 4.173 3.487

Vxvnno 481.627 600.827



tDnuaucnjcxn nprrxoAH 2016. 2015.

.KAMATA 11.3'73 15.726

-n03HTr4BHe KypCHe piBnuKe 1.0&t 1.150

-ocTaJIH tIpHXOIn OA ynafaBa
-BanlTHa Kjray3yna 7.893 5.258

Yxynno 20.270 22,134

Ocraalr npuxogN 2016. 2015.

-ocraaa ycxralnaana L Apyro 28.703 2.432

Yrsnxo 28.703 2.432

Hero ao6nrax no axqxjx

ffoxBantet 2016. 2015.

Hero 4,o6nrax - y 0O0 duxaPa 17.73t 32.993

flpoce.rau 6poj axquja roxou ro.quue 290.104 290.104

Hero Ao6nrax no awluju - y 0AO dunapa 6t 114

Y uape4uoj Ta6enx cy npHKaranu uajsna'rajHnj[ noKa3areJbH nocloaana .{pyurr-r ay 2O16'

TOAHHI,I:

. onutmu pa4uo nuxaadqocma (xoauvnnx o6pTHlrx cpeacTa"Ba I{ KpaTKOpOt{HIrX

o6aoeoa), xoju nora:yje ca xo.ruro je ,4tuapa o6prnux cpe4cmra rIoKpHBeH cBaKr{

a[Hap KparKopoqn rx o6anesa;

. puzoprunu Patluo nuxcudaocmz (ro.nNrur'rr aurul{aHux cpeacraBa, noa xojuua

ce no4patyueuajy yKyrIHa o6prxa cpegcrra yMalbeHa 3a 3iuluxe H aKTuBHa

BpeMeHcKa piBrpaHHqe*a u *pirxopounux o6aresa), xoju noxa:yje ca-xoanxo je

aHHapa IITKBI{AHHX cpeacraBa noKpHBeH cBarul AHHap xparxopounnx o6ane:a;

. Hemo ofipmna cpedcmca (apeguocua parauxa u:uely o6pTH[x cpeAcraBa !t

KparKopoqHlrx o6aue:a).



ffoxazamena
nuxeudnocma

:)adxaueajyhu
onwmu cnaadapdu

2016. 2015.

Omrma pauuo rmor.tAuocru >1 3,03 2,33

Pumposnu pauno ruKBln4rocrl, >1 2,47 1,91

Hero o6pma cpe* y 00
dwqa

flogurrigHa
BpeAHOCT

361.615 245.776

Arexnarnocr tlxxancujcre crpyrrype ce orneAa y BI'IcuHx Ir Kapalcr€py

3aArxeHocTH .

Y Hapeauuu ta6eraMa cy [pI{Ka3aHu najrnauajnuju uoxaratern Qunancnjcre crpycrype

,{pyrurna, u ro:

. ygeo norajn.rexf,x y yxylrnrrM f,3Bopf,ua cpeacrara, rojn noraeyje xoaxro je
jegan guHap cpe4cmea ,{pylrra t[uuaucnpau ne nosaju*enux uaaopa;

. yaeo ayropoq[rrx y yKynHf,M [3Boplua cpeAcrana, xoju noxasyje xoluxo je

jegan gurlap cpe4craaa ,{pyuraa Q[HaHcHPaH H3 ayroportHnx H3Bopa'

Ilorcarare;sn tlunaxcujcxe crpyrcrype v 000 dunaqa
2016. 2015.

O6aseae 283.160 322.045

YKvnHa cDercrBa 892.730 926.t2'

Y.qeo nosajurteHlrx y yKynHI'lM H3BoplMa cpeAcraBa 31,71% 34,77 0/o

,{yeopouua cpedcmt,a

Kanuraa 609.570 604.080

.Ilvropo.rHa pe:epBncarle u Ayropovne o6aaeae 105.431 137.039

Csera 715.001 741.119

YxynHa cpe,qc'rga 892.730 926.r25

Ygeo gyropovttux y yKynHIrM H3Bop[Ma cpeAc'I'aBa 80,09% 80,020/o

Y4eo xannmla y yKYnHI{M H3BoPuMa

H:goplrua cPeactasa

68,28% 65,22o/o

y,q"o ay.opor"rrx pe3epBl{caba H ayropoqHux o6aBe3a

y yKynHuM tI3BopHMa cpeAcraBa

11,80% 14,790h



Oneparunua ,qo6nr

EBIT- pauyta ce Kao pa3JI[Ka nocnoBHr'Ix nprxoaa t,r nocnoBHln( pacxoAa (earl. eamings

before interest and taxes)

ffoxatame.t 2016. 2015.

EBII y 000 duugpq t.184 62.805

loxarare,rn eQnxacnocru

Ifoxasame*u
2016. 2015.

floc.rosnH nDrxoAI'I no 34qQq49!9u-q@@4- 3.127,44 3.926,97

Hero ne:vnrar no 3anocJleHoM v 0OO duuaoa 15.14 2t5.64

Pey.lrar noclonaba rlo opraHlt3aqloHnM Jearrn[IraMa
P*y,rraru noc,rosat a opraHu3aqu;Hm jeauHaqa y oaHocy Ha rrnaH cy .qaru y cneAehoj 'ra6eJu

IIaau Pea.rur. o/o II.ran Pea,nnr, IIaan Pea,ruc.

qcI Ilenrap ra
cncTeMe
npeHoca

346.095 405.624 l7 336.212 3E6.409 lt5 9.882 19,215

OCII Cexmop
3A OnmUvKe

cucmeT4e

npeHoca

247.865 216.705 225.962 IM 3.897 1r.902

IICII Cexmop
3a npucmynHe
cucme*re
npeHocd

60.217 57.000 95 57.257 65.154 tl4 2.960 .E46

CIIP Cexmop
npouseodrue

65.276 100.760 154 62.25r 95.292 153 3.025 5.467

EHE Cerrop ra
enepreTcKy

eneKTpoHIlKy

78.310 62.13s 79 69.191 56.869 82 9.119 5.266

CPK Cerrop ra
paAHo

KoMYHIll(aunie

104.535 60.069 5'7 9E.E43 62.46 63 s.691 -2.376

c[[ Cerrop ra
nparehe

IINOfDAME

1.730 4.500 260 4.958 5.062 102 -3.228 -562

CT3 3axyn
tlocn.IIpogropa

3.108 3.251 105 1.920 1.589 83 1.188 1,662

533.777 535.579 512.376 100 22.652

0pranntaquona jeAlrEErta
Ao6sr y 000

23.204



Onnc oqexunaHor pa:eoja.qpyurBa y HapcanoM nep[ory, npouena y [ocIIoBHrlM

noJurrrrroMa ApryurrBa rr rJraBH[x p[3nlta rr npe'-ntn rojnua je noclona*e Apyurraa
IBJIO2N(eHO

Ouexuaaxn passoj apyrrlrBa y HapeAHoM nepl{oay peaJlusosahe ce y cxaa4y ca ycoojexuru

nJraHoM [ocJroBana ApyrxrBa xoju ce npeoacxoAHo oaHocu Ha ocrBaplrBalbe [o3HTI{BHor

rprHaucujcxor pe3ynrara, nHBecrrpa*e y pasooj xoaxx ypelaja n cucreMa, Ha6arxy uepue u

npoH3BoAHe onpeMe, nporxI,tperbe ycnyra Ha Apyre o6aactu, o6es6elere HeolD(o.qsld KaApoBa,

peAoBHa H cr,rrypHa ncnnara 3apaAa, nosehabe npoAaje Ha HHocrpaHa rpxlrrlrra u apyro.
HajsnavajHnje nperlbe H onacHocru xojxua je apyrxrBo Ir3JIoxeHo cy: [poAyxaBa*e I'I

npoglSnuaare uo6aaue eKoHoMcKe Kpu3e H Kpuse y eBpo 3oHH, oasoc eur/usd Il cralbe Ha

gouaheu rpxnurry. .{pyrureo he Aa Hacragn aa ce 6asu npaBoBpeMeHI,IM npeno3HaBalbeM H

ynpaBJbalLM pH3rlrlllMa nocnoBa]ba.

Bamrrju noc.roeun gora[aj[ Koj[ cy Hacryrrnnn [aKoH nporena noc:roBue roanue 3a

roiy je nrneurrai nprrpeuJLel

O,q 4aHa nspa.{e 6u.naHca ao aaHa o6jaarurarsa flpeaMcrHor uareuraja nuje 6nlo
6nruujux nocJroBnrrx goralaja xoju 6x y"rnqanu Ha aepoaocrojHocr I{cKa3aHIlx r}Nuancujcxux
xarenmaja.

IIoAa{r o cr€qeunlr concrnexnn arourjaua

,(pyurruo ne noce4yje concrBeHe arquje. .(pyurro uuje cruqalo concrBeHe axqnje o4

caq $aBalba npefioaHor ro4rutuer n:reruraja.

ll:jana o npnMelrlr Koaerca xop[oparrrBHor ynpaBJballa

,{plrurro npurrrercyje Ko4erc xopnoparuBHor ynpaBJLa}sa xoju je ycsojeu 15.05.2012.

ro4r.rne. I4cru je jaBHo aocrynau Ha HHrepHer crpaHuqu Ap)lxrBa www.iritel.com' Ko4excou

KopfloparrnBnor ynpaBJbana Apyu]rBa ycnocrarrsajy ce npuHut'Intl KopnoparHBHe rlpaxce I'I

opraHrr3arrnoHe Kynrype y cKnaAy ca xojnua ce nouauajy uocl,toult KopnoparxBHor ynpaBJbarra

,(pyurra, a Hapoqnro y BesH ca npaBHMa aKquoHapa H HaqHHoM aeJloBalla HocuJlaqa

KopnoparuBHor ynpas.ra*a, jaanouhy u tpaucnapeHruoruhy nocnoaatra apylflrBa-
Ocnorua qurs xolexcaje yooferue 4o6pxx nocloaurx o6uvaja y Aoueny KopnoparHBHor

ynpaBJbarLa, xoju rpe6a ga ouoryhe paBHorexy yrnqaja *erorux HoctlJlaqa, KoH3IlcreHTHocr

clrcreMa KoHToJre ujavarue noaepe*a aKlrHoHapa y ApylxrBo, cBe y I{HJLy ayropoqHor [ocnoBHor
pa:roja apyuroa. Y cauoj np[MeHI-I, He nocroje oacrynatua oa npaBlua KoAKca KopnoparltBHor
ynpaBJbarLa.

Jlate o,Eoaopno sa cncftBJLaE€ roanutrer ueaeurraja

Crerosap JyruxorNh [rcoaogunarl r[nHano.rjcxe c.nyx6e

HPIITEJI ag. EeorpaA

feuepamv anpeKrop
D€gan oignrry rign dby
Kovatevi( Dr:sm(d.tdi.

Tffi-,ffi*
4 l4:52r3+Ol'm



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Општи подаци 
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Матични број: 07026617 

ПИБ: 100001724 

 

ИРИТЕЛ а.д. Београд је основан 1967. године као Научно-истраживачки институт 

Електронске индустрије. После низа трансформација данас функционише као акционарско 

друштво ИРИТЕЛ, при чему је власничка трансформација почела 1998. године, а потпуно 

завршена (регистрацијом предузећа по актуелним законима код Привредног суда) 

половином 2000. године. Детаљни подаци о власничкој структури могу се наћи на Интернет 

страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs.  

ИРИТЕЛ је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије акредитован као истраживачко-развојни институт. 

ИРИТЕЛ, као лидер у производњи телекомуникационе опреме у Републици Србији, 

своје пословање првенствено заснива на сопственом развоју и производњи оптичких и 

приступних система преноса и уређаја из области радио комуникација и енергетске 

електронике, као и услужној производњи уређаја и склопова. Значајан удео у пословању 

има и инжењеринг у области радио и фиксних комуникација. 

ИРИТЕЛ је сарадник и снабдевач низа великих јавних и других предузећа и 

државних органа. Посебну пажњу ИРИТЕЛ посвећује обезбеђењу квалитета и примењује 

сертификован систем управљања квалитетом. 

Веб сајт и e-mail адреса: www.iritel.com, info@iritel.com 

Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:  

- 665/2005 од 16.08.2005. године. 

Делатност (шифра и опис):  

- 7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким 

наукама 

 

Број запослених (на дан 31.12.2016. године): 154 

 

Број акционара (на дан 31.12.2016.године): 716 

 

 

 

 

 



10 највећих акционара (јануар, 2017 године): 

 

Редни 

бр. 

 

Име и презиме (назив акционара) 

 

Број акција 

 

Учешће у осн. капиталу 

1 ПИО Фонд Републике Србије 28.792 9,92 

2 Војвођанска банка а.д. Кастоди 14.600 5,03 

3 Акционарски фонд а.д. Београд 10.410 3,58 

4 Erste bank ad Novi Sad Kastodi 4.079 1,40 

5 Радуловић Бранко  3.495 1,20 

6 Подравска банка д.д. 3.331 1,14 

7 Филиповић Ацо 3.134 1,08 

8 Дапчевић Вук 2.902 1,00 

9 Војвођанска банка а.д. Кастоди 2.570 0,88 

10 Бркић Миленко 2.570 0,88 

 

Број издатих акција - обичне: 290.104 обичних акција, номинална вредност акције је 850,00 

РСД 

 

ИСИН број: РСИРИТЕ83056 

 

ЦИФ код: ЕСВУФР 

 

Подаци о зависним друштвима: 

 

- Нема 

 

Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће:   

 

- Привредни саветник-Ревизија. Београд, Књегиње Зорке број 96. 

 

Назив тржишта на које су укључене акције:   

 

- Београдска берза а.д. Београд   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подаци  о Управи  друштва 

 

Према Статуту, органи Друштва ИРИТЕЛ а.д. Београд су: 

– Скупштина акционара као орган власника капитала 

– Надзорни одбор 

– Извршни одбор 

      –    Генерални директор  као орган руковођења 

– Лице овлашћено за заступање без ограничења је генерални директор 

 

Чланови  Надзорног одбора 

Име и презиме/ 

пребивалиште 

Занимање/Запослење Бр. акција 

Мр Лазар 

Трпковић/Београд 

Магистар електротехнике/ 

/Пензионер 

1.892 

Проф. Др Бранко 

Ковачевић/Београд 

Доктор техничких наука / 

Редовни професор 

Универзитета  у Београду 

 

Проф. Др Жељко 

Ђуровић/Београд 

Доктор техничких наука / 

Редовни професор 

Универзитета  у Београду 

 

Мр Јанко Пешић/Београд Магистар техничких наука /  

/Пензионер 

1.960 

Зоран 

Ђуричковић/Београд 

Дипломирани 

правник/Пензионер 

796 

 

 Чланови Извршног одбора 

Име и презиме, 

пребивалиште 

Занимање/Запослење Бр. акција 

Драган 

Ковачевић/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Генерални директор 

Ирител а.д. Београд 

 

Мр Нинко 

Радивојевић/Београд 

Магистар електротехнике / 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

1.277 

Мр Томислав 

Шух/Београд 

Магистар електротехнике / 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

1.204 

Др Младен 

Милеуснић/Београд 

Доктор техничких наука/ 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

852 

Љубомир 

Филипов/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Извршни директор 

Ирител а.д. Београд 

886 

Предраг 

Мићовић/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Извршни директор 

Ирител а.д. Београд 

800 



 

 

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско 

стање и подаци важни за процену стања имовине 

 

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и 

подаци важни за процену стања имовине друштва детаљно су приказани и објашњени у 

оквиру ''Напомена уз финансијске извештаје за 2016. годину ИРИТЕЛ а.д. Београд'' (у 

оквиру поглавља 1. Годишњег извештаја). У наставку су приказани само неки од 

релевантних параметара пословања, који су значајни за правилно разумевање наведене 

материје. 

 

 

Структура укупног оствареног резултата пословања друштва у 2016. години била је 

следећа: 

 

 у 000 динара 

Структура бруто резултата 

 

 

2016. 

 

2015. 

Пословни приходи и расходи 

Пословни приходи 481.527 600.827 

Пословни расходи 480.443 538.022 

Пословни резултат 1.184 62.805 

Финансијски приходи и расходи 

Финансијски приходи 20.271 22.134 

Финансијски расходи 16.674 24.074 

Финансијски резултат 3.597 (1.940) 

Остали приходи и расходи 

Остали приходи 28.703 2.432 

Остали расходи 14.921 26.512 

Приходи од усклађивања вредности 4.979 996 

Нето добитак/губитак посл. који се обуставља (338) 1.700 

Резултат осталих прихода и расхода 13.444 (24.080) 

Добитак пре 

опорезивања 

23.204 39.481 

Пословни приходи 2016. 2015. 

Приход од продаје производа и услуга:- 477.454 597.340 

          -од тога Министарсво науке 29.913 29.378 

Свега 477.454 597.340 

Приход од закупнине 4.173 3.487 

Свега 4.173 3.487 

Укупно 481.627 600.827 



Финансијски приходи 2016. 2015. 

-камата 11.373 15.726 

-позитивне курсне разлике 1.004 1.150 

-остали приходи од улагања   

-валутна клаузула 7.893 5.258 

Укупно 20.270 22.134 

Остали  приходи 2016. 2015. 

-остала усклађивања и друго 28.703 2.432 

Укупно 28.703 2.432 

 

 

Нето добитак по акцији 

 

 

Показатељ 2016. 2015. 

Нето добитак - у 000 динара 17.731 32.993 

Просечан број акција током године 290.104 290.104 

Нето добитак по акцији - у 000 динара 61 114 

 

 

 

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2016. 

години: 

 

• општи рацио ликвидности (количник обртних средстава и краткорочних 

обавеза), који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки 

динар краткорочних обавеза; 

 

• ригорозни рацио ликвидности (количник ликвидних средстава, под којима 

се подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна 

временска разграничења и краткорочних обавеза), који показује са колико је 

динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза; 

 

• нето обртна средства (вредносна разлика између обртних средстава и    

краткорочних   обавеза). 

 

 

 



 

 

Показатељи 

ликвидности 

 

Задовољавајући 

општи стандарди 

 

2016. 

 

2015. 

Општи рацио ликвидности >1 3,03 2,33 

Ригорозни рацио ликвидности >1 2,47 1,91 

Нето обртна сред.  у 000 

динара  

Позитивна 

вредност 

361.615 245.776 

 

Адекватност финансијске структуре се огледа у висини и карактеру 

задужености. 

У наредним табелама су приказани најзначајнији показатељи финансијске структуре 

Друштва, и то: 

 

• удео позајмљених у укупним изворима средстава, који показује колико је 

један динар средстава Друштва финансиран из позајмљених извора;  

• удео дугорочних у укупним изворима средстава, који показује колико је 

један динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора. 

 

 

Показатељи финансијске структуре у 000 динара 

 2016. 2015. 

Обавезе 283.160 322.045 

Укупна средства 892.730 926.125 

Удео позајмљених у укупним изворима средстава 31,71% 34,77 % 

Дугорочна средства 

Капитал 609.570 604.080 

Дугорочна резервисање и дугорочне обавезе 105.431 137.039 

Свега 715.001 741.119 

Укупна средства 892.730 926.125 

Удео дугорочних у укупним изворима средстава 80,09% 80,02% 

Удео капитала у укупним изворима 

Изворима средстава 

68,28% 65,22% 

Удео дугорочних  резервисања и дугорочних обавеза 

у укупним изворима средстава 

11,80% 14,79% 

 

 

 



Оперативна добит 

EBIT-  рачуна се као разлика пословних прихода и пословних расхода (енгл. earnings 

before interest and taxes) 

Показатељ 2016. 2015. 

EBIT у 000 динара 1.184 62.805 

Показатељи ефикасности 

Показатељи   
             2016. 2015. 

 Пословни приходи по запосленом 000 дин. 3.127,44 3.926,97 

 Нето резултат по запосленом у 000 динара 115,14 215,64 
 

Резултат пословања по организационим јединицама 

Резултати пословања организационих јединаца у односу на план су дати у следећој табели     

                                                                                                                                                                            

 

 

Организациона јединица 

 

Приходи у 000 дин 
 

Расходи у 000 дин 
 

Добит у 000 

дин 

План Реализ. % План Реализ. % План Реализ. 

ЦСП Центар за 

системе 

преноса 

346.095 405.624 117 336.212 386.409 115 9.882 19.215 

ОСП Сектор 

за оптичке 

системе 

преноса 

220.602 247.865 112 216.705 225.962 104 3.897 11.902 

ПСП Сектор 

за приступне 

системе 

преноса 

60.217 57.000 95 57.257 65.154 114 2.960 1.846 

СПР Сектор 

производње 

65.276 100.760 154 62.251 95.292 153 3.025 5.467 

ЕНЕ Сектор за 

енергетску 

електронику 

78.310 62.135 79 69.191 56.869 82 9.119 5.266 

СРК Сектор за 

радио 

комуникације 

104.535 60.069 57 98.843 62.446 63 5.691 -2.376 

СПП  Сектор за 

пратеће 

програме 

1.730 4.500 260 4.958 5.062 102 -3.228 -562 

СТЗ Закуп 

посл.простора 

3.108 3.251 105 1.920 1.589 83 1.188 1.662 

 

ИРИТЕЛ 

 

Укупно 

 

533.777 

 

535.579 

 

100 

 

511.125 

 

512.376 

 

100 

 

22.652 

 

23.204 



 

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 

политикама друштва и главних ризика и претњи којима је пословање друштва 

изложено 

 

Очекивани развој друштва у наредном периоду реализоваће се у складу са усвојеним 

планом пословања друштва који се превасходно односи на остваривање позитивног 

финансијског резултата, инвестирање у развој нових уређаја и система, набавку мерне и 

производне опреме, проширење услуга на друге области, обезбеђење неопходних кадрова, 

редовна и сигурна исплата зарада, повећање продаје на инострана тржишта и друго. 

Најзначајније претње и опасности којима је друштво изложено су: продужавање и 

продубљивање глобалне економске кризе и кризе у евро зони, однос eur/usd и стање на 

домаћем тржишту. Друштво ће да настави да се бави правовременим препознавањем  и 

управљањм ризицима пословања.  

 

 

Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за 

коју је извештај припремљен 

 

Од дана израде биланса до дана објављивања предметног извештаја није било 

битнијих пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских 

извештаја. 

 

Подаци о стеченим сопственим акцијама 

 

Друштво не поседује сопствене акције. Друштво није стицало сопствене акције од 

сачињавања претходног годишњег извештаја. 

 

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања 

 

Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања који је усвојен 15.05.2012. 

године. Исти је јавно доступан на интернет страници друштва www.iritel.com. Кодексом 

корпоративног управљања друштва успостављају се принципи корпоративне праксе и 

организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања 

Друштва, а нарочито у вези са правима акционара и начином деловања носилаца 

корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања друштва. 

Основни циљ кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног 

управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност 

система контоле и јачање поверења акционара у друштво, све у циљу дугорочног пословног 

развоја друштва. У самој примени, не постоје  одступања од правила кодкса корпоративног 

управљања. 

    

  ИРИТЕЛ а.д.  Београд 

                                                                                                                                     Генерални   директор                                                                          

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја 

Светозар Јушковић  Руководилац финансијске службе                         __________________ 

                 Драган Ковачевић  










