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

Седиште Београд (град) , Бачванска бб

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034)

0002

01
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права

0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029
5. Остале некретнине, постројења и
опрема

0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми

0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми

0017

028 и део 029
8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему

0018

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024

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

0025

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

0026

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима

0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима

0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

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

0032

048 и део 049
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани

0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034

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

0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица

0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит

0037

053 и део 059
4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу

0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043

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

0044

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

0045

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге

0046

12 3. Готови производи 0047
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13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051

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

0052

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

0053

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

0054

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

0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје

0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица

0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица

0064

232 и део 239
3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0065

233 и део 239
4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0067

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072
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ПАСИВА

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

0401

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402

300 1. Акцијски капитал 0403

301
2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу

0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)

0417

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400
1. Резервисања за трошкове у гарантном
року

0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава

0427

403
3. Резервисања за трошкове
реструктурирања

0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432

410
1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал

0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443

420
1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица

0444

421
2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица

0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи

0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0447
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427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429
6. Остале краткорочне финансијске
обавезе

0449

430
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451

431
1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи

0452

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

0453

433
3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи

0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству

0455

435 5. Добављачи у земљи 0456

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

49 осим 498
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

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

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥  0

0464

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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)











 
 
Na osnovu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.4.Pravilnika o sadržini i načinu 
izveštavanja javnih društava objavljuje se 
 
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016 .g.  „INOS METALBIRO“  ad Beograd. Bačvanska  bb 
                                        I Opšti podaci 
Poslovno :Akcionarsko društvo Inos metalbiro  Beograd 
Sedište i adresa: Bačvanska  bb 
Matišni broj:17194780;PIB:100011959 
Broj i datum rešenja u upisu u RPS:1-80180-00 2005.g. 
Delatnost(šifra i opis) 4110 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka 
Broj zaposlenih:  1      Broj akcionara  15 
Deset najvećih akcionara:  
1.Ljujic Miloš                729       6.Knežević Rajko          33     
2.Brindza Anastazia      729        7.Lalić Gordana            33    
3.Mitrović  Snežana      244        8.Petrović Milisav         33    
4.Bajagić Dragomir         33        9.Ćato   Milenko           33     
5.Bogdanov Dušan          33      10.Cvetković  Miodrag   28 
Vrednost osnovnog kapitala  2.023 
Broj izdatih akcija(ISIN boj i CFI kod) 2023 običnih akcija;ISIN brRSIMBZE94480,CFI ESVUFR 
Poslovno ime,sedište i adresa  revizorske kuće koja je revidirala finansijski izveštaj za 2016. g. 
FINODIT   DOO   BEOGRAD, OGRANAK FINODIT NOVI PAZAR, 28 Novembra 15,36300 Novi Pazar 
Poslovno ime organizovanog tržišta na koje su uključene akcije:Beogradska berza AD,omladinskih brigada 1,Beograd 
                                   II Podaci o upravi društva 
Odbor   direktora: 
1.Miroslav Gavrilovic,  Generalni  direktor. 
2.Sasa  Zivotic, direktor, Preduzetnik  Zile  inzenjering,  Beograd, predsednik odbora  
3.Slavica  Ljujic, direktor, zaposlena u Medifarm   ad  Beograd. 
Kodeks ponašanja u pismenoj formi:društvo nema usvojen pisani kodeks ponašanja 

III Podaci o poslovanju društva u 000 RSD 
1.Ukupni prihodi  2.360 
2.Ukupni rashodi  1.879 
3.Dobit                     481 
 
Prinos na ukupan kapital   
I stepen likvidnosti           0.83 
II stepen likvidnosti          0.83 
Tržišna kapitalizacija 
Nema  bitnih  događaja  koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja 
. 
U Beogradu 05.04.2017                            
 

                                                  Direktor  Miroslav Gavrilivic 
                                                                             

        ______________________________  



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

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

 

PRIVREDNO DRUŠTVO  ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 

AD INOS METALBIRO  
BEOGRAD, Ul. Bačvanska b.b, tel +381-11-2851-333 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 
 
 
 
 
Prema našem najboljem  saznanju, godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu sastavljen je uz primenu 
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštaja i daje istinite i objektivne podatke o  imovini, 
obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na 
kapitalu akcionarskog društva. 
 
 
 
 
Lice odgovorno za sastavljanje      Zakonski zastupnik 
godišnjeg izveštaja                 

 
Direktor 

Računovođa 
 
 

Vučica Pajić                Miroslav Gavrilović 
 
 



 

Imotska 1, 11040 Beograd 

Telefon: 381 11 30 98 198 

Telefon: 381 11 30 98 199 

E-mail: office@finodit.co.rs  

 

- nastavak na sledećoj strani -  strana 1 od 5 

MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88 

 

INOS METALBIRO AD 

BAČVANSKA BB 

BEOGRAD 

 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Skupštini Akcionara Inos metalbiro AD, Beograd 

 

Mišljenje sa rezervom 

 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva INOS METALBIRO AD, 

BEOGRAD (u daljem tekstu “Društvo”), koji uključuju bilans stanja na dan 31.12.2016. godine i 

odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 

izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje. 

 

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove za 

mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima 

prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje društva INOS METALBIRO AD, BEOGRAD sa stanjem 

na dan 31.12.2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu 

na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u 

Republici Srbiji. 

 

Osnove za mišljenje sa rezervom 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31.12.2016. godine iskazane su iznosu od 35.267 hiljada 

dinara i u celosti se odnose na zemlište. U postupku revizije utvrdili smo da Društvo u svom 

posedu ima graĎevinske objekte, koji su u celosti otpisani, kao i zemljište za koje nema adekvatnu 

imovinsko-pravnu dokumentaciju. Društvo nije sprovelo aktivnosti u skladu sa Zakonom o 

planiranju i izgradnju kako bi razrešilo nevedene razlike. Društvo se opredelilo da svoju imovinu 

vrednuje po nabavnoj vrednosti u skladu sa MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. 

Smatramo da Društvo treba da preispita opredeljenu politiku vrednovanje i utvrdi realne vrednosti 

navedne imovine. Iznos korekcija po osnovu prethodno navedenog nismo bili u mogućnosti da 

utvrdimo niti da procenimo uticaj korekcija na prezentirane finansijske izveštaje za 2016. godinu. 

TakoĎe, Društvo svoje nekretnine izdaje u zakup i po tom osnovu ostvaruje prihode od 

zakupnine, a predmetne nekretnine nije reklasfikovalo kao investicione nekretnine u skladu sa 

MRS 40 – Investicione nekretnine.  

 

Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa MeĎunarodnim standardima revizije. 

Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora. 

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovoĎe Odbora za 

MeĎunarodne standarde etike za računovoĎe, kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su 

relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale 

etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo 

pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje sa rezervom. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Inos metalbiro AD, Beograd 

 

Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti 

 

Finansijski izveštaji se sastavljaju u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern 

princip), te u tom smislu ističemo sledeće činjenice koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su 

predmet ove revizije, a koje ne uključuju potencijalne korekcije koje mogu nastati iz ovog 

mišljenja. U toku 2016. godine Društvo je ostvarilo dobitak u iznosu od 397 hiljada dinara, dok 

ukupno iskazan gubitak iz prethodnog perioda iznosi 2.343 hiljade dinara. Ukupne obaveze na 

dan bilansa iznose 7.604 hiljada dinara i u celosti se odnose na kratkoročne obaveze. Obrtna 

imovina je iskazana u iznosu od 6.385 hiljada dinara i manja od kratkoročnih obaveza za 1.219 

hiljada dinara. U toku izveštajnog perioda Društvo je imalo izraženih problema u generisanju neto 

novčanih priliva dovoljnih za servisiranje dospelih obaveza, tako da je poslovni račun Društva bio 

kontinuirano u blokadi od 17.09.2014. godine do 17.01.2017. godine dok na dan izdavanja ovog 

mišljenja poslovni račun društva nije blokiran. Navedene činjenice ukazuju na postojanje sumnje 

u sposobnost Društva da svoje poslovanje nastavi u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja 

ukoliko ne pribavi dodatni kapital, odnosno neto obrtna sredstva. 

 

Ključna revizijska pitanja 

 

Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće 

važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u 

kontekstu naše revizije finasijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, ne 

dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima, osim pitanja opisanih u delu Osnove za mišljenje sa 

rezervom, utvrdili smo da su dole navedena pitanja ključna revizijska pitanja koja treba objaviti u 

našem izveštaju. 

 

Interne kontrole 

 

U toku obavljanja revizije utvrdili smo da Društvo nema formalno adekvatno postavljen sistem 

internih kontrola, koje treba da obezbede pouzdanost funkcionisanja sistema i svih informacija 

koje cirkulišu u njemu. Interne kontrole su proces postavljen od strane rukovodstva sa ciljem da 

se ostvari efektivnost i efikasnost poslovanja, usaglašenost sa zakonima, propisima i ostalom 

regulativom, da se sprovode politike rukovodstva, omogući očuvanje integriteta sredstava i 

pouzdanost finansijskog izveštavanja. Postavljanjem internih kontrola omogućava se prevencija 

nastanka greške ili zloupotrebe u okviru celokupnog poslovanja, pa i finansijskog izveštavanja. 

TakoĎe, dobro postavljene interne kontrole omogućavaju blagovremeno i ispravno evidentiranje 

svih poslovnih dogaĎaja čime se postiže potpunost, kvalitet i pouzdanost celokupnog sistema, kao 

i informacija u njemu. Pored navedenog, pojedinačni elementi računovodstvenog sistema za unos 

i obradu podataka nisu meĎusobno povezani i obezbeĎeni automatskim kontrolama. Ova pitanja 

su diskutovana sa licima zaduženim za upravljanje koja su pokazala razumevanje i spremnost da 

se uvedu interne kontrole koje bi omogućile adekvatno kontrolno okruženje i nadzor nad 

finansijskim informacijama i integralan informacioni sistem sa adekvatnim internim kontrolama. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Inos metalbiro AD, Beograd 
 

Skretanje pažnje 

 

Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim pravnim licima koji se javljaju kao kupci i 

dobavljači. U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i 

preda Elaborat o transfernim cenama kao prilog uz Poreski bilans najkasnije do 29.06.2017. 

godine. Do dana izdavanja ovog izveštaja Društvo nije  predalo Poreski bilans te se u tom smislu 

ne možemo izjasniti o eventualnim korekcijama obaveze za porez na dobit koje bi mogle proisteći 

po osnovu transfernih cena. 

 

Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže potpuna obelodanjivanja transakcija sa povezanim 

pravnim licima u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje povezanih strana, obelodanjivanje zaradu, 

odnosno gubitka  po akciji u skladu sa MRS 33 – Zarada po akciji.  

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenim pitanjima. 

 

Ostala pitanja 

 

Reviziju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu izvršilo je društvo za reviziju koje je u svom 

izveštaju od 26.04.2016. godine izrazilo mišljenje sa rezervom. 

 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa MeĎunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  računovodstvenim 

propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne 

u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale 

usled kriminalne radnje ili greške. 

 

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti 

Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa 

obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i 

korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne 

namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da 

poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su 

odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i odgovorna za nadgledanje procesa 

finansijskog izveštavanja Društva. 

 

Odgovornost revizora  

 

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne 

sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj 

revizije koji sadrži naše mišljenje. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Inos metalbiro AD, Beograd 

 

Odgovornost revizora  - nastavak 

 

Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija 

sprovedena u skladu sa MeĎunarodnim standardima revizije može uvek da pronaĎe materijalno 

značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili 

greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na 

ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u 

finansijskim izveštajima.  

 

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuĎivanje i održavamo 

profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takoĎe: 

 

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim 

izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske 

procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni 

da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške 

usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje 

falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola; 

- Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske 

procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih 

kontrola Društva; 

- Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih 

procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja; 

- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema voĎenog u skladu sa principom 

stalnosti poslovanja od strane rukovodstva.  

- TakoĎe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti 

poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno 

značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem 

izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva 

obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci 

se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući 

dogaĎaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u 

skladu sa načelom stalnosti.  

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 

pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i 

dogaĎaje na način koji ispunjava fer prezentacju 

- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, izmeĎu ostalog, o planiranom obimu i 

vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u 

sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. 

- TakoĎe obezbeĎujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali 

odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo u vezi sa 

svim odnosima i činjenicama koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, 

potrebne mere obezbeĎenja nezavisnosti. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Skupštini Akcionara Inos metalbiro AD, Beograd 

 

IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA 

 

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose 

na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa 

Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). 

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo 

bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja 

sastavljenih na dan 31.12.2016. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da 

u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim 

finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način 

prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima 

materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, o toj 

činjenici ćemo izvestiti. Godišnji izveštaj o poslovanju ne sadrži sva potrebna obelodanjivanja u 

skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, te u tom smislu nismo u mogućnosti da se izjasnimo o 

usklaĎenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima koji su predmet 

revizije.  

 

Angažovani  partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Dr 

Dženan Koca. 

 

U Beogradu, 27.04.2017. godine. 

 

 

 

 

Dr Jelena Slović 

Direktor 

 

 Dr Koca Dženan 

Licencirani ovlašćeni revizor 

Finodit doo, Beograd 
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Почетно стање
АОП

Напо-

мена

број

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ00 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

- у хиљадама динара -

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ

Износ

Текућа

година Крајње стање

6

(0003+0010+0019+0024+0034)

1. Улагања у развој

Група

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

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

3. Гудвил

4. Остала нематеријална имовина

5. .Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

01

010 и део 019

011, 012 и

013 и део 019

014 и део 019

015 и део 019

016 и део 019

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

001002
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

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

00111. Земљиште

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

0012

0013

0014

0015

00166. Некретнине, постројења и улагања у припреми

0017
7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима

0018

и опреми

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

0019

0020

026 и део 029

025 и део 029

024 и део 029

023 и део 029

022 и део 029

027 и део 029

028 и део 029

020, 021 и

03
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

(020+021+022+023)

0021

030, 031 и 1. Шуме и вишегодишњи засади

032 и део 039 2. Основно стадо

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства

0022

0023

0024

0025

04 осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

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

0026

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

0027

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

0028

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

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

део 019

део 029

део 039
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Група

044 и део 049
5. Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим
повезаним правним лицима у иностранству

0029

045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

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

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

0036051 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

054 и део 059

055 и део 059

056 и део 059

5. Потраживања на основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

7. Остала дугорочна потраживања

0038

0039

0040

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0041

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

0042

0061+0062+0068+0069+0070)

Класа 1
I. ЗАЛИХЕ

(0045+0046+0047+0048+0049+0050)

0043

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

0044

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге

0045

12 3. Готови производи

0046

13 4. Роба

0047

14 5. Стална средства намењена продаји

0048

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0049

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

0050

20

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

0051

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

0052

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

0053

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

0054

204 и део 209 5. Купци у земљи

0055

205 и део 209 6. Купци у иностранству

0056

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје

0057

0058

21 III. Потраживања из специфичних послова 0059

22 IV. Друга потраживања 0060

236
V. Финансијска средства која се вреднују по фер

0061

(23 осим VI. Краткорочни финансијски пласмани
0062

вредности кроз биланс успеха

236) - 237

230 и део 239
1. Краткорочни кредити и пласмани -

0063

231и део 239
2. Краткорочни кредити и пласмани -

0064

232 и део 239 3. Краткоточни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткоточни кредити и зајмови у иностранству 0066

0067

правна лица

045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

2. Потраживања од осталих правних лица

4. Потраживања за продају по уговорима о
финансијском лизингу

052 и део 059

053 и део 059

0035

правна лица

(0063+0064+0065+0066+0067)

матична и зависна правна лица

остала повезана правна лица

234,235,238

и део 239
5. Остали краткорочни финансијски пласмани

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070



43,56441,652

33,65134,048

1412,023

1412,023

35,26733,385

586983

586

586397

2,3432,343

2,3432,343

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИИНА

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 007288

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ

(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+

0420-0421) >= 0 = (0071-0424-0441-0442)

0401

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

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

300 1. Акцијски капитал 0403

рачуна,
Претходна година

3
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21

рачун

4 5 7

Почетно стање
АОП

Напо-
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број
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301 2. Удели друштава са ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

0412III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ047 И 237

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
330 0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА

ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
0415

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА

ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
34

(0418+0419)
0417

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

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

350

351

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

0422

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
0424

(0425+0432)

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

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

400 1. Резервисања трошкова у гарантном року 0426

401
2. Резервисања за трошкове обнављања 

0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктуирања 0428

404
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

природних богатстава

6. Остала дугорочна резервисања402 и 409 0431

I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
41

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

410

411

412

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

2. Обаваезе према матичним и зависним правним 

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0433

0434

0435

лицима

запослених

(0001+0002+0042+0043)
0071



Tpyna
paqyHa,
pa,{y8

no3hr.lhJA AOn
Hano-
MCHA

6poj

l,13Hoc

Teryta
rqArBa

nperxoAHa roAnHa

Kpajrbe cra l6e f]o.{erHo crabe

1 2 3 4 5 6 7

413
4. O6aBese no eraxroaa(x xaprrjarla oA BpeAHocrx

y nepxqAy ayr(er oa roaxHyAaHa
0436

414 5. Ayrorop.rHx leeaxrn x 3aj oBr y 3en bll o437

415 6. AyroroErHx rpeAxrx x 3airroBx y xHocrpaHcrBy 0438

416 7- o6qBe3e no ocHoBy OxHaHcraj(or nx3xHia 0439

419 8. Ocrane Ayropo.rHe o6aB6e 0440

498 B. OANOXEHE NOPECKE OEABE3E 0441

42 ao 49
(ocvM 4S8)

r. (PATKOPOqHE OEABE3E
(0443+0450+045'l +0459+0460+0461 +0462)

0442 7,604 9,9'r3

42
I. KPATKOPO'{ HE OI4TIAHCI4JKE O6ABE3E

(0444+0445+0446+0447 +0448+0449)
0443 5,221 5,201

420
1. Kpar(oporHx ree.Arrll oA ua tqHLx r 3aBrcHrx

npaaHrix nuqa
0444

42-l 2. Kpar(oporHri reelnru oA ocrarxx noBe3aHux npaBxttx 0445

422 3. Kparxopo{Hti reeArrx x 3aj{oBx y 3el/lJbl. 0446

423 4- KparKopo.rHr teeAxrn r 3aj[oBl.t y xHocrpaHcrBy 0447

427
5. O6aB6e no ocsoay qranHxx cpeAcraBa x cpeAcraBa

o6l,qaBrLeHor nocnoBaba HaMeEeHxx npoAaju 0448

424,425,
426 u 429

6. Ocrane rparkopdrHe +ltHaHcxjcKe o6aBe3e 0449 5,221 5,201

430 [. nphM,tEHrl ABAHC!4,,qEno3tlTt1 h KAvqt4JE 0450

43 ocrM 430
t. 06A8E3E t/3 nOCnOBAIbA

(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)
0451 2,058 2,853

431
'1. Eo6aBrEa,{x - rraixqHa r 3aBrcHa npaBHa nrqa

Y 3ef ,Ll/l
0452

432 2. Ao6aBrbaqr - Maruqfla r 3aBrcHa npaBHa tlrqa
y xBocrpaHqrBy

0453

433 3. Ao6aBrLa,r[ - ocrana noBe3aHa npaaHa nxqa
y 3e rLx

0454

434 4. Ao6aarba'{, - ocrana noBe3aHa npaBHa nsqa
y xHocTpaxcrEy

0455

435 5. Ao6aBrba.rx y 3e[rbx 0456 2,058 2,453

436 6- Ao6aBrbaqx y xHocrpaHcrBY o457

!
E

!

439 7. Oqrane o6aBe3e t.3 nocnoBaba 0458

44,45 u 46 IV. OCTANE KPATKOPO',IHE O6ABE3E 0459 146 310

47 V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA
AOAATY BPEAHOCT

0460 103 640

48
vr. o6ABE3E 3A OCTAflE nOPE3E, AOnP HOCE

h APYTE AA)KEI,IHE
0461 76 909

49 ocsM 498 VII. NAChBHA BPEMEHCKA PA3 TPAHI4'] E Tt,A 0462

A. ryEITAK |I3HA,q BYC]IHE KANIITA,IA
(041 2+04'l 6+0421 {4204417 -041 5 041 44413'
0411 -0402) => 0 = 10441 +0424+0442'0071) => 0

0463

B. YKYNHA NACTBA
(0424+0442+0441+0401 -0463) >= 0

0464 41,652 43,564

89 E. BAHEUNACHA NACT{BA 0465

3aKoHcKr 3acrynHn(
M.n_

Miroslav Gavrilovii
31s765-1712974710143

Oigiialy nqned by Mno{av
G.vnbud 115765 171 297a710143

D.te: 201 7.04.19 14;5416 +02'm'

v

AAHA roarHe
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01.01 31.12 2016
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Група

- у хиљадама динара -

Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у периоду од до . године

БИЛАНС  УСПЕХА

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

рачуна,

60 до 65, 1001
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002+1009+1016+1017) 

60
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

1003

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

1004

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

1005

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

на иностраном тржишту

1007

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима
1006603

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010+1011+1012+1013+1014+1015)

61 1009

610

611

612

613

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

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

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

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

1010

1011

1012

1013

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

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

1015

64
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, 

1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

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

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024

52

53

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1025

1026

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027

тржишту

осим 62 и 63

ДОНАЦИЈА И СЛ..

62 и 63 1028+1029) >= 0

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА



660447

6651,500

5536

5536

89351

89351

34315

14413

717

775481

775481

18984
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541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029

Група Износ

3

П О З И Ц И Ј А

21

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

рачуна,

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

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

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

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1034

1035

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица
665 1036

и заједничких подухвата

4. Остали финансијски приходи 1037669

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

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
(1041+1046+1047)

56 1040

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима

560 1042

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

1043

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

1044

566 и 569 4. Остали финансијски раходи 1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046

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

1050683 и 685

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

583 и 585 1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
67 и 68, осим

1052683 и 685

57 и 58, осим

583 и 585
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053

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

1054

1055
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА

(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)

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

ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 1056
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

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

РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА  (1054-1055+1056-1057) 1058

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1060I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1063Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

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

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

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

66 осим 662,

663 и 664

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

1039663 и 664

723

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

721

део 722

део 722

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) 1049

1048Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

562

II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ

ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
1047563 и 564

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

56 осим 562,

1041563 и 564

(1042+1043+1044+1045)



Tpyna
paqyHa!
paqyli

no3rqrJA AOn
Hano-
raeHa
6poj

,13Hoc

Teqna
roarta

npe oAHa
roalllHa

1 2 3 4 5 6
t. HETO AOSITAK KOJI nprnA,qA AISXHCKUH ynArAq]4MA 1066

ll. HETO AO5]tTAt( KOJI npl1nA,qA BEFl,tHCKOti BnACH],tKy 1067

lll- HETo ryEltTAK KOJX nPltnA.qA MAlbl{HCKr ynArAr{]1MA 1068

tv. HETO ryEllTAK KOJU np]4nAIA BEhUHCKOM BnACHt{Ky 1069

v. 3APAlqA nO AKqUJI
'1. OcHosHa rapaAa no axqxjx 1070

2. ynaEe8a (pa3BoArseHa) 3apa,qa no a(qxju 1071

3arcHcld.t 3aqrynHuK

Miroslav Gavrilovii Dig'ra y r'sned by Mr.ond
G.wlqi 3l5rb5 1712978/1014,

31 57 65-1 7 1 29787 1 0143 o.te2or7.0.{.re r5ro3e+o2oo
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П О З И Ц И Ј А

21

А: НЕТО РЕЗУЛАТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

рачун

4 5 6

Текућа
година

Претходна
година

АОП
Напо-
мена
број

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

рачуна,

2001

2002

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,

постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

у периоду од до . године

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних

примања

а) добици

б) губици

2005

2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте

а) добици

б) губици

2007

2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном

добитку или губитку придружених друштава

333 а) добици

б) губици

2009

2010

б) Ставке које накнадно могу бити бити рекласификоване у 

Билансу успеха у будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских 

извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања

у инострано пословање

а) добици

б) губици

2013

2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика

(хеџинга) новчаног тока

а) добици

б) губици

2015

2016

4. Добици или губици по основу хартија од вредности

расположивих за продају

а) добици

б) губици

337 2017

2018

капитала

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ
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1 2 3 5 6

l. ocTAflt4 6PyTO CBEO6yXBATH[4 AO6I4TAK
\2003+2005+2007 +2009+201 1 +201 3+20 1 5+201 7)

{2004+2006+2008+201 O +2012+20'1 4+201 6+20'l 8)) >= 0
2019

II. OCTAfl'I 6PYTO CBEOBYXBATHT TEhTAK
(2004+2006+2008+201 0+2012+201 4+201 6+20'18)'
(2003+2005+2007+2009+2011+201 3+201 5+2017) >= 0

2020

r. noPE3 tJA OCTAnT4 CBEOEyXBATHI4 AOB,,.TAI( VnV
ry6hTAK nEPt4O,qA 2021

tV. HETO OCTAflI,,I CBEOEYXBAIH],{ AOE] TAK
(2019-2020-2021) >= 0 2022

V. HETO OCTAflI4 CBEOSYXMTHU TYE' TAK
l.2020-2019+2021] >= O

2023

B. YKYNAH HETO CBEOSYXBATHI4 PE3/NATAT NEP}IOAA

I. YKYTIAH HETO CBEOSYXBATHI4 AO6[4TAK
12001 -2002+2022-2023) >= o

2024 397 586

II. YKYNAH HETO CBEOEYXBATH' TY6'TAK
(2002-2O01 +2023-2022) >- O

2025

r. YKYNAH HETO CBOYEYXBATHII AO514TAT ]IN],l ryEHTAK
(2O27 +202al = AOll 2024 = 0 mr AOII 2025 > 0

2026

1. TlpxnxcaH BehrHcror anac8xql{f,a *annrana 2027

2. TlpxnxcaH BnacHMq!{ra l(ojs Hevaiy koHrpony 2028

M.n. 3axoHcl{i 3acrynHu(

Miroslav Gavrilovit Oilit ry ig..d hy Mn xrav
6avrlorii ll5755-l7l297s710l4l

315765-'171297 8710143 o"r", zor zor.r s rsoxz*ozoo
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2

П О З И Ц И Ј А

1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3 4

Текућа година
Претходна
година

АОП

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3019

3018

3017

3016

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

1. Продаја и прмљени аванси

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

2. Примљене камате из пословних активности

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 do 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења,

опреме и осталих средстава

3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)

4. Примљене камате из активности инвестирања

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме

5. Примљене дивидене

3020

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

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

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

3021

3022

3023

3024

3. Остали приливи из редовног пословања

у периоду од до . године

и биолошких средстава

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ



no3l.ltlt4JA AOn
h3Hoc

Teryha roAuHa
nperxoAra

roAxHa

1 2 3 4

B. TOKOBu TOTOBXHE I,I3 AKT}IBHOCTU OIIHAHCTIPA}bA

l. npxnrB roroBl.He x3 arrxBHofili QxHaHcxpaBa (1 Ao 5) 3025 20 7

1. )hehat6e ocHoBHor kanfiana 3026

2. Ayropo,{Hri xpeAnrx (Hero npmliB) 3027

3. KparKopo{Hs KpeA rv (Hero nprnxB) 3028

4. Ocrane Ayropo,{He o6aBe3e

5. Ocrane rparl(opo,rHe o6aBe3e 3030 20 7

ll. OAmiBx roroBxHe x3 aoxBHocrx OxHaHa4pa6a (1 Ao 6) 3031 15

'l. Orxyn concrBeHxx aq{ia x yAena 3032

2. AyroposHu (peAxrx (oAnrB) 3033

3. Kparkopo.rHx (peArrx (oAnnB) 3034

4. Ocrane oa6eBBe 3035 15

5. OuHaHcrrckx nn3xHr 3036

6. rlcnaaheHe AuauleHAe 3037

lll. Hero npxnxB roro6xHe x3 arrrtBHocrl,l +xHaficr.rpar6a (l - ll) 3038 20

lv. Hero oArliB rdroBrHe x3 arrxBHocr{ OxHaxcrparba (ll - l) 3039 8

r. CBE|A nP!|rlllBll IOTOBIIHE (3001 +3013+3025) 3040 4,173 949

o

A. CBEIA OAnIBH TOTOBTHE (3005+3()19+3031) 3041 4,173

Tr. HETo nPhnllB TOTOBTHE (30,r()-3041) 3042

E. HETO OAnrB rOrOBltHE (3041-3040) 3043 3

x. roToB[HA HA nOqETKy OSPAqyHCKOT nEPTOAA 3044 3

3. nO3HTIIBHE KyPCHE PA3nllKE nO OCHOEt/ nPEPArtvll,A TOTOBI,IHE 3045

T. HETAT&IBHE KYPCHE PA3NIKE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOB]IHE 3046

J. TOTOBUHA HA (PAJY OEPAqYHO(OT NEP}IOAA
(3042'3043+3044+3045-3046)

3047

!
E

I

M,N,
Miroslav Gavrilovia
31 57 65-',t 7 1 297 87 1 0 1 43

3a{oHcrd4 3acrynHu(

Digit lly *Jn.d t yliliGhv
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од до . године

30

Основни

капитал

Уписани а

неуплаћени

капитал

31

32

Резерве

35

Губитак

047 и 237

Откупљене

сопствене

акције

34

Нераспо-

ређени

добитак

330

Ревалори-

зационе

резерве

Компоненте осталог

резултата
Компоненте капитала

ОПИС
Ред.

број

Почетно стање на дан 01.01.

а) дуговни салдо рачуна

б) потражни салдо рачуна

1.

Исправка материјално значајних грешака и 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачуна

2.

3.

Кориговано почетно стање на дан 01.01.

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна

Промене у претходној

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

4.

години

5.

Стање на крају претходне године 31.12.

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

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

1 2 3 4 65 7 8 9

промена рачуноводствених политика

(1а + 2а - 2б) >= 0

(1б - 2а + 2б) >= 0

АОП

4001

4002

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4009

4010

4019

4020

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4037

4038

4039

4040

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4055

4056

4057

4058

4059

4060

4061

4062

4063

4064

4073

4074

4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4091

4092

4093

4094

4095

4096

4097

4098

4099

4100

4109

4110

4111

4112

4113

4114

4115

4116

4117

4118

Седиште :

Назив:

Попуњава правно лице - предзетник

Матични број Шифра делатности ПИБ



141

1,882

2,023

2,343

2,343

586

397

983

35,267

1,882

33,385

2016

2016

2016

6.

Исравка материјално значајних грешака и

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

Кориговано почетно стање текуће године на дан

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

7.

Промене у текућој

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

8.

9.

Стање на крају текуће године 31.12.

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

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

HSFormular © 2002-2014 Handy soft  

Ред.

број

1 2 3 4 65 7 8 9

промена рачуноводствених политика

години

01.01.

(5а + 6а - 6б) >= 0

(5б - 6а + 6б) >= 0

30

Основни

капитал

Уписани а

неуплаћени

капитал

31

32

Резерве

35

Губитак

047 и 237

Откупљене

сопствене

акције

34

Нераспо-

ређени

добитак

330

Ревалори-

зационе

резерве

Компоненте осталог

резултата
Компоненте капитала

ОПИС

АОП АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4012

4011

4016

4015

4018

4017

4013

4014

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4065

4066

4067

4068

4069

4070

4071

4072

4083

4084

4085

4086

4087

4088

4089

4090

4101

4102

4103

4104

4105

4106

4107

4108

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4125

4126
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2015
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331

Актуарски

добици

333

Добици или

Компоненте капитала

ОПИС
Ред.

број

Почетно стање на дан 01.01.

а) дуговни салдо рачуна

б) потражни салдо рачуна

1.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

2.

3.

Кориговано почетно стaње на дан 01.01.

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

Промене у претходној

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

4.

години

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

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

6.

Исравка материјално значајних грешака 

а) исравке на дуговној страни рачуна

б) исравке на потражној страни рачууна

1 2 10 11 1312 14 15

губици по

основу

добитку или

удела у

осталом

друштава

губитку при-

дружених

332

Добици или

губици по
основу

инстру-

улагања у

власничке

менте

капитала

334 и 335

Добици или

губици по

основу

и прерачуна

инсотраног

пословања

извештаја

финансиј-

ских

336

Добици или

губици по

основу

тока

хеџинга

новчаног

и промена рачуноводствених политика

(1а + 2а - 2б) >= 0

(1б - 2а + 2б) >= 0

и промена рачуноводствених политика

или губици

337

Добици или

губици по

основу

продају

ХОВ распо-

ложивих за

Стање на крају претходне године 31.12.

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4127

4128

4129

4130

4131

4132

4133

4134

4135

4136

4137

4138

4145

4146

4147

4158

4149

4150

4151

4152

4153

4154

4155

4156

4163

4164

4165

4166

4167

4168

4169

4170

4171

4172

4173

4174

4181

4182

4183

4184

4185

4186

4187

4188

4189

4190

4191

4192

4199

4200

4201

4202

4203

4204

4205

4206

4207

4208

4209

4210

4217

4218

4219

4220

4221

4222

4223

4224

4225

4226

4227

4228



2016

2016

2016
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7.

8.

9.

Кориговано почетно стање текуће године на 

а) кориговани дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна 

годиниПромене у текућој

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Стање на крају текуће године 31.12.

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

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

дан 01.01.

(5а + 6а - 6б) >= 0

(5б - 6а + 6б) >= 0

331

Актуарски

добици

333

Добици или

Компоненте капитала

ОПИС
Ред.

број

1 2 10 11 1312 14 15

губици по

основу

добитку или

удела у
осталом

друштава

губитку при-

дружених

332
Добици или

губици по
основу

инстру-

улагања у

власничке

менте

капитала

334 и 335

Добици или

губици по

основу

и прерачуна

инсотраног

пословања

извештаја

финансиј-

ских

336

Добици или

губици по

основу

тока

хеџинга

новчаног
или губици

337

Добици или

губици по

основу

продају

ХОВ распо-
ложивих за

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

4139

4140

4141

4142

4143

4144

4157

4158

4159

4160

4161

4162

4175

4176

4177

4178

4179

4180

4193

4194

4195

4196

4197

4198

4211

4212

4213

4214

4215

4216

4229

4230

4231

4232

4233

4234
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ry6rraK

?t(p€s 1a
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xon 15)l >= 0

kanlfTit t

?[(pea 16
rcn3ao
(on 15)'
?(peA 1a
(on 3 ao

xon 15)l >= 0

no,{erHo qra6e Ha AaH 01.01. 2015

14cpaB*a MarepxianHo 3Ha'{ajHrx rpeuara
ll nporaexa paqyr]o Boa crEeH rx nonrTl!(a

a) ncpaB(e Ha AyioBHoj c;TpaH{ paqyBa

6) ucpaB(e Ha norpaxHoj crpaHr paqyyHa

KopuroBaHo noqerHo crarbe Ha AaH 01.01. 2015

a) xopuroBaHu AyroBHl,i canAo paqyBa

11a+2a-26)>=O
6) xop{roBaH, norpaxtlx canAo paqyHa

(16'2a + 26) >= 0

npol.eHe y nperxoAHoj 2015 rqAxHL

a) npoMer Ha AyroBHoj opaHri p,r{yHa

6) npouer Ha norpa)icroj crpaHx pa.ryHa

Cra6e Ha l9ajy nperxoAHe roArHe 31.12. 2015

a) AyroBHx canAo paqy|a (3a + 4a - 46) >= 0

6) norpaxHr canao paqyHa (36 - 4a + 46) >= 0

hcpaB*a MarepxiarHo 3Har{ajBl,lx rpeua(a
g npolleta paqylo B(rA clBex rx noruTl{xa

a) ucpaBxe Ha AyroBHoj crpaHx paqyr€

6) ,cpaBxe Ha norpaxHoj crpaHx paqyyHa

KopxroBaBo aroqerHo qral6e reryie roAxHe Ha

aaH 01.01. 20'16

a) (opxroBaHx AyroBH, canAo paqy'Ha

(5a+6a-66)>=0
6) xopxroBaHx norpalolx canAo pa'.ry a

(56-6a+66)>=0

npoleHe y reKyhoj 2016 roArHx

a) npouer Ha Ayro8Hoj crpaHn paqyHa

6) npoMer Ha norpaxHoj crpaH, pa,ryHa

CraEe Ha pa.iy reryhe roAxHe 31 .12. 2016

a) AyroBH, canAo paqyHa (7a + 8a - 86) >= 0

6) norpaxH, canAo paeyHa (76 - 8a + 86) >= 0

AAHA

3al(oHclot 3actynHu(
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НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 

ZA 2016 
 
 

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

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

акционарско.. 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100011959 

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

 
Претежна делатност друштва је  Разрада грађевинских пројекта.  

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

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени гласник 
РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у микро правно лице. 
Просечан број запослених у 2016. год. – nema zaposlenih  

 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за 

обрачунски период који се завршава 31.12.2016. године састављени су, по свим материјално 
значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним 
стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији 
(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим подзаконским прописима донетим на основу тог 
Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва.. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 
 
 
3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ 
 
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 
начелу сталности пословања.Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и 
других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или 
исплати).  
 
3.2. Признавање елемената финансијских извештаја  
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске користи притицати у 
Друштво и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се 
поуздано измери.  
 
3.3 Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 
разлика 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне промене. 
 
 



3.4. Приходи од продаје 
Приходи од продаје робе и производа су приказани по фактурној вредности, умањеној за дате 
попусте исказане у фактури, повраћај робе и производа, као и порез на додату вредност.  
 
3.5. Расходи материјала и робе 
Расходи директног материјала односе се на сировине и материјал који су употребљени за израду 
производа. Расходи материјала поред директног материјала обухватају и расходе осталог материјала, 
резервних делова, горива и енергије. Расходи се такође односе и на набавну вредност продате робе. 
 
3.6.    Трошкови позајмљивања 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које Друштво има у вези са позајмљивањем 
средстава. љивања признају се као расход у периоду у којем су настали, осим у мери у којој се 
капитализују. 
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства 
које се квалификује, чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Такви трошкови 
позајмљивања се капитализују као део набавне вредности средства када је вероватно да ће они имати 
за резултат будуће економске користи за Друштво и када се трошкови могу поуздано одмерити. 
Други трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
 
3.7. Нематеријална улагања  
Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим и неограниченим веком 
употребе, као што су улагање у набавку лиценце за рачунарске програме, остала нематеријална 
улагања и нематеријална улагања у припреми.У тренутку набавке нематеријална улагања се почетно 
вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну 
вредност нематеријалних средстава укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни 
зависни трошкови набавке и дажбине који се могу директно приписати припреми средства за 
намеравану употребу.Након почетног признавања нематеријална улагања вреднују се по набавној 
вредности умањеној за исправку вредности.Основицу за амортизацију нематеријалних улагања са 
ограниченим веком употребе чини трошак набавке умањен за остатак вредности. Обрачун 
амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се 
са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када се улагање 
расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство које се држи за 
продају.Амортизација се обрачунава пропорционалном методом по стопама од 1,00 - 25%. 
 
3.8. Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства 
Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у пословању 
Друштва, као што су:    земљиште, грађевински објекти,  опрема,  и опрема у припреми, аванси за 
неведена средства и улагања на туђим објектима. 
- земљишта,  
- грађевински објекти, 
- опрема, 
- некретнине и опрема у припреми и  
Друштво исказује ставку на позицији некретнине и опрема уколико она испуњава два критеријума: 
ако се очекује да ће будућа економска корист повезана са тим средствима притицати у Друштво и ако 
се појединачна набавна вредност у моменту набавке може поуздано утврдити, уз услов да је она већа 
од једне просечне бруто зараде по запосленом према последњем објављеном податку републичког 
органа.У тренутку набавке некретнине и опрема се почетно вреднују по трошку набавке, односно по 
набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност некретнина и опреме укључује се нето 
фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који су настали 
приликом набавке, односно довођења у стање функционалне приправности. Обрачун амортизације 
почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се са обрачуном 
амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када је средство расходовано или 
продато, или кад се рекласификује у стално средство које се држи за продају. Амортизација 
некретнина и опреме врши се за свако посебно средство применом методе пропорционалног 



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

 
 

Стопа  
амортијације (%) 

1.  НЕКРЕТНИНЕ    
Грађевински објекти   2.5  

2.  ОПРЕМА   
Рачунска опрема 
Teлекомуникациона опрема 
Путничко моторна возила 

 
15,0 
 15,0  
15,0 

 
Земљиште се исказује по набавној вредности. Приликом набавке земљиште се увек исказује по 
набавној вредности, коју чини фактурна вредност добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења у стање функционалне приправности. Код грађевинског земљишта, у набавну 
вредност урачунавају се сви издаци који су извршени за набавку, али и за припрему земљишта за 
коришћење. У вредност земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене 
земљишта.Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације. Добитак који настане приликом 
продаје основних средстава књижи се у корист осталих прихода, а губитак настао приликом 
отуђивања основних средстава књижи се на терет осталих расхода. 
 
3.9.     Инвестиционе некретнине 
Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник држи ради остваривања зараде 
од издавања у закуп, а не ради употребе за своје потребе или за продају у оквиру редовног 
пословања. 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се процењују се методом набавне вредности 
умањеној за укупан износ исправке вредности по основу амортизације. 
Накнадни издаци повећавају вредност инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће приливи 
будућих економских користи бити већи од процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у коме су настали. 
 
3.10. Дугорочни финансијски пласмани 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су 
учешћа у капиталу остали правних лица и остали дугорочни пласмани. 
Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом 
почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност 
надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове. 
Након почетног признавања, финансијска средства која немају котирану тржишну цену Друштво 
мери по набавној вредности умањеној за евентуалне губитке због обезвређења, док се хартије од 
вредности које се котирају на берзи мере по фер вредности без било каквог умањивања за 
трансакционе трошкове који се могу начинити приликом продаје или другог отуђења.  
 
3.11. Залихе 
Залихе материјала, алата, инвентара и робе процењују се по набавној вредности. Набавну вредност 
чине нето фактурна вредност и зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке 
подразумевају се сви директни трошкови у поступку набавке до ускладиштења, укључујући и 
припадајуће трошкове сопственог транспорта, утовара и истовара до нивоа тржишне цене такве 
услуге.Залихе се евидентирају по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по 
методи пондерисане просечне цене.Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у 
употребу. 
 
 
 
 



3.12. Потраживања 
Потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која нису 
котирана на активном тржишту. Потраживања се почетно вреднују по фер вредности на датум 
продаје, а накнадно одмеравање се врши по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне 
каматне стопе, умањеној за обезвређење.У билансу стања Друштва ова категорија финансијских 
средстава обухвата потраживања по основу продаје, потраживања из специфичних послова и друга 
потраживања.Потраживања по основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене 
производе, извршене услуге и коришћење имовине Друштва. Потраживања се евидентирају по 
фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених потраживања. Књиговодствена 
вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у билансу 
успеха у оквиру осталих расхода.Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на 
основу рачуноводствене политике Друштва и то за потраживања у земљи старија од 90 дана. 
Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате потраживања 
извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси управни одбор 
Друштва. 
 
3.13. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 
разлика 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних курсева 
важећих на дан трансакције. Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих 
трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају 
године, признају се у билансу успеха. 
 
3.14. Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле 
Обрачунати ефекти валутне клаузуле исказују се као финансијски приходи и расходи у билансу 
успеха.  
 
 
 
3.15. Финансијске обавезе 
Друштво признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане једна од 
уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза престаје да се признаје када 
Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
бавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по 
номиналној (фактурној) вредности.Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима 
примљених средстава (номиналној вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности 
уз примену уговорене каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене уместо ефективне каматне 
стопе као што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање по 
процени руководства Друштва немају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје. 
Кредити су одобрени уз варијабилне каматне стопе, а унапред плаћене накнаде за одобрене кредите 
разграничавају се на пропорционалној основи током периода трајања кредита.Обавеза је текућа 
уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Друштва, односно у 
периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 
 
3.16. Закупи 
-као закуподавац 
Приход од закупа се признаје у току периода трајања закупа применом методе нето улагања, која 
одражава константну периодичну стопу повраћаја. 
          Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа. 
 
3.17. Порез на добитак 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању 
Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 
15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. Пореска основица приказана у 
пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне 



разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије. Одложени порез се 
обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у периоду када се средство 
реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет или у корист биланса успеха, 
осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том 
случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала. 
 
3.18 Порез на додату вредност 
Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада у врсту 
пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у свим фазама производног и прометног 
циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ додате вредности која је остварена у свакој 
фази производно-прометног циклуса.Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе настале 
по основу обрачунатог пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату вредност 
по издатим фактурама, примљеним авансима, по основу сопствене потрошње и по другим обавезама, 
по општој стопи (20%) и по посебној стопи  (10%)  Закона о ПДВ-у.  
3.19. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених  
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа порезе 
и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет запослених и на терет послодавца у 
износима обрачунатим по стопама утврђеним законским прописима. Друштво је, такође обавезно да 
од бруто зарада запослених обустави доприносе и да их, у име запослених,уплати фондовима. Порези 
и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет 
расхода периода на који се односе. 
 
3.20. Обавезе за отпремнине и јубиларне награде 
 С обзиром на мали број радника то је занемаљиви износ тако да је предвиђена минимална 
сума. 
 
3.21. Накнадно установљене грешке 
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 
нераспоређеног добитка из ранијих година, односно губитка ранијих година.Материјално значајном 
грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном износу са осталим 
грешкама, већа од 2%  од укупне имовине. 
 
4.УПРАВЊАНЈЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским 
ризицима и то: 

 Тржишним ризицима, 
 Ризику ликвидности, 
 Кредитном ризику. 

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



да Друштво нема значајну каматоносу имовину, приход Друштва и токови готовине у великој мери 
су независни од промене  тржишних каматних  стопа. Ризик Друштва од промене фер вредности 
каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу примљених краткорочних кредита од 
банке. Кредити су примљени по променљивим каматним стопама и излаже Друштво каматном 
ризику токова готовине. 
Друштво врши анализу изложености ризика од промене каматних стопа на динамичкој основи 
узимајући у обзир алтернативне изворе финасирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе 
будући да оне представљају најзначајнију каматносну позицију. Активности упраљања стопе на 
нивоу коју је у складу са пословном стратегијом Друштва. 
 
4.2. Ризик ликвидности 
Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства 
одговарајућим изворима финасиранја са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се 
средство реализује поразумној цени у одговарајућем временском оквиру. 
Друштво управља ликдвисношћу са цилјем да осигура да извори финансирања буду расположиви за 
измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности 
идентификовањем и праћењем промена у изворима финасирања потребним за испуњење пословних 
циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва. 
Друштво има приступ разноликим изворима финансирања. Средства се прикупљају путем: - 
Краткорочних и дугорочних кредита. 
 
4.3. Кредитни ризик   
Кредитни ризик је ризик настанка финасијских губитака Друштва као резултат кашњења клијената 
или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за 
изложеност Друштва по основу готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и 
финансијским  институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и 
физичких лица и преузетих обавеза. 
Друштво је изложено кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је 
предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. У случају неблаговременог 
измиривања обавеза купаца према Друштву, истима се прекида право закупа или испорука робе. 
Поред прекида испорука призвода, користе се следећи механизми наплате: репрограмирање дуга, 
компензација са правним лицима, утужења, вансудка поравнања и остало. 
 
4.4. Управљање ризиком капитала 
Друштво се определило за финасијки концепт капитала и његово очување према коме је капитал 
дефинисан на основу номиналних новчаних јединица. 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала 
са циљем да смањи трошкове капитала, а акционарима обезбедило дивиденде. Да би очувало односно 
кориговало структуру капитала, Друштво може да размотри следеће опције: корекција исплата 
дивиденди акционрима, враћања капитала акционарима, издавање нових акција или продаја 
средстава како би се смањила дуговања.  
 
4.5. Правична (фер) вредност 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредости активе и пасиве за 
коју постоје званичне тржишне инфомарције и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финасијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичу 
вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши 
процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним 
књигама неће бити реализована врши исправку вредности. 
Руководство Друштва сматра да износи у приложеним финансијским извештајима одражавају 
вредност  која је у таим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе извештаја. 
 



5.     ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

 2016 2015 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима   

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје робе   

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним 
лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним 
лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје производа и услуга   

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 0 0 

 
 

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 

 2016 2015 

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе   

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене 
потребе 

  

УКУПНО 0 0 

 
 

7 . ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
 

 2016. 2015 

Почетне залихе учинака (01.01.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

Крајње залихе учинака (31.12.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 0 0 

 

 



 
 
 
 
 
 

8 . ДРУГИ  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 2016 2015 

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

Приходи од закупнина 2,220 1.999 

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи 92 382 

УКУПНО 2,312 2.381 

 
 
 
9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 2016  2015 

Набавна вредност продате робе на велико   

Набавна вредност продате робе на мало    

УКУПНО 0 0 

 
 
10. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 2016  2015 

Трошкови материјала за израду  0 

Трошкови режијског материјала  10 

Трошкови горива и енергије 134 116 

УКУПНО 134 126 

 
 

 

 

11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ-52 

 2016. 2015 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  255 

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

 46 

Трошкови накнада по уговорима о делу   

Трошкови накнада по ауторским уговорима   

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима 

  



 2016. 2015 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора   

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора   

Остали лични расходи и накнаде   

УКУПНО  301 

 

12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2016 2015 

Трошкови амортизације  6 

Трошкови резервисања за гарантни рок   

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   

Резервисања за задржане кауције и депозите   

Резервисања за трошкове ресктруктурирања   

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   

Остала дугорочна резервисања   

УКУПНО  6 

 
13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ-53 и 55 
 

 2016 2015 

Трошкови услуга на изради учинака   

Трошкови транспортних услуга  4 

Трошкови услуга одржавања   

Трошкови закупнина 166 305 

Трошкови сајмова 
 

  

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Остали трошкови производних услуга 65 314 

Свега трошкови производних услуга 231 623 

Трошкови непроизводних услуга 64 115 

Трошкови репрезентације 
 

 146 

Трошкови премија осигурања   

Трошкови платног промета   

Трошкови чланарина   

Трошкови пореза 148 384 

Трошкови доприноса   



 2016 2015 

Остали нематеријални трошкови 235 15 

Свега нематеријални трошкови 447 660 

УКУПНО 678 1.283 

 
 
14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ-66 
 

 2016 2015 

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   

Приходи од камата 36 55 

Позитивне курсне разлике   

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и 
заједничких улагања 

  

Остали финансијски приходи   

УКУПНО 36 55 

 
15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ-56 
 

 2016 2015 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним 
лицима 

  

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 

  

Расходи камата 351 89 

Негативне курсне разлике   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 
заједничких улагања 

  

Остали финансијски расходи   

УКУПНО 351 89 

16. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 2016 2015 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

  

Добици од продаје биолошких средстава   

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности   

Добици од продаје материјала   

Вишкови   



 2016 2015 

Наплаћена отписана потраживања   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим 
валутне клаузуле 

  

Приходи од смањења обавеза 12  

Приходи од укидања дугорочних резервисања   

Остали непоменути приходи 1 144 

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава   

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања   

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и 
опреме 

  

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

  

Приходи од усклађивања вредности залиха   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 

  

Приходи од усклађивања вредности остале имовине   

УКУПНО 13 144 

 
 

17.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 2016 2015 

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

  

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких средстава   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 
вредности 

  

Губици од продаје материјала   

Мањкови   

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

  

Расходи по основу директних отписа потраживања   

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе   

Остали непоменути расходи 1  

Обезвређење биолошких средстава   

Обезвређење нематеријалних улагања   

Обезвређење некретнина, постројења и опреме   

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

  



 2016 2015 

Обезвређење залиха материјала и робе   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 

716  

Обезвређење остале имовине   

УКУПНО 717  

 
18. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2016 2015 

Добитак пословања које се обуставља   

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

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља   

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

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 

0 0 

. 
 
19. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 
 

 2016 2015 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

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

следећи начин: 
 

 
Улагања 
у развој 

Конце
сије, 
патен

Остала 
немате
ријална 

Нематер
ијална 

улагања 

Аванси за 
нематеријал

на 

УКУПН
О 

НЕМАТ

GOOD
WILL 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        

Почетно стање - 1. јануар 
2015. год. 

 90    90  

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Повећања         

Отуђења и расходовање        



Ревалоризација - процена по 
поштеној вредности 

       

Остало        

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 90    90  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ         

Почетно стање - 1.јануар 
2015. год. 

 90    90  

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Амортизација        

Губици због обезвређења         

Отуђења и расходовање        

Ревалоризација – процена по 
поштеној вредности 

       

Остало        

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 90    90  

НЕОТПИСАНА 
(САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

 0    0  

31. децембар 2015. год.  0    0  

31. децембар 2016. год.  0    0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у табели у 

наставку. 
Nekretnine  se  vode  po  nabavnoj  vrednosti. 

 
Земљиште 

 

Грађевинск
и објекти 

 

Постројењ
а и опрема 

 

Остале 
некрет
нине, 

построј
ења 

и 
опрема 

 

Некретн
ине, 

построје
ња и 

опрема 
у 

припрем
и 
 

Аванси 
за 

некрет
нине, 

построј
ења и 

опрему 
 

Улагања 
на туђим 

НПО 
 

УКУПН
О 
 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

        

Почетно стање - 1. 
јануар. 2016. год. 

35.267 3.765 1.293     40.325 

Исправка грешке и 
промена 
рачуноводствене 
политике 

        

Нова улагања         

Отуђења и 
расходовање 

        

Ревалоризација  - 
процена по поштеној 
вредности  

        

Остало         

Крајње стање - 31. 
децембар 2016. год. 

35.267 3.765 1.293     40.325 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ  

        

Почетно стање - 
1.јануар 2015. год. 

 3765 1.293     5.058 

Исправка грешке и 
промена 
рачуноводствене 
политике 

        

Амортизација         

Губици због 
обезвређења  

        

Отуђења и 
расходовање 

        

Ревалоризација -  
процена по поштеној 
вредности 

        



Остало         

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 3.765 1.293     5.058 

НЕОТПИСАНА 
(САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ 

35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2015. 
год. 

35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2016. 
год. 

35.267 0 0     35.267 

 
2. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

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

начин: 

 2016. 2015 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ   

Почетно стање - 1. јануар 2016 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Повећања која су резултат стицања   

Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало   

Крајње стање - 31. децембар 2016. год.   

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ   

Почетно стање - 1. јануар 2016 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Амортизација   

Губици због обезвређења   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало    

Крајње стање - 31. децембар 2016 год.   

НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ   

31. децембар 2015. год.  0 

31. децембар 2016. год.  0 

Почетно стање - 1. јануар. 2016. год.  

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Повећања која су резултат стицања  



Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака  

Промена поштене вредности - ревалоризација  

Отуђења и расходовање  

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник  

Остало  

Крајње стање - 31. децембар 2015. год. 0 

Крајње стање – 31. децембар 2016. год. 0 

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

 
 

Шуме 
Више-

годишњи 
засади 

Основно 
стадо 

Биолошка 
средства у 
припреми 

Аванси за 
биолошка 
средства 

УКУПН
О 

Почетно стање - 1. јануар 
2016. год. 

      

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

      

Повећања по основу набавки  
  
 

  
 

  
  
 

Смањења по основу продаје   
  
 

  
 

  
  
 

Смањења по основу жетве        

Промена (повећање или 
смањење) поштене вредности 

  
  
 

  
 

  
  
 

Остало        

Крајње стање -  31.12.2016. 
год. 

       

 
24. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

 % Учешћа 2016. 2015. 

Учешћа у капиталу зависних правних лица    

Учешћа у капиталу осталих повезаних правних 
лица 

   

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

   

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



25. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2016. 2015. 

Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим 
повезаним правним лицима 

  

Дугорочни кредити у земљи   

Дугорочни кредити у иностранству   

Хартије од вредности које се држе до доспећа   

Остали дугорочни финансијски пласмани   

Минус: Обезвређење осталих дугорочних финансијских 
пласмана 

  

УКУПНО 0 0 

 

26. ЗАЛИХЕ 
 

 2016. 2015 

Материјал   

Недовршена производња   

Готови производи   

Трговачка роба   

Плаћени  аванси 20  

Минус: Обезвређење залиха   

УКУПНО 20 0 

 
 

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

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

приказати на следећи начин: 

 2016. 2015 

Нематеријална улагања намењена продаји   

Земљиште намењено продаји   

Грађевински објекти намењени продаји   

Инвестиционе некретнине намењене продаји   

Остале некретнине намењене продаји   

Постројења и опрема намењена продаји   

Биолошка средства намењена продаји   

Средства пословања које се обуставља   

Минус: Обезвређење сталних средстава и средстава 
пословања које се обуставља 

  

УКУПНО 0 0 



 
 28. ПОТРАЖИВАЊА-20,21 и 22 – 223  не 
 

 2016. 2015. 

Купци – матична и зависна правна лица   

Купци – остала повезана правна лица   

Купци у земљи 6.234 7.582 

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања од купаца 715  

Свега  потраживања по основу продаје 5,519 7.582 

Потраживања од извозника   

Потраживања по основу увоза за туђи рачун   

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје   

Остала потраживања из специфичних послова   

Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних 
послова 

  

Свега потраживања из специфичних послова   

Потраживања за камату и дивиденде 36  

Потраживања од запослених   

Потраживања од државних органа и организација   

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 
доприноса 

  

Остала потраживања   

Минус: Исправка вредности других потраживања 
 

  

Свега друга потраживања 36  

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 5,555 7.582  

 
 
 

29. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК-223 
 
 

 2016. 2015 

Порез  на  добит 135  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2016 2015 

Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна 
правна лица 

  

Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна 
лица 

61 93 

Краткорочни кредити у земљи   

Краткорочни кредити у иностранству   

Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до 
једне године 

  

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

  

Хартије од вредности којима се тргује   

Остали краткорочни финансијски пласмани 610 610 

Минус: Обезвређење краткорочних финансијских 
пласмана 

  

УКУПНО 671 703 

 
31. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 2016. 2015. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни   

Издвојена новчана средства и акредитиви   

Благајна   

Девизни рачун   

Девизни акредитиви   

Девизна благајна   

Остала новчана средства   

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 
вредност умањена 

  

УКУПНО 0 0 

 

 
 
32. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2016. 2015. 

Порез на додату вредност – претходни порез 4 11 

Активна временска разграничења   

УКУПНО 4 11 



33. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 
 Нема. 
 

34. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
 

 2016. 2015 

Акцијски капитал 2023 141 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал   

Задружни удели   

Остали основни капитал   

УКУПНО 2023 141 

 
 

35. АКЦИОНАРИ   СУ. 
 

 Врста акција3  % Учешћа  2016 2015 

BRINZA ANASTASIJA  36,03559 729 729 

LJIJIC  MILOS  36,03559 729 729 

MITROVIC SNEZANA  12,06130 244 244 

Мањински интерес  15,86752 321 321 

УКУПНО  100 2.023 2.023 

 

 
 
36. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

 

 2016 2015 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

 
 
 
37. РЕЗЕРВЕ 
 

 2016 2015 

Емисиона премија   

Законске резерве   

Статутарне и друге резерве   

УКУПНО 0 0 



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

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

 
Нематеријал
на улагања 

 

Некретнине
, постројења 

и опрема 
 

Хартије од 
вредности 

расположив
е за продају 

 

Учешћа у 
капиталу 

инострани
х 

привредни
х друштва 

Остал
о 
 

УКУПН
О 
 

Почетно стање – 1.1.2016  35.267    35.267 

Исправка грешке и 
промена рачуноводствене 
политике 

      

Процена по поштеној 
вредности – повећање 

      

Процена по поштеној 
вредности – смањење 

      

Укидање       

Остала повећања       

Остала смањења  1.882    1.882 

Крајње стање – 
31.12.2016. 

 33.385    33.385 

 
39. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 
 
Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 2016 

Почетно стање – 1.1.2016. 586 

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2016.  

Исплата дивиденде  

Остала повећања  

Остала смањења  

Нераспоређена добит текуће године 397 

Стање на дан 31.12.2015. 983 

 
. 
Расподела нерасподеђеног добитка  - Скупштинa  nije донела  одлуку. 
 
 



40. ГУБИТАК 
 

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

 2016 2015 

Губитак ранијих година 2.343 3378 

Губитак текуће године -  -1.035 

УКУПНО 2.343 2.343 

 
 
41. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ) 
 

 2016. 2015. 

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

  

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

  

УКУПНО 0 0 

 

42. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 

Резервис
ања за 

трошков
е у 

гарантно
м року 

Резервиса
ња за 

трошкове 
обнављањ

а 
природни

х 
богатстава 

Резерви
сања за 
задржан

е 
кауције 

и 
депозит

е 

Резерви
сања за 

трошков
е ре-

структу-
рирања 

Резервиса
ња за 

накнаде и 
друге 

бенефициј
е 

запослени
х 

Остала 
дугороч

на 
резервис

ања 
 

УКУПН
О 

 

Почетно стање – 1.1.2016.        

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Додатна резервисања 
извршена  
у 2015. год. 

       

Искоришћена резервисања  
у 2015. год. 

       

Укинута резервисања у 2016. 
год. 

       

Повећање проистекло из 
дисконтовања 

       

Остало        

Крајње стање – 31.12.2016.       0 

 
 



43. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 

 
Ознака 
валуте 

 

Каматна 
стопа 

 
2016. 2015. 

Дугорочни кредити у земљи     

Дугорочни кредити у иностранству     

УКУПНО   0  0 

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

44. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 2016. 2015. 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал   

Обавезе према матичним и зависним правним лицима   

Обавезе према осталим повезаним правним лицима   

Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана   

Остале дугорочне обавезе   

УКУПНО 0 0 

 
 

45. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

2016. 2015. 

Краткорочни кредити од матичних и зависних правних 
лица 

    

Краткорочни кредити од осталих повезаних правних 
лица 

    

Краткорочни кредити у земљи     

Краткорочни кредити у иностранству     

Део дугорочних кредита који доспева до једне године     

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне 
године 

  21 21 

Обавезе по краткорочним хартијама од вредности     

Остале краткорочне финансијске обавезе   5,200 5,180 

УКУПНО   5,221 5.201 

 
 

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

 



47. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 2016. 2015 

Примљени аванси, депозити и кауције   

Добављачи - матична и зависна правна лица   

Добављачи - остала повезана правна лица   

Добављачи у земљи 2,058 2.853 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања   

Свега обавезе из пословања  2.853 

Обавезе према увознику   

Обавезе по основу извоза за туђ рачун   

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје   

Остале обавезе из специфичних послова   

Свега  обавезе из специфичних послова   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2058 2853 

 
48. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2016. 2015 

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

89 239 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 8 10 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 26 32 

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

23 29 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   

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

  

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

  

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада  310 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања   

Обавезе за дивиденде   

Обавезе за учешће у добити   

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора    

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току 
године 

  



 2016. 2015 

Остале обавезе   

Свега друге обавезе  0 

Унапред обрачунати трошкови   

Обрачунати приходи будућег периода   

Разграничени зависни трошкови набавке   

Одложени приходи и примљене донације   

Разграничени приходи по основу потраживања   

Остала ПВР   

Свега ПВР   

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 146 310 

 
49. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
Укупне  обавезе  за  порез  на  добит   иѕносе  - 0,00 
 
 
50. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У току периода извршене су следеће трансакције са повезаним лицима: 
 

Набавка и продаја добара и услуга 
 

  
Продаја Набавка Потраживања Обавезе 

2016. 2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 
Крајње матично 
предузеће 

                

Зависна предузећа                 
Придружена предузећа                 
Заједнички 
контролисана предузећа 

                

Чланови уже породице 
крајњег власника 

                

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

  2016. 2015 
Крајње матично предузеће     
Повезана  предузећа 61 93  
Придружена предузећа     
Заједнички контролисана предузећа     
Крајње руководеће особље     
УКУПНО 61 93  

              Позајмица  је  од  Теразија рент  доо 
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INOS  METALBIRO  AD 
 

НАПОМЕНА УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 

ZA 2016 
 
 

 
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

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

акционарско.. 
Порески идентификациони број (ПИБ): 100011959 

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

 
Претежна делатност друштва је  Разрада грађевинских пројекта.  

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

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводства и ревизији („Службени гласник 
РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у микро правно лице. 
Просечан број запослених у 2016. год. – nema zaposlenih  

 
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Финансијски извештаји привредног друштва (назив, скраћеница за правну форму, седиште) за 

обрачунски период који се завршава 31.12.2016. године састављени су, по свим материјално 
значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним 
стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији 
(„Службени гласник РС“ бр. 46/2006),  другим подзаконским прописима донетим на основу тог 
Закона, као и у складу и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама друштва.. 

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије наведено. 
 
 
3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЕНЕ 
 
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 
начелу сталности пословања.Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и 
других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или 
исплати).  
 
3.2. Признавање елемената финансијских извештаја  
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће будуће економске користи притицати у 
Друштво и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност која може да се 
поуздано измери.  
 
3.3 Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 
разлика 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на 
међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне промене. 
 
 



3.4. Приходи од продаје 
Приходи од продаје робе и производа су приказани по фактурној вредности, умањеној за дате 
попусте исказане у фактури, повраћај робе и производа, као и порез на додату вредност.  
 
3.5. Расходи материјала и робе 
Расходи директног материјала односе се на сировине и материјал који су употребљени за израду 
производа. Расходи материјала поред директног материјала обухватају и расходе осталог материјала, 
резервних делова, горива и енергије. Расходи се такође односе и на набавну вредност продате робе. 
 
3.6.    Трошкови позајмљивања 
Трошкови позајмљивања су камата и други трошкови које Друштво има у вези са позајмљивањем 
средстава. љивања признају се као расход у периоду у којем су настали, осим у мери у којој се 
капитализују. 
Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства 
које се квалификује, чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Такви трошкови 
позајмљивања се капитализују као део набавне вредности средства када је вероватно да ће они имати 
за резултат будуће економске користи за Друштво и када се трошкови могу поуздано одмерити. 
Други трошкови позајмљивања признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
 
3.7. Нематеријална улагања  
Нематеријална улагања обухватају нематеријална средства са ограниченим и неограниченим веком 
употребе, као што су улагање у набавку лиценце за рачунарске програме, остала нематеријална 
улагања и нематеријална улагања у припреми.У тренутку набавке нематеријална улагања се почетно 
вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну 
вредност нематеријалних средстава укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни 
зависни трошкови набавке и дажбине који се могу директно приписати припреми средства за 
намеравану употребу.Након почетног признавања нематеријална улагања вреднују се по набавној 
вредности умањеној за исправку вредности.Основицу за амортизацију нематеријалних улагања са 
ограниченим веком употребе чини трошак набавке умањен за остатак вредности. Обрачун 
амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се 
са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када се улагање 
расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство које се држи за 
продају.Амортизација се обрачунава пропорционалном методом по стопама од 1,00 - 25%. 
 
3.8. Некретнине, постројења и опрема и биолошка средства 
Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у пословању 
Друштва, као што су:    земљиште, грађевински објекти,  опрема,  и опрема у припреми, аванси за 
неведена средства и улагања на туђим објектима. 
- земљишта,  
- грађевински објекти, 
- опрема, 
- некретнине и опрема у припреми и  
Друштво исказује ставку на позицији некретнине и опрема уколико она испуњава два критеријума: 
ако се очекује да ће будућа економска корист повезана са тим средствима притицати у Друштво и ако 
се појединачна набавна вредност у моменту набавке може поуздано утврдити, уз услов да је она већа 
од једне просечне бруто зараде по запосленом према последњем објављеном податку републичког 
органа.У тренутку набавке некретнине и опрема се почетно вреднују по трошку набавке, односно по 
набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност некретнина и опреме укључује се нето 
фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који су настали 
приликом набавке, односно довођења у стање функционалне приправности. Обрачун амортизације 
почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се са обрачуном 
амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када је средство расходовано или 
продато, или кад се рекласификује у стално средство које се држи за продају. Амортизација 
некретнина и опреме врши се за свако посебно средство применом методе пропорционалног 



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

 
 

Стопа  
амортијације (%) 

1.  НЕКРЕТНИНЕ    
Грађевински објекти   2.5  

2.  ОПРЕМА   
Рачунска опрема 
Teлекомуникациона опрема 
Путничко моторна возила 

 
15,0 
 15,0  
15,0 

 
Земљиште се исказује по набавној вредности. Приликом набавке земљиште се увек исказује по 
набавној вредности, коју чини фактурна вредност добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења у стање функционалне приправности. Код грађевинског земљишта, у набавну 
вредност урачунавају се сви издаци који су извршени за набавку, али и за припрему земљишта за 
коришћење. У вредност земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене 
земљишта.Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације. Добитак који настане приликом 
продаје основних средстава књижи се у корист осталих прихода, а губитак настао приликом 
отуђивања основних средстава књижи се на терет осталих расхода. 
 
3.9.     Инвестиционе некретнине 
Инвестиционе некретнине су некретнине које Друштво, као власник држи ради остваривања зараде 
од издавања у закуп, а не ради употребе за своје потребе или за продају у оквиру редовног 
пословања. 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се процењују се методом набавне вредности 
умањеној за укупан износ исправке вредности по основу амортизације. 
Накнадни издаци повећавају вредност инвестиционе некретнине ако је вероватно да ће приливи 
будућих економских користи бити већи од процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине. 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у коме су настали. 
 
3.10. Дугорочни финансијски пласмани 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су 
учешћа у капиталу остали правних лица и остали дугорочни пласмани. 
Учешћа у капиталу осталих правних лица представљају финансијска средства која се приликом 
почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност 
надокнаде која је дата за њих, увећаној за директно приписиве трансакционе трошкове. 
Након почетног признавања, финансијска средства која немају котирану тржишну цену Друштво 
мери по набавној вредности умањеној за евентуалне губитке због обезвређења, док се хартије од 
вредности које се котирају на берзи мере по фер вредности без било каквог умањивања за 
трансакционе трошкове који се могу начинити приликом продаје или другог отуђења.  
 
3.11. Залихе 
Залихе материјала, алата, инвентара и робе процењују се по набавној вредности. Набавну вредност 
чине нето фактурна вредност и зависни трошкови набавке. Под зависним трошковима набавке 
подразумевају се сви директни трошкови у поступку набавке до ускладиштења, укључујући и 
припадајуће трошкове сопственог транспорта, утовара и истовара до нивоа тржишне цене такве 
услуге.Залихе се евидентирају по стварним набавним ценама, а обрачун излаза са залиха врши се по 
методи пондерисане просечне цене.Ситан инвентар се отписује у целости приликом стављања у 
употребу. 
 
 
 
 



3.12. Потраживања 
Потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која нису 
котирана на активном тржишту. Потраживања се почетно вреднују по фер вредности на датум 
продаје, а накнадно одмеравање се врши по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне 
каматне стопе, умањеној за обезвређење.У билансу стања Друштва ова категорија финансијских 
средстава обухвата потраживања по основу продаје, потраживања из специфичних послова и друга 
потраживања.Потраживања по основу продаје обухватају потраживања од купаца за испоручене 
производе, извршене услуге и коришћење имовине Друштва. Потраживања се евидентирају по 
фактурној вредности умањеној за исправку вредности обезвређених потраживања. Књиговодствена 
вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у билансу 
успеха у оквиру осталих расхода.Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на 
основу рачуноводствене политике Друштва и то за потраживања у земљи старија од 90 дана. 
Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате потраживања 
извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси управни одбор 
Друштва. 
 
3.13. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних 
разлика 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних курсева 
важећих на дан трансакције. Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих 
трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају 
године, признају се у билансу успеха. 
 
3.14. Обрачунати ефекти уговорене валутне клаузуле 
Обрачунати ефекти валутне клаузуле исказују се као финансијски приходи и расходи у билансу 
успеха.  
 
 
 
3.15. Финансијске обавезе 
Друштво признаје финансијске обавезе у свом билансу стања само онда када оно постане једна од 
уговорних страна у финансијском инструменту. Финансијска обавеза престаје да се признаје када 
Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 
бавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по 
номиналној (фактурној) вредности.Примљени кредити од банака се првобитно признају у износима 
примљених средстава (номиналној вредности), а након тога се исказују по амортизованој вредности 
уз примену уговорене каматне стопе. Ефекти примењивања уговорене уместо ефективне каматне 
стопе као што се захтева у складу МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и одмеравање по 
процени руководства Друштва немају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје. 
Кредити су одобрени уз варијабилне каматне стопе, а унапред плаћене накнаде за одобрене кредите 
разграничавају се на пропорционалној основи током периода трајања кредита.Обавеза је текућа 
уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Друштва, односно у 
периоду до 12 месеци након датума извештавања. Све остале обавезе се класификују као дугорочне. 
 
3.16. Закупи 
-као закуподавац 
Приход од закупа се признаје у току периода трајања закупа применом методе нето улагања, која 
одражава константну периодичну стопу повраћаја. 
          Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа. 
 
3.17. Порез на добитак 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о опорезивању 
Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се применом пореске стопе од 
15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу Друштва. Пореска основица приказана у 
пореском билансу укључује добитак приказан у званичном билансу успеха који се коригује за сталне 



разлике које су дефинисане прописима о опорезивању Републике Србије. Одложени порез се 
обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се примењивати у периоду када се средство 
реализује или обавеза измирује. Одложени порез се евидентира на терет или у корист биланса успеха, 
осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том 
случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала. 
 
3.18 Порез на додату вредност 
Порез на додату вредност је по свом економском учинку порез на општу потрошњу и спада у врсту 
пореза на промет. То је посебан облик пореза који се плаћа у свим фазама производног и прометног 
циклуса, тако што се у свакој фази опорезује само износ додате вредности која је остварена у свакој 
фази производно-прометног циклуса.Обавезе за порез на додату вредност, обухватају обавезе настале 
по основу обрачунатог пореза на додату вредност и то по основу обавеза за порез на додату вредност 
по издатим фактурама, примљеним авансима, по основу сопствене потрошње и по другим обавезама, 
по општој стопи (20%) и по посебној стопи  (10%)  Закона о ПДВ-у.  
3.19. Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених  
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа порезе 
и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 
запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе на терет запослених и на терет послодавца у 
износима обрачунатим по стопама утврђеним законским прописима. Друштво је, такође обавезно да 
од бруто зарада запослених обустави доприносе и да их, у име запослених,уплати фондовима. Порези 
и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет запосленог се књиже на терет 
расхода периода на који се односе. 
 
3.20. Обавезе за отпремнине и јубиларне награде 
 С обзиром на мали број радника то је занемаљиви износ тако да је предвиђена минимална 
сума. 
 
3.21. Накнадно установљене грешке 
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна 
нераспоређеног добитка из ранијих година, односно губитка ранијих година.Материјално значајном 
грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном износу са осталим 
грешкама, већа од 2%  од укупне имовине. 
 
4.УПРАВЊАНЈЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским 
ризицима и то: 

 Тржишним ризицима, 
 Ризику ликвидности, 
 Кредитном ризику. 

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



да Друштво нема значајну каматоносу имовину, приход Друштва и токови готовине у великој мери 
су независни од промене  тржишних каматних  стопа. Ризик Друштва од промене фер вредности 
каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по основу примљених краткорочних кредита од 
банке. Кредити су примљени по променљивим каматним стопама и излаже Друштво каматном 
ризику токова готовине. 
Друштво врши анализу изложености ризика од промене каматних стопа на динамичкој основи 
узимајући у обзир алтернативне изворе финасирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе 
будући да оне представљају најзначајнију каматносну позицију. Активности упраљања стопе на 
нивоу коју је у складу са пословном стратегијом Друштва. 
 
4.2. Ризик ликвидности 
Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства 
одговарајућим изворима финасиранја са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се 
средство реализује поразумној цени у одговарајућем временском оквиру. 
Друштво управља ликдвисношћу са цилјем да осигура да извори финансирања буду расположиви за 
измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности 
идентификовањем и праћењем промена у изворима финасирања потребним за испуњење пословних 
циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва. 
Друштво има приступ разноликим изворима финансирања. Средства се прикупљају путем: - 
Краткорочних и дугорочних кредита. 
 
4.3. Кредитни ризик   
Кредитни ризик је ризик настанка финасијских губитака Друштва као резултат кашњења клијената 
или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за 
изложеност Друштва по основу готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и 
финансијским  институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и 
физичких лица и преузетих обавеза. 
Друштво је изложено кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је 
предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. У случају неблаговременог 
измиривања обавеза купаца према Друштву, истима се прекида право закупа или испорука робе. 
Поред прекида испорука призвода, користе се следећи механизми наплате: репрограмирање дуга, 
компензација са правним лицима, утужења, вансудка поравнања и остало. 
 
4.4. Управљање ризиком капитала 
Друштво се определило за финасијки концепт капитала и његово очување према коме је капитал 
дефинисан на основу номиналних новчаних јединица. 
Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 
неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала 
са циљем да смањи трошкове капитала, а акционарима обезбедило дивиденде. Да би очувало односно 
кориговало структуру капитала, Друштво може да размотри следеће опције: корекција исплата 
дивиденди акционрима, враћања капитала акционарима, издавање нових акција или продаја 
средстава како би се смањила дуговања.  
 
4.5. Правична (фер) вредност 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредости активе и пасиве за 
коју постоје званичне тржишне инфомарције и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финасијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичу 
вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство Друштва врши 
процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у пословним 
књигама неће бити реализована врши исправку вредности. 
Руководство Друштва сматра да износи у приложеним финансијским извештајима одражавају 
вредност  која је у таим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе извештаја. 
 



5.     ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
 

 2016 2015 

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима   

Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима   

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје робе   

Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним 
лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним 
лицима 

  

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   

Свега приходи од продаје производа и услуга   

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 0 0 

 
 

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 
 

 2016 2015 

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе   

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене 
потребе 

  

УКУПНО 0 0 

 
 

7 . ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
 

 2016. 2015 

Почетне залихе учинака (01.01.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

Крајње залихе учинака (31.12.)   

Недовршена производња   

Недовршене услуге   

Готови производи    

ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА   

СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 0 0 

 

 



 
 
 
 
 
 

8 . ДРУГИ  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 2016 2015 

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

Приходи од закупнина 2,220 1.999 

Приходи од чланарина   

Приходи од тантијема и лиценцних накнада   

Остали пословни приходи 92 382 

УКУПНО 2,312 2.381 

 
 
 
9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 2016  2015 

Набавна вредност продате робе на велико   

Набавна вредност продате робе на мало    

УКУПНО 0 0 

 
 
10. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 2016  2015 

Трошкови материјала за израду  0 

Трошкови режијског материјала  10 

Трошкови горива и енергије 134 116 

УКУПНО 134 126 

 
 

 

 

11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ-52 

 2016. 2015 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)  255 

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

 46 

Трошкови накнада по уговорима о делу   

Трошкови накнада по ауторским уговорима   

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим 
пословима 

  



 2016. 2015 

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора   

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора   

Остали лични расходи и накнаде   

УКУПНО  301 

 

12. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 2016 2015 

Трошкови амортизације  6 

Трошкови резервисања за гарантни рок   

Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава   

Резервисања за задржане кауције и депозите   

Резервисања за трошкове ресктруктурирања   

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   

Остала дугорочна резервисања   

УКУПНО  6 

 
13. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ-53 и 55 
 

 2016 2015 

Трошкови услуга на изради учинака   

Трошкови транспортних услуга  4 

Трошкови услуга одржавања   

Трошкови закупнина 166 305 

Трошкови сајмова 
 

  

Трошкови рекламе и пропаганде   

Трошкови истраживања   

Остали трошкови производних услуга 65 314 

Свега трошкови производних услуга 231 623 

Трошкови непроизводних услуга 64 115 

Трошкови репрезентације 
 

 146 

Трошкови премија осигурања   

Трошкови платног промета   

Трошкови чланарина   

Трошкови пореза 148 384 

Трошкови доприноса   



 2016 2015 

Остали нематеријални трошкови 235 15 

Свега нематеријални трошкови 447 660 

УКУПНО 678 1.283 

 
 
14. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ-66 
 

 2016 2015 

Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   

Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   

Приходи од камата 36 55 

Позитивне курсне разлике   

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Приходи од учешћа у добити зависних правних лица и 
заједничких улагања 

  

Остали финансијски приходи   

УКУПНО 36 55 

 
15. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ-56 
 

 2016 2015 

Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним 
лицима 

  

Финансијски приходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 

  

Расходи камата 351 89 

Негативне курсне разлике   

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле   

Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и 
заједничких улагања 

  

Остали финансијски расходи   

УКУПНО 351 89 

16. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

 2016 2015 

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

  

Добици од продаје биолошких средстава   

Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности   

Добици од продаје материјала   

Вишкови   



 2016 2015 

Наплаћена отписана потраживања   

Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика осим 
валутне клаузуле 

  

Приходи од смањења обавеза 12  

Приходи од укидања дугорочних резервисања   

Остали непоменути приходи 1 144 

Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава   

Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања   

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и 
опреме 

  

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

  

Приходи од усклађивања вредности залиха   

Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних 
финансијских пласмана 

  

Приходи од усклађивања вредности остале имовине   

УКУПНО 13 144 

 
 

17.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

 2016 2015 

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

  

Губици по основу  расходовања и продаје биолошких средстава   

Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од 
вредности 

  

Губици од продаје материјала   

Мањкови   

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

  

Расходи по основу директних отписа потраживања   

Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе   

Остали непоменути расходи 1  

Обезвређење биолошких средстава   

Обезвређење нематеријалних улагања   

Обезвређење некретнина, постројења и опреме   

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

  



 2016 2015 

Обезвређење залиха материјала и робе   

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана 

716  

Обезвређење остале имовине   

УКУПНО 717  

 
18. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 
 

 2016 2015 

Добитак пословања које се обуставља   

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

  

Минус: Губитак пословања које се обуставља   

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

  

НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА 

0 0 

. 
 
19. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 
 

 2016 2015 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

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

следећи начин: 
 

 
Улагања 
у развој 

Конце
сије, 
патен

Остала 
немате
ријална 

Нематер
ијална 

улагања 

Аванси за 
нематеријал

на 

УКУПН
О 

НЕМАТ

GOOD
WILL 

 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ        

Почетно стање - 1. јануар 
2015. год. 

 90    90  

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Повећања         

Отуђења и расходовање        



Ревалоризација - процена по 
поштеној вредности 

       

Остало        

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 90    90  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ         

Почетно стање - 1.јануар 
2015. год. 

 90    90  

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Амортизација        

Губици због обезвређења         

Отуђења и расходовање        

Ревалоризација – процена по 
поштеној вредности 

       

Остало        

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 90    90  

НЕОТПИСАНА 
(САДАШЊА) ВРЕДНОСТ 

 0    0  

31. децембар 2015. год.  0    0  

31. децембар 2016. год.  0    0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва  приказане су у табели у 

наставку. 
Nekretnine  se  vode  po  nabavnoj  vrednosti. 

 
Земљиште 

 

Грађевинск
и објекти 

 

Постројењ
а и опрема 

 

Остале 
некрет
нине, 

построј
ења 

и 
опрема 

 

Некретн
ине, 

построје
ња и 

опрема 
у 

припрем
и 
 

Аванси 
за 

некрет
нине, 

построј
ења и 

опрему 
 

Улагања 
на туђим 

НПО 
 

УКУПН
О 
 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

        

Почетно стање - 1. 
јануар. 2016. год. 

35.267 3.765 1.293     40.325 

Исправка грешке и 
промена 
рачуноводствене 
политике 

        

Нова улагања         

Отуђења и 
расходовање 

        

Ревалоризација  - 
процена по поштеној 
вредности  

        

Остало         

Крајње стање - 31. 
децембар 2016. год. 

35.267 3.765 1.293     40.325 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ  

        

Почетно стање - 
1.јануар 2015. год. 

 3765 1.293     5.058 

Исправка грешке и 
промена 
рачуноводствене 
политике 

        

Амортизација         

Губици због 
обезвређења  

        

Отуђења и 
расходовање 

        

Ревалоризација -  
процена по поштеној 
вредности 

        



Остало         

Крајње стање - 31. 
децембар 2015. год. 

 3.765 1.293     5.058 

НЕОТПИСАНА 
(САДАШЊА) 
ВРЕДНОСТ 

35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2015. 
год. 

35.267 0 0     35.267 

31. децембар 2016. 
год. 

35.267 0 0     35.267 

 
2. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

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

начин: 

 2016. 2015 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ   

Почетно стање - 1. јануар 2016 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Повећања која су резултат стицања   

Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало   

Крајње стање - 31. децембар 2016. год.   

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ   

Почетно стање - 1. јануар 2016 год.   

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике   

Амортизација   

Губици због обезвређења   

Отуђења   

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник   

Остало    

Крајње стање - 31. децембар 2016 год.   

НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ   

31. децембар 2015. год.  0 

31. децембар 2016. год.  0 

Почетно стање - 1. јануар. 2016. год.  

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Повећања која су резултат стицања  



Повећања која су резултат приписаних накнадних издатака  

Промена поштене вредности - ревалоризација  

Отуђења и расходовање  

Пренос са или на залихе и некретнине коју користи власник  

Остало  

Крајње стање - 31. децембар 2015. год. 0 

Крајње стање – 31. децембар 2016. год. 0 

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

 
 

Шуме 
Више-

годишњи 
засади 

Основно 
стадо 

Биолошка 
средства у 
припреми 

Аванси за 
биолошка 
средства 

УКУПН
О 

Почетно стање - 1. јануар 
2016. год. 

      

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

      

Повећања по основу набавки  
  
 

  
 

  
  
 

Смањења по основу продаје   
  
 

  
 

  
  
 

Смањења по основу жетве        

Промена (повећање или 
смањење) поштене вредности 

  
  
 

  
 

  
  
 

Остало        

Крајње стање -  31.12.2016. 
год. 

       

 
24. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 
 

 % Учешћа 2016. 2015. 

Учешћа у капиталу зависних правних лица    

Учешћа у капиталу осталих повезаних правних 
лица 

   

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

   

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



25. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2016. 2015. 

Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим 
повезаним правним лицима 

  

Дугорочни кредити у земљи   

Дугорочни кредити у иностранству   

Хартије од вредности које се држе до доспећа   

Остали дугорочни финансијски пласмани   

Минус: Обезвређење осталих дугорочних финансијских 
пласмана 

  

УКУПНО 0 0 

 

26. ЗАЛИХЕ 
 

 2016. 2015 

Материјал   

Недовршена производња   

Готови производи   

Трговачка роба   

Плаћени  аванси 20  

Минус: Обезвређење залиха   

УКУПНО 20 0 

 
 

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

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

приказати на следећи начин: 

 2016. 2015 

Нематеријална улагања намењена продаји   

Земљиште намењено продаји   

Грађевински објекти намењени продаји   

Инвестиционе некретнине намењене продаји   

Остале некретнине намењене продаји   

Постројења и опрема намењена продаји   

Биолошка средства намењена продаји   

Средства пословања које се обуставља   

Минус: Обезвређење сталних средстава и средстава 
пословања које се обуставља 

  

УКУПНО 0 0 



 
 28. ПОТРАЖИВАЊА-20,21 и 22 – 223  не 
 

 2016. 2015. 

Купци – матична и зависна правна лица   

Купци – остала повезана правна лица   

Купци у земљи 6.234 7.582 

Купци у иностранству   

Минус: Исправка вредности потраживања од купаца 715  

Свега  потраживања по основу продаје 5,519 7.582 

Потраживања од извозника   

Потраживања по основу увоза за туђи рачун   

Потраживања из комисионе и консигнационе продаје   

Остала потраживања из специфичних послова   

Минус: Исправка вредности потраживања из специфичних 
послова 

  

Свега потраживања из специфичних послова   

Потраживања за камату и дивиденде 36  

Потраживања од запослених   

Потраживања од државних органа и организација   

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и 
доприноса 

  

Остала потраживања   

Минус: Исправка вредности других потраживања 
 

  

Свега друга потраживања 36  

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 5,555 7.582  

 
 
 

29. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК-223 
 
 

 2016. 2015 

Порез  на  добит 135  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 2016 2015 

Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна 
правна лица 

  

Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна 
лица 

61 93 

Краткорочни кредити у земљи   

Краткорочни кредити у иностранству   

Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до 
једне године 

  

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

  

Хартије од вредности којима се тргује   

Остали краткорочни финансијски пласмани 610 610 

Минус: Обезвређење краткорочних финансијских 
пласмана 

  

УКУПНО 671 703 

 
31. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 
 

 2016. 2015. 

Хартије од вредности – готовински еквиваленти   

Текући (пословни) рачуни   

Издвојена новчана средства и акредитиви   

Благајна   

Девизни рачун   

Девизни акредитиви   

Девизна благајна   

Остала новчана средства   

Новчана средства чије је коришћење ограничено или 
вредност умањена 

  

УКУПНО 0 0 

 

 
 
32. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2016. 2015. 

Порез на додату вредност – претходни порез 4 11 

Активна временска разграничења   

УКУПНО 4 11 



33. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 
 Нема. 
 

34. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 
 

 2016. 2015 

Акцијски капитал 2023 141 

Удели ДОО   

Улози   

Државни капитал   

Друштвени капитал   

Задружни удели   

Остали основни капитал   

УКУПНО 2023 141 

 
 

35. АКЦИОНАРИ   СУ. 
 

 Врста акција3  % Учешћа  2016 2015 

BRINZA ANASTASIJA  36,03559 729 729 

LJIJIC  MILOS  36,03559 729 729 

MITROVIC SNEZANA  12,06130 244 244 

Мањински интерес  15,86752 321 321 

УКУПНО  100 2.023 2.023 

 

 
 
36. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 

 

 2016 2015 

Неуплаћене уписане акције   

Неуплаћени уписани удели   

УКУПНО 0 0 

 
 
 
37. РЕЗЕРВЕ 
 

 2016 2015 

Емисиона премија   

Законске резерве   

Статутарне и друге резерве   

УКУПНО 0 0 



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

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

 
Нематеријал
на улагања 

 

Некретнине
, постројења 

и опрема 
 

Хартије од 
вредности 

расположив
е за продају 

 

Учешћа у 
капиталу 

инострани
х 

привредни
х друштва 

Остал
о 
 

УКУПН
О 
 

Почетно стање – 1.1.2016  35.267    35.267 

Исправка грешке и 
промена рачуноводствене 
политике 

      

Процена по поштеној 
вредности – повећање 

      

Процена по поштеној 
вредности – смањење 

      

Укидање       

Остала повећања       

Остала смањења  1.882    1.882 

Крајње стање – 
31.12.2016. 

 33.385    33.385 

 
39. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ 
 
Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин: 
 

 2016 

Почетно стање – 1.1.2016. 586 

Исправка грешке и промена рачуноводствене политике  

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих година – 1.1.2016.  

Исплата дивиденде  

Остала повећања  

Остала смањења  

Нераспоређена добит текуће године 397 

Стање на дан 31.12.2015. 983 

 
. 
Расподела нерасподеђеног добитка  - Скупштинa  nije донела  одлуку. 
 
 



40. ГУБИТАК 
 

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

 2016 2015 

Губитак ранијих година 2.343 3378 

Губитак текуће године -  -1.035 

УКУПНО 2.343 2.343 

 
 
41. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ (ИЛИ УДЕЛИ) 
 

 2016. 2015. 

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

  

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

  

УКУПНО 0 0 

 

42. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

 

Резервис
ања за 

трошков
е у 

гарантно
м року 

Резервиса
ња за 

трошкове 
обнављањ

а 
природни

х 
богатстава 

Резерви
сања за 
задржан

е 
кауције 

и 
депозит

е 

Резерви
сања за 

трошков
е ре-

структу-
рирања 

Резервиса
ња за 

накнаде и 
друге 

бенефициј
е 

запослени
х 

Остала 
дугороч

на 
резервис

ања 
 

УКУПН
О 

 

Почетно стање – 1.1.2016.        

Исправка грешке и промена 
рачуноводствене политике 

       

Додатна резервисања 
извршена  
у 2015. год. 

       

Искоришћена резервисања  
у 2015. год. 

       

Укинута резервисања у 2016. 
год. 

       

Повећање проистекло из 
дисконтовања 

       

Остало        

Крајње стање – 31.12.2016.       0 

 
 



43. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 

 
Ознака 
валуте 

 

Каматна 
стопа 

 
2016. 2015. 

Дугорочни кредити у земљи     

Дугорочни кредити у иностранству     

УКУПНО   0  0 

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

44. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 2016. 2015. 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал   

Обавезе према матичним и зависним правним лицима   

Обавезе према осталим повезаним правним лицима   

Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана   

Остале дугорочне обавезе   

УКУПНО 0 0 

 
 

45. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 
Ознака 
валуте 

Каматна 
стопа 

2016. 2015. 

Краткорочни кредити од матичних и зависних правних 
лица 

    

Краткорочни кредити од осталих повезаних правних 
лица 

    

Краткорочни кредити у земљи     

Краткорочни кредити у иностранству     

Део дугорочних кредита који доспева до једне године     

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне 
године 

  21 21 

Обавезе по краткорочним хартијама од вредности     

Остале краткорочне финансијске обавезе   5,200 5,180 

УКУПНО   5,221 5.201 

 
 

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

 



47. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

 2016. 2015 

Примљени аванси, депозити и кауције   

Добављачи - матична и зависна правна лица   

Добављачи - остала повезана правна лица   

Добављачи у земљи 2,058 2.853 

Добављачи у иностранству   

Остале обавезе из пословања   

Свега обавезе из пословања  2.853 

Обавезе према увознику   

Обавезе по основу извоза за туђ рачун   

Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје   

Остале обавезе из специфичних послова   

Свега  обавезе из специфичних послова   

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 2058 2853 

 
48. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 2016. 2015 

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

89 239 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 8 10 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 26 32 

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

23 29 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају   

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

  

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

  

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада  310 

Обавезе по основу камата и трошкова финансирања   

Обавезе за дивиденде   

Обавезе за учешће у добити   

Обавезе према запосленима   

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора    

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима   

Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току 
године 

  



 2016. 2015 

Остале обавезе   

Свега друге обавезе  0 

Унапред обрачунати трошкови   

Обрачунати приходи будућег периода   

Разграничени зависни трошкови набавке   

Одложени приходи и примљене донације   

Разграничени приходи по основу потраживања   

Остала ПВР   

Свега ПВР   

УКУПНО ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР 146 310 

 
49. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
Укупне  обавезе  за  порез  на  добит   иѕносе  - 0,00 
 
 
50. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У току периода извршене су следеће трансакције са повезаним лицима: 
 

Набавка и продаја добара и услуга 
 

  
Продаја Набавка Потраживања Обавезе 

2016. 2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 2016. 2015. 
Крајње матично 
предузеће 

                

Зависна предузећа                 
Придружена предузећа                 
Заједнички 
контролисана предузећа 

                

Чланови уже породице 
крајњег власника 

                

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

  2016. 2015 
Крајње матично предузеће     
Повезана  предузећа 61 93  
Придружена предузећа     
Заједнички контролисана предузећа     
Крајње руководеће особље     
УКУПНО 61 93  

              Позајмица  је  од  Теразија рент  доо 
 
 
     
 
 
 



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

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

коришћени за  
прерачунавање у динарску провиввредност девизних позиција биланса стања су следећи: 
 

 31.12. 2016. 31.12.2015. 

EUR 123.4723 121.6261 

 
 
 
БЕОГРАД   31.03,2017 
          ДИРЕКТОР  
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IZJ:AVA

U Beogradu: 10.04.2017. godine

Gen. ovlc

AD INOS METALBIRO

c

M4idni broj : 17194180; ei"J

"3lT:"1",]*::!,i:.j^!,^2:1r*y:oJ-e1aia-. 
o ner|-"t-ninu,a; FrB : 1ooo11ese;Broj evidencione prijavet 138626i:is; i"rrei ruern ,'i6i-'Gii"_ so"i5oiidbnru^



PRTVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
AD INOS METALBIRO
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IZJAVA
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tzveltajaza2016'godinubuduiiclaredovnasednicaskupStinedru5tvajo5uv"knij" odrianai
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U Beogradu: 10.04.2017. godine
AD INOS

Gen. direktor:

MTi6ni broj . 17194780; []roj Registracije 2282 Agencija za privredne reg;istre;
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959

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

Седиште Београд (град) , Бачванска бб

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне

имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова

дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом

свеобухватном добитку или губитку придружених

друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

1. Добици или губици по основу прерачуна

финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj

Износ

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

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА
2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019

- 2020 - 2021) ≥ 0
2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -

2019 + 2021) ≥ 0
2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -

2002 + 2022 - 2023) ≥ 0
2024

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

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959

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

Седиште Београд (град) , Бачванска бб

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 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4005 4023 4041

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

2б) ≥ 0
4006 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 

(3б - 4а + 4б) ≥ 0
4010 4028 4046

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 4032 4050



Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

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 4036 4054

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

≥ 0
4059 4077 4095

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

≥ 0
4060 4078 4096

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

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

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



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

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

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве
Актуарски добици или

губици
Добици или губици по основу улагања у

власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -

2б) ≥ 0
4113 4131 4149

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

+ 2б) ≥ 0
4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 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 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 4140 4158



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

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 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



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

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217

4235 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни

рачуна
4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна

(1а + 2а - 2б) ≥ 0
4221

4237 4246

б) кориговани потражни салдо рачуна

(1б - 2а + 2б) ≥ 0
4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 

(3а + 4а - 4б) ≥ 0
4225

4239 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

4241 4250

б) кориговани потражни салдо рачуна

(5б - 6а + 6б) ≥ 0
4230



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231

4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 

(7а + 8а - 8б) ≥ 0
4233

4243 4252

б) потражни салдо рачуна 

(7б - 8а + 8б) ≥ 0
4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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 17194780 Шифра делатности 4110 ПИБ 100011959

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

Седиште Београд (град) , Бачванска бб

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

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

1. Продаја и примљени аванси 3002

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

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

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

3013

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

биолошких средстава
3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

биолошких средстава
3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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



Позиција АОП

Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

3025

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

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

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

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

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

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

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)

3047

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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)
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