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   1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  Инвест-Импорт а.д. Београд за извоз, увоз и инвестиционе радове, Београд (у даљем тексту „Друштво“) основано је Одлуком Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. године као државно привредно предузеће за извоз и увоз опреме. У току 1991. године Друштво је регистровано као деоничко друштво у мешовитој својини, а власничка и организациона трансформација у акционарско друштво извршена је у току 1999. и 2000. године.   Друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 24. новембра 2003. године  тргује на Београдској берзи.  Основне делатности Друштва су извоз, увоз и инвестициони радови. Друштво своју делатност обавља и преко зависних друштава у земљи и у иностранству, представништава и пословних јединица (погона). Погони за извођење инвестиционих радова у иностранству немају статус правног лица. Најзначајнији погон се налази у Руској Федерацији, али је од априла 2009. године у статусу мировања.  Седиште Друштва је у Београду, Теразије 5.   Матични број Друштва је 07049528, а порески идентификациони број 100001652.  Финансијски извештаји за пословну 2016. годину одобрени су од стране руководства Друштва дана 15. март 2017. године.   2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  Основе за састављање финансијских извештаја  Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији.  На основу важећих рачуноводствених прописа, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.   Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2016. годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима.    
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  2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)  Основе за састављање финансијских извештаја (наставак)  Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2016. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да имају на реалност и објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.  Презентација финансијских извештаја  Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014).  Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  Рачуноводствени метод   Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним рачуноводственим политикама.  Начело сталности пословања   Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања.   3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  Некретнине, постројења и опрема  Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.  Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема мере се по ревалоризованој (процењеној) вредности, која представља њихову фер вредност на дан ревалоризације (процене), умањену за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.  Процена фер вредности грађевинских објеката је последњи пут извршена интерно, са стањем на дан 31. децембар 2013. године. Процена је извршена применом тржишног приступа.  Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Некретнине, постројења и опрема (наставак)  Управна зграда и контејнери 0,8% - 8,9% Радионице, складишта и гараже 4,0% - 10% Путничка возила 12,8% - 15,5% Намештај 10,0% - 12,5% Клима уређаји 16,5% Рачунари 20,0%  Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век њиховог коришћења.  Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.  Инвестиционе некретнине  Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Друштво издаје у закуп или држи ради увећања вредности капитала.  Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној вредности или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.  Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју годишње утврђује интерна комисија Друштва. Фер вредност се заснива на ценама понуде на активном тржишту коригованим, уколико је неопходно, за специфичности средства. Промене у фер вредностима инвестиционих некретнина се евидентирају у билансу успеха као део осталих прихода, односно осталих расхода.  Процена фер вредности инвестиционих некретнина је последњи пут извршена интерно, током 2013. године, применом тржишног приступа.  Залихе  Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној вредности, у зависности која је нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене.  
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Умањење вредности имовине  На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.  Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за то средство.   Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа ревалоризације, признаје се у оквиру осталог свеобухватног резултата.  Учешћа у капиталу зависних друштава  Зависна друштва су правна лица која се налазе под контролом Друштва. Контрола подразумева моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног друштва. Сматра се да контрола постоји када Друштво поседује, директно или индиректно, више од половине гласачких права у зависном друштву. Учешћа у капиталу зависних друштава признају се по набавној вредности.  Финансијски инструмeнти  Класификација финансијских инструмената  Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.  Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале финансијске обавезе.  
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Финансијски инструмeнти (наставак)  Метод ефективне камате  Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је прикладно, током краћег периода, на нето књиговодствену вредност финансијског средства или финансијске обавезе.   Готовина и готовински еквиваленти  Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности.  Кредити (зајмови) и потраживања  Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као кредити (зајмови) и потраживања.   Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно.  Финансијска средства расположива за продају  Финансијска средства расположива за продају су недеривативна средства која су назначена као расположива за продају и нису класификована као финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа и кредити (зајмови) и потраживања.  Након почетног признавања, финансијска средства расположива за продају признају се по њиховој фер вредности. Добици и губици настали по основу промене фер вредности признају се у оквиру промена на капиталу, на рачунима нереализованих добитака и губитака по основу хартија од вредности. Умањења за губитке по основу обезвређења вредности се признају директно у билансу успеха. У случају продаје финансијског средства расположивог за продају или трајног умањења вредности, кумулативни добитак или губитак, претходно признат у оквиру капитала, преноси се на приходе и расходе периода.  
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Финансијски инструмeнти (наставак)  Финансијска средства расположива за продају (наставак)  Фер вредност финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишној вредности оствареној на Београдској берзи на дан биланса стања. За средства за која не постоји активно тржиште, фер вредност се утврђује коришћењем техника процене. Технике процене обухватају коришћење последњих независних тржишних трансакција између обавештених, вољних страна, ако су доступне, поређење са актуелном фер вредношћу другог инструмента који је у значајној мери исти и анализу дисконтованог тока готовине. Средства за која не постоји активно тржиште и за која није могуће реално утврдити фер вредност вреднују се по набавној вредности, умањеној за евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.  Умањења вредности финансијских средстава  На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава измењени.  Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход.  Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају, које се не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада фер вредности посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно признати расходи обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако накнадно повећање фер вредности се признаје директно у оквиру капитала.  Остале финансијске обавезе  Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер вредности примљених средстава, умањене за трошкове трансакције.  Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха обрачунског периода.  
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Порез на добитак   Текући порез  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.   Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година.  Одложени порез  Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних привремених разлика.  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 књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се књиже директно у корист или на терет осталог свеобухватног резултата, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата.  Примања запослених  Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада  У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe, такoђe, oбавeзно да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.  Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим основама.    
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Примања запослених (наставак)   Отпремнине  У складу са Законом о раду, Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво није извршило актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није формирало резервисање по том основу. Руководство Друштва верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје Друштва.  Јубиларне награде  Пoрeд тoга, Друштво јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, и 40 гoдина нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe у Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распону од једне до четири зараде, зависно од трајања непрекидног рада код послодавца.  Приходи и расходи   Приходи од продаје производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у моменту испоруке производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.   Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.  Прерачунавање стране валуте  Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.  Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан.  Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, књижене су у корист или на терет биланса успеха.  Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Трошкови позајмљивања  Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као расход периода у коме су настали.   4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ  Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.   Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки представљена су у даљем тексту:   Корисни век некретнина, постројења и опреме  Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора.  Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан ефекат на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ амортизације текућег обрачунског периода. 
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  4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК)  Умањење вредности имовине  На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.  Исправка вредности потраживања   Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на  основу процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства је  заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима.  Судски спорови   Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове, руководство Друштва доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.  
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  5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  у хиљадама РСД  Земљиште и грађевински објекти  Опрема и остала средства   Средства у припреми    Укупно         Набавна вредност        1. јануар 2015. године 596.879  109.299  42.392  748.570 Набавкe у тoку гoдинe   -   -   65   65  Преноси   -   65    (65)  -  Отуђења и расходовања   -    (8.139)  -    (8.139) Остало   -     (10.489)   (4.239)    (14.728) 31. децембар 2015. године 596.879    90.736    38.153    725.768          1. јануар 2016. године 596.879    90.736    38.153    725.768  Набавкe у тoку гoдинe   -   -  352  352 Преноси   -   352  (352)  - Отуђења и расходовања   -   (203)  -  (203) Остало   -   16.051  6.669  22.720 31. децембар 2016. године 596.879  106.936  44.822  748.637         Исправка врeднoсти         1. јануар 2015. године 279.180  51.055  -  330.235 Амортизација   4.710    855   -   5.565 Отуђења и расходовања   -    (8.138)  -    (8.138) Остало   -    (2.227)  -    (2.227) 31. децембар 2015. године 283.890   41.545   -    325.435          1. јануар 2016. године 283.890   41.545   -    325.435  Амортизација 4.711  645  -  5.356 Отуђења и расходовања -  (203)  -  (203) Остало -  3.055  -  3.055 31. децембар 2016. године 288.601  45.042  -  333.643         Садашња врeднoст         31. децембар 2016. године  308.278  61.894  44.822  414.994 31. децембар 2015. године 312.989    49.191     38.153    400.333   Као средство обезбеђења за враћање дугорочних кредита Друштво је дало у хипотеку више некретнина чија садашња вредност на дан 31. децембра 2016. године износи 45.953 хиљадe РСД.  
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  6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Стање на почетку године  492.640  487.878 Повећања током године   -  4.762      Стање на крају године   492.640  492.640  Инвестиционе некретнине на дан 31. децембра 2016. године износе 492.640 хиљада РСД (2015. године – 492.640 хиљада РСД) и у целости се односе на грађевинске објекте на територији Београда који се издају у закуп правним лицима.   Као средство обезбеђења новчаних потраживања поверилаца Друштво је дало у хипотеку више инвестиционих некретнина чија садашња вредност на дан 31. децембра 2016. године износи 72.220 хиљада РСД (2015. године – 37.576 хиљада РСД).   7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.      Учешћа у капиталу зависних правних лица  146.986   146.986  Учешћа у капиталу осталих правних лица и ХОВ расположиве за продају  499.643   499.643  Дугорочни кредити у земљи  15.397   16.103    662.026   662.732 Минус: исправка вредности (425.070)    (424.996)      236.956  237.736   



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД   НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  31. децембар 2016. године 

  13  

  7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК)  Учешћа у капиталу зависних правних лица  у хиљадама РСД Пословно име и седиште Учешће   2016.   2015.  Invest GmbH Диселдорф, Немачка  87,82%       94.030       94.030  Super Hunt д.о.о. Лајковац 100,00%      35.865       35.865  IPT Co. Warminster, САД 60,00%        8.195        8.195  Inpea (Overseas) Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%        5.464        5.464  Weelex Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%           944           944  SP Legstrojinvest Москва, Руска Федерација 94,00%           211           211  DD Invest Import Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%           109           109  ЗАО Г.Л. Легин Новоросијск,  Руска Федерација 100,00%   14  14 Остало   2.154  2.154      146.986  146.986 Минус: исправка вредности   (40.988)  (40.988)          105.998  105.998  Учешћа у капиталу осталих правних лица  у хиљадама РСД   2016.   2015.  Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  Учешћа у капиталу пословних банака у земљи   26.994   26.994     499.643   499.643  Минус: исправка вредности  (384.082)  (384.008)        115.561  115.635   Дугорочни кредити у земљи  Дугорочни кредити у земљи исказани у износу од 15.397 хиљада РСД (2015. године – 16.103 хиљадe РСД) се односе на кредите за стамбену изградњу дате запосленима, са роком доспећа од 5 до 30 година и каматом од 1% годишње до 3% годишње.  
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  8. ЗАЛИХЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Дати аванси:       - у земљи   305   863    - у иностранству   12.353     9.674  Материјал, алат и инвентар   9.356     8.437  Роба   1.025     1.025          23.039   19.999    9. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Потраживања за уговорену затезну камату   26.512     25.896  Потраживања за више плаћени порез на добит   23.311   17.986  Потраживања по основу извоза – Индустрија каблова Јагодина у реструктурирању   -     7.318  Остала потраживања   4.108     3.916     53.931   55.116  Минус: исправка вредности  (26.912)   (27.070)        27.019  28.046    10. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Краткорочни кредити и пласмани:        - повезана правна лица   88.926   88.225     - остала правна лица   8.161     8.161  Остало   18     18  Средства уложена у заједничке подухвате   140.515   153.246  Камате на уложена средства у заједничке подухвате   349.730   390.701     587.350   640.351  Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана  (95.016)   (95.016)    492.334  545.335       
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  10. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК)  Краткорочни кредити и пласмани   Краткорочни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2016. године у износу од 97.087 хиљада РСД (2015. године – 96.386 хиљада РСД) највећим делом се односе на зајмове одобрене повезаном правном лицу, Прокупац а.д. Београд - у стечају, са роком враћања до годину дана и каматном стопом у распону од 0,5% месечно до 10% годишње (2015. године - у распону од 0,5% месечно до 10% годишње).  Средства уложена у заједничке подухвате  Средства уложена у заједничке подухвате исказана на дан 31. децембра 2016. године у износу од 140.515 хиљада РСД (2015. године – 153.246 хиљадa РСД) у целости се односе на финансирање повезаног правног лица извршено на основу Споразума о заједничком партнерству и наступу на иностраном тржишту и уговора о финансирању и услугама у реализацији конкретног посла у Мјанмару. Средства су одобрена на рок од 6 година и уз каматну стопу од 9% годишње (2015. године – 9% годишње)   11. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ  Основни и остали капитал Друштва исказани на дан 31. децембра 2016. године у износу од 132.251 хиљаду РСД (2015. године – 132.251 хиљаду РСД) чине акцијски капитал у износу од 98.136 хиљада РСД (2015. године – 98.136 хиљада РСД) и остали капитал у износу од 34.115 хиљада РСД (2015. године – 34.115 хиљада РСД).  Акцијски капитал Друштва чини 40.890 обичних акција (2015. године – 40.890 обичних акција), појединачне номиналне вредности од 2.400 РСД.   Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.   Структура акцијског капитала Друштва дата је у наредном прегледу:   2016.  2015.  Број акција  % учешћа  Број акција  % учешћа         Слободан Симић  са повезаним лицима  21.367   52,25%   21.367   52,25% Акцијски фонд Републике Србије 8.433  20,62%  8.433  20,62% Остали акционари 11.090  27,13%  11.090  27,13%          40.890  100,00%  40.890  100,00%      



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД   НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  31. децембар 2016. године 

  16  

  12. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  Одложенe пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2016. у износу од 92.755 хиљада РСД (2015 – 88.990 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике између неотписане вредности основних средстава утврђене у складу са МСФИ и пореским прописима.   13. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  Остале дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2016. године у износу од 11.733 хиљаде РСД (2015. године – 11.140 хиљадa РСД) највећим делом, у износу од 11.714 хиљаде РСД (2015. године – 11.125 хиљада РСД) односе на средства одобрена од повезаног правног лица за одржавање текуће ликвидности. Средства су одобрена на рок од 4 године уз каматну стопу од 2% годишње (2015. године – 2% годишње).   14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАBЕЗЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Текућа доспећа дугорочних кредита:        - повезана правна лица   1.739     1.713     - банака у земљи   46.228   45.537     - остала правна лица у земљи  -  100.638         47.967  147.888    15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Обавезе према добављачима:        - у земљи   3.169     4.446     - у иностранству   20.950   18.857  Остале обавезе из пословања   1.259     1.260          25.378   24.563              
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  16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Обавезе за нето зараде и накнаде зарада   39.937   40.817  Обавезе према запосленима   7.174     6.316  Обавезе за порезе и доприносе на зараде   5.739     7.302  Обавезе из специфичних послова   5.051   48.774  Обавезе према члановима     Управног и Надзорног одбора    4.203    4.926 Остале краткорочне обавезе  3.467  6.286         65.571  114.421   17. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   у хиљадама РСД   2016.  2015.  Приходи од закупнина:      - у земљи   63.739        58.796          63.739   58.796   18. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Трошкови грејања   5.030     6.061  Трошкови електричне енергије   5.255     5.522  Остало   642     634          10.927     12.217     19. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Трошкови бруто зарада   73.832   74.020 Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца   10.004        10.205  Трошкови накнада по уговорима о делу   2.176           2.176  Трошкови накнада члановима органа управљања   2.902           3.418  Остали лични расходи   6.328           6.277          95.242        96.096   
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  20. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Трошкови услуга одржавања   5.179   1.264 Трошкови транспортних услуга   1.272   1.525 Трошкови услуга на изради учинака   709   - Трошкови осталих услуга  1.346  1.385        8.506  4.174   21. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   у хиљадама РСД   2016.  2015.  Порези, доприноси и остале јавне дажбине   3.694   3.917  Судски и административни трошкови    1.668     3.823  Трошкови адвокатских услуга   1.315     1.601  Трошкови репрезентације   715     1.326  Трошкови премија осигурања   547     564  Трошкови платног промета   192     182  Остали нематеријални трошкови   2.073     1.554          10.204     12.967     22. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Приходи од камата        - повезана правна лица  13.407  21.845    - остала правна лица  861  69 Приходи по основу ефеката валутне клаузуле        - повезана правна лица  8.061  9.844    - остала правна лица  198  226 Позитивне курсне разлике        - повезана правна лица  -  141    - остала правна лица  3.560  1.309        26.087  33.434       
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  23. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Негативне курсне разлике         - повезана правна лица  615  -    - остала правна лица  11.411  16.940 Расходи од камата        - повезана правна лица  234  70    - остала правна лица  1.614  345 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле        - повезана правна лица  -  7.315    - остала правна лица  167  264        14.041       24.934    24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Приходи од укидања резервисања  161.671  - Приходи од смањења обавеза  74.112  88.656 Приходи од наплаћених потраживања  -  4.762 Остали приходи  68  1.468        235.851  94.886   25. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  Компоненте пореза на добитак  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Текући порески расход  (1.373)  (828) Одложени порески расход  (3.764)  (1.121)        (5.137)  (1.949)           
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  25. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК)  Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Добитак пре опорезивања  181.050  15.885 Корекције за сталне разлике  (161.493)  2.054 Корекције за привремене разлике:           - рачуноводствена и пореска амортизација  (11.977)  (12.466)    - обезвређење имовине  1.573  45      Пореска основица  9.153  5.518      Обрачунати порез - 15%   1.373  828       Текући порез на добитак  1.373  828  Одложени порески расходи  Одложени порески расходи на дан 31. децембра 2016. године исказани у износу од 3.764 хиљадe РСД (2015. године – 1.121 хиљаду РСД) у целини се односе на привремене разлике између неотписане вредности основних средстава утврђене у складу са МСФИ и пореским прописима.   26. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  Друштво израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка из континуираног пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир сопствене акције стечене у току године од стране Друштва.  Прорачун зараде по акцији за 2016. и 2015. годину извршен је на основу следећих података:  у хиљадама РСД  2016.  2015.  Нето добитак текуће године 175.913  13.936     Пондерисани број обичних акција 40.890  40.890           
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  27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним лицима. У току 2016. и 2015. године обављене су следеће трансакције са повезаним правним лицима:    ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     Потраживања од купаца:        - зависна правна лица   1.404   1.334    - остала повезана правна лица  53   278 Остала потраживања:        - зависна правна лица   2   3 Краткорочни финансијски пласмани:        - зависна правна лица   2.070   1.369    - остала повезана правна лица   490.245  543.947         493.774  546.931  ОБАВЕЗЕ     Остале дугорочне обавезе:        - зависна правна лица   11.714   11.125 Краткорочне финансијске обавезе:        - зависна правна лица  1.739   1.713 Остале краткорочне обавезе        - зависна правна лица  234  70        13.687  12.908  ПРИХОДИ     Приходи од продаје:        - остала повезана правна лица  1.269   912 Финансијски приходи:        - зависна правна лица   15   156    - остала повезана правна лица  21.453   31.674         22.737  32.742  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ         - зависна правна лица   849  70    - остала повезана правна лица  -  7.315         849   7.385        
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  27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)  Кључно руководство Друштва чине директори и саветници у оквиру Дирекције Друштва. Накнаде плаћене или плативе члановима Дирекције Друштва по основу њиховог рада приказане су у табели која следи:  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Зараде и бонуси  35.991  34.692        35.991  34.692   28. ИНФOРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА  Сегменти пословања представљају компоненте Друштва које остварују приходе и расходе, чије пословне резултате редовно прегледа Одбор директора привредног друштва и за које постоје расположиве засебне финансијске информације.  Руководство Друштва је организовало пословање са становишта тржишта на којима обавља привредну активност. У том контексту, на дан 31. децембра 2016. године постоје два сегмента пословања, односно два сегмента о којима се извештава.  Кратак опис услуга сваког од сегмената о коме се извештава је следећи:  
• сегмент Србија врши услуге на домаћем тржишту; 
• сегмент Русија врши услуге на тржишту Руске Федерације. Meђутим, као што је наведено у напомени 1, погон је на дан 31. децембра 2016. године био у статусу мировања.  Рачуноводствене политике примењене приликом састављања финансијских информација о сегментима о којима се извештава су идентичне рачуноводственим политикама Друштва обелодањеним у напомени 3 уз финансијске извештаје.  Информације о сегментима о којима се извештава су дате у наставку текста. Износи за претходну годину су рекласификовани у складу са МСФИ 8 „Сегменти пословања“.              
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  28. ИНФOРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК)  Приходи и резултат  у хиљадама РСД  Приходи по сегментима  Резултат по сегментима  2016.  2015.  2016.  2015.         Сегмент Србија 1.270  1.272  (119.488)  (117.889)           1.270  1.272   (119.488)  (117.889)         Остали пословни приходи     63.739  58.796 Остали пословни расходи     (10.204)  (12.967) Финансијски приходи     26.087  33.434 Финансијски расходи     (14.041)  (24.934) Остали приходи     235.851  94.886 Остали расходи     (543)  (6.692) Приходи од усклађивања вредности имовине     -  359 Расходи од усклађивања вредности остале имовине     (179)  (9.442) Добит из редовног   пословања     181.222  15.551 (Губитак)/добит пословања које се обуставља     (172)  334 Добит пре опорезивања      181.050   15.885  Приходи по сегментима приказани у претходној табели у потпуности се односе на приходе остварене од екстерних купаца. У току 2016. и 2015. године није било интерне реализације.  Резултат по сегментима представља добитак сваког сегмента пре расподеле осталих пословних прихода, осталих пословних расхода, финансијских прихода, финансијских расхода, осталих прихода, осталих расхода и пореза на добитак. Овакав резултат представља меру која се доставља Одбору директора у сврху доношења одлуке о алоцирању ресурса том сегменту и оцењивању његових перформанси  Имовина  Имовина сегмената на дан биланса стања дата је у прегледу који следи:  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Сегмент Србија 1.581.308  1.706.819 Сегмент Русија 113.250  89.136      Укупна имовина 1.694.558  1.795.955   
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  28. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК)  Информације о приходима од продаје производа и услуга   у хиљадама РСД  2016.  2015.  Остали производи и услуге 1.270  1.272      1.270  1.272  Географске информације  у хиљадама РСД  Приходи од продаје  Стална имовина  2016.  2015.  2016.  2015.  Србија 1.270  1.272  816.967  821.970 Руска Федерација -  -  90.667  71.003           1.270  1.272  907.634  892.973   29. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА  Категорије  финансијских средстава и обавеза  у хиљадама РСД  2016.  2015.  Финансијска средства    Дугорочни финансијски пласмани         15.397   16.103 Потраживања            8.681   76.289 Краткорочни финасијски пласмани       492.334   545.335 Готовина и готовински еквиваленти            1.940   5.224       518.352    642.951   Финансијске обавезе    Дугорочне финансијске обавезе 11.733  11.140 Краткорочне финансијске обавезе 47.967  147.888 Обавезе из пословања 25.378  24.563 Остале краткорочне обавезе 65.571  114.421      150.649  298.012  Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, потраживања, финансијски пласмани који настају директно из пословања, као и дугорочни и краткорочни кредити, обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања Друштва. У нормалним условима пословања, Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 
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  29.         УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  Циљеви управљања финансијским ризицима  Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва.  Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.  Тржишни ризик   Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва.  Девизни ризик  Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути.  Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан извештавања је следећа:  у хиљадама РСД  Имовина  Обавезе  2016.  2015.  2016.  2015.         ЕУР  497.967     619.296    100.801   107.333  УСД  1.427    4.870    18.410   116.547           499.394    624.166   119.211  223.880  На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД.  У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР, односно УСД.     
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  29. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  Тржишни ризик (наставак)  Девизни ризик (наставак)  у хиљадама РСД  2016.  2015.  +10%  -10%  +10%  -10%         ЕУР  (39.717)   39.717   (51.196)   51.196  УСД  1.698    (1.698)    11.168   (11.168)           (38.019)   38.019   (40.028)   40.028    Каматни ризик   Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.   Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. године са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:   у хиљадама РСД   2016.  2015.  Финансијска средства    Некаматоносна  362.441     473.602  Каматоносна (фиксна каматна стопа)  155.912     169.349       518.353    642.951   Финансијске обавезе    Некаматоносне  90.949     239.637  Каматоносне (фиксна каматна стопа)   59.700     58.375       150.649    298.012   Кредитни ризик  Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата готовину и готовинске еквиваленте и потраживања од купаца.  У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава.  
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  29.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  Кредитни ризик (наставак)  Услед тога, Друштво је принуђено да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком Друштва. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.   У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.  Друштво  је изложено значајном  кредитном  ризику, јер се његова потраживања односе на релативно мали број купаца са појединачно високим износима дуговања.   Ризик ликвидности  Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.   Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели:  у хиљадама РСД   до  1 године  од 2 до 5 године  Укупно       2016. година      Остале дугорочне обавезе -  11.733  11.733 Краткорочне финансијске обавезе 47.967  -  47.967 Обавезе из пословања 25.378  -  25.378 Остале краткорочне обавезе 65.571  -  65.571        138.916  11.733  150.649  2015. година      Остале дугорочне обавезе -  11.140  11.140 Краткорочне финансијске обавезе       147.888   -        147.888  Обавезе из пословања         24.563   -          24.563  Остале краткорочне обавезе       114.421   -        114.421           286.872   11.140       298.012   Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.  
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  30. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА  У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување  могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи.  Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.  Показатељи задужености на дан 31. децембра 2016. и 2015. године су били следећи:  у хиљадама РСД  2016.  2015.  Укупна задуженост         59.700   159.028 Готовина и готовински еквиваленти           1.940             5.224      Нето задуженост         57.760         153.804  Капитал   1.437.899     1.233.456      Укупан капитал   1.495.659     1.387.260      Показатељ задужености 3,86%  11,09%    31. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА   Финансијска средства која се након почетног признавања вреднују по фер вредности обухватају финансијска средства расположива за продају.  Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активним тржиштима утврђује се на основу берзанских цена тих средстава и обавеза на дан биланса стања.  Вредновање финансијских инструмената којима се не тргује на активним тржиштима врши се применом неке од техника процењивања. Ове технике процене обухватају коришћење последњих независних тржишних трансакција између обавештених, вољних страна, ако су доступне, поређење са актуелном фер вредношћу другог инструмента који је у значајној мери исти и анализу дисконтованог тока готовине.  На дан 31. децембра 2016. године, фер вредност финансијских инструмената Друштва приближно је једнака књиговодственим вредностима обелодањеним у билансу стања.      
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  32. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ  Прoцeњeна вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2016. године вoде прoтив Друштва изнoси 428.850 хиљадa РСД (2015. године – 453.862 хиљаде РСД). Изнoси кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних камата дo датума oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Друштва нeће проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Друштво.   33. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ  Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година, односно пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.    Поред наведеног, Друштво има значајне трансакције са повезаним правним лицима. Иако руководство Друштва сматра да Друштво поседује довољну и адекватну пратећу документацију у вези са трансферним ценама, постоји неизвесност да се захтеви и тумачења пореских и других органа разликују од тумачења руководства. Руководство Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних последица по финансијске извештаје Друштва.     34. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  Друштво је извршило усаглашавање свих својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2016. и 2015. године. У поступку усаглашавања са осталим пословним партнерима, нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе.   35. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ   Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:   2016.  2015.     ЕУР 123,4723  121,6261 УСД 117,1353  111,2468  Београд, 25.05.2017 год.                                                                                            Законски  заступник                                                                                                           Горан  Симић  
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CuoKER rrlly
WB REVI ZTJA

Baker Tilly \Xts revizija d.o.o.

Bulcvar dcspota Stefna 12

1 1000 Beograd, Srbija

Tcl: +381 11 32 10 500

F'ax: +381 11 32 10 555

li-mail: offi ce(@bakertilllvb.com

},I3BE]IITAJ HE3ABHCHOT PEB],I3OPA

Cxynumrxr axqxoHapa x Og6opy Arperropa nprape4Hor Apyurraa
l.lxaecr- l,lmnopr a.A. EeorpaA

O6aeunu cmo peararjy nprnox{eHrx Qnxaxcujcxnx }r3BeuJraja npraape4Hor ApyrlrBa l4xaecr-haanopr
a.4. Eeorpa4 (y 4anervr rexcry ,,,Qpyr.urao") xojr o6yxaarajy 6rnaHc cralba Ha AaH 31. 4eqervr6pa 2016.
roAHHe u 5unanc ycnexa, raaeuraj o ocTanoM pe3ynTary, rseeuraj o npoMeHaMa Ha KanhTary 14

raaeuraj o roKoBr4Ma roroBr4He 3a roAlHy xoja ce 3aBpuaBa Ha raj AaH, Kao H nperne4 axavajxrx
paqyHoBoAcrBeHrx norlrTl4Ka h HanoMeHa y3 Qrxaxcrjcxe reaeu:raje.

Odzoeopuocm pyxoaodcmeo so Qu HaHcujc,te useewmaje

Pyxoao4crao je o4roaopxo 3a cacraBrbalbe x o6je]fixBHo npxxa3uBalbe oBrx Qr.rxaxcujcxrx raaeuraja y
cxraAy ca paqyHoBoAcrBeHrM nponrclMa Peny6nrxe Cp6uje, Kao x 3a raxBe xHrepHe KoHrpone aa xoje
pyKoBoAcrBo yrBpAx Aa cy Heonxo4xe u xoje oaaoryhaaajy cacraBrbalbe Qrxaxcrjcxr,rx naeeuraja xoju
He caApx{e norpeuHe rrQopmaqrje o4 ruareprjanHor 3Haqaja, Hacrare yc/reA npoHeBepe rnu rpeuKe.

Odzoeopuocm peenopa

Haua o4roaopHocr je 4a raapasyrMo Ml4uJ/bebe o oBr4M Qrxaxcrjcxlrlr usaeulrajrMa Ha ocHoBy

o6aB.rbeHe pearsrje. Pear.rarjy cMo o6aglrnh y cKnaAy ca 3aKoHoM o peeusrjr Peny6arxe Cp6rje r
Mefyxapo4xr4M craHAapArma peararje nprMerbr4Br4M y Peny6ar,rr-1r Cp6njn. Oar craH4apAh Hanaxy Aa
ce npuAp)xaBaMo ertaqxnx nphHqrna u 4a peararjy nnaHrpaMo r o6aBHMo Ha HaqHH xojra omoryhaaa 4a
ce, y pa3yMHoj Meph, yBeprMo Aa orHaHcrjcxu raaeurajh He caApx{e norpeuHe raxQoprvraqraje o4
anareprjanxor 3Haqaja.

Pearauja noApa3yMeBa npxMeHy nocrynaxa y qx/by npu6aaruarua peBx3xjcxxx rq,oxa3a o r3HocrMa u
r,rxQoparaqrjaMa o6enoAalbeHxM y Qrxaxcrjcxrna raaeurajrara. l4aa6paHx nocrynqx cy 3acHoBaHH Ha

nporyIlxaary peBx3opa, yxruyvyjyhr npoqeHy px3xxa anareprjanxo exavajxrx rpeulaxa caApxaHhx y

Qrxaxcujcxrar raeeurajrMa, Hacrarrx ycreA npoHeBepe rrlr rpeuxe. flprnrxom npoqeHe oBxx px3hxa,
peBr3op pa3marpa xHrepHe xoHrpone xoje ry peneBaHrHe 3a cacraBrbabe r o6jerrraHo npxxa3xBalbe

Qrxaxcnjcxnx x3BeuJTaja, y qxrby Kpexpalba aAeKBarHxx pearaujcxux nocrynaKa y AarxM ol(orHocruMa
aru He ea norpe6e x3paxaBalba MruJrbeba o eQnxacxocrx lrHTepHxx KoHTpona npaBHor auqa. Peausrja
raxole yx/bf{yje oqeHy aAeKBarHocrH npnme}beHr,rx paqyHoBoAcrBeHrx nonr,rruxa x npuxBarrbuBocru
paqyHoBo.o,crBeHxx npoqeHa H3BpuJeHxx oA crpaHe pyKoBoAcrBa, Nao r oqeHy onurre npesexraqrje

Qnxaxcrjcxrx raaeuraja.

Cmarpaano Aa cy peBx3rjcxu 4oxaau xoje cmo npu6aeunu p,oBoJbHr.r r o4roaapajyhn 4a o6es6e4e ocHoB

3a h3paxaBabe Haurer MHur/belba ca pe3ep8oM.

Agcncija za privrednc rcgistrc . Broi rcgistracijc: BD 14665 o Upisani i uplaccni kapital: 4.501,08 EUR

PIB: 100040745 o Tekudi raiun: t70-30006665000-63 . UniCrcdit Bank Srbija a.d. Beograd
firurrtiii+

I NTERNATIONAL



l,t3BEuJTAl HE3ABI,iCHOr pEBl,t3OpA ( HACTABAK)

Cxynurrxr axqxoHapa r Oe6opy grpexropa npxBpeAHor Apyurraa
l.lxeect-l,lmnopr a.A. Eeorpae (xacraaar)

Ocxoeo go Mutilrbe$e cd pBepBoM

Kao uro je o6eao4arceHo y HanomeHaMa 5 r 8 ya Qrxaxcujcxe uaaeurraje, HexperHr4He, nocrpojeroa u

onpeMa u sanuxe fipyuraa Ha AaH 31. 4eqeaa6pa 2OL6. roAHHe r3Hoce 4L4.994 xx.,baAe PCfl, o4xocxo
23.039 xxrbaAa PCA r yntftyjy nocrpojera x oflpervly y H3Hocy oA 59.918 xxrbaAa Pq,, saarxe
marepnjaaa y x3Hocy oA7.28O xxrbaAa PC.Q r 4are aBaHce y H3Hocy oA 12.353 xulbaAe PCfl noroxa y
xHocrpaHcrBy, Hxaecr-l4mnopr a.o. Vcxurum, Pycxa Oe4epaquja xoju je y aarpoearuy o4 anpuna 2009.
roAxHe. .Qpyurao xrje raapurro recr o6eaepetlerua nocrpoje*a I onpeMe HaBeAeHor noroHa y cxnaAy
ca 3axreBxMa MPC 36 ,,Yanarere BpeAHocrH rMoBHHe" xrru o6esepetlere 3arrxa y cKnaAy ca

3axreBxMa MPC 2 ,,3anuxe" Kao Hlr xcnpaBKy BpeAHocrx HaBeAeHxx Aarxx aBaHca. Ha ocuoey
pacnonoxxBe AoxyMeHTau,rje xucano 6nau y anoryhxocru Aa norBpAxMo HaAoKHaAlBocr xcKa3aHe
BpeAHocrx nocrpojera, onpeMe n sanuxa, HxrH Aa xaaxrrQrxyjeMo noreHqujanxe eQexre oAcrynalba
oA HaBeAeHxx craHAapAa xa Qrxaxcrjcxe rsaeuraje,Qpyuraa ea 2016. roAHHy.

Kao u:ro je o6ero4aroeHo y HanoMexn 7 yz Qrxaxcrjcxe nsaeuraje, yveuha y Kannrany 3aBrcHlrx
npaBHxx nxqa Ha AaH 31. 4eqerrn6pa 2016. roAuHe H3Hoce 105.998 xuharya PC,.Q y xero ,r3Hocy. ApyuJrBo
xrje raapur.no recr o6eaapefera oBlrx yveuha Ha AaH 6rraxca cralba, y cxnaAy ca 3axreBrMa MPC 36

,,YMaFbeFbe BpeAHocn! r,rmoBr4He". Vcae4 rora, HlrcMo y anoryhxocrx Aa norBpAxMo HaAoKHaAHBocr
yveurha y Kanhrany 3aBrcH!,rx npaBHHx nnqa. Taxotle, yveuha y Kanxra/ry ocran'lx npaBHlrx nllqa Ha AaH
31. 4eqem6pa 2O76. roAhHe r3Hoce 115.561 xhrbaAy PCfl r yxruyvyjy yreu:ha y Kanxrany nplrBpeAHor

ApyrurBa flpoxynaq a.4. Seorpa4 - y creuajy y x3Hocy og 113.801 xx.rbaAy PCfl y xojem je y roxy npoqec
yHoBqerba IMoBr4He - 6axxporcreom. Ha ocHoBy pacnono](xBux Qrxaxcrjcxrx rxQopmaqrja cmarpamo

.qa je norpe6Ho Aa ce h3Bprul4 AoAarHa rcnpaBKa BpeAHocrl,r y x3Hocy og 113.801 xnn,aAy PC.(. Cxo4xo
ToMe, Ayropovxu Qrxaxcrjcxr naacmaHu yr noc.noBHr4 pe3ynrar rexyhe roAxHe cy Btaue HcKa3aHH 3a

HaBeAeHX h3HOC.

Muwmerce ca p$epeou

llo xau:ean MxuJ,rbeby, ocxM 3a anoryhe eQexre nvrralba HaBeAeHux y Ocxoar 3a Mrur/belbe ca pe3epBoM,

Qrxaxcujcxu raaeuraju ncrulnro r o6jexrraxo, no cBr.rM mareprjanxo axauajxrm nrrarorMa,
npuxaayjy Qrxaxcrjcxr nonoxaj,{pyuraa Ha AaH 31. 4eqem6pa2Ot6. roArHe, xao x pe3ynrare beroBor
nocnoBa$a h rDXoBe roroBr4He 3a roAhHy xoja ce 3aepuaBa xa raj 4ax, y cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHhM

nponxclrMa Peny6nNxe Cp6nje.



l.r3BElltTAJ HE3AB],|CHOr PEBI,|3OPA ( HACTABAK)

Cxynurrxr a!(qxoHapa r OA6opy ArpeK?opa nprBpegHor ApyrrlrBa
l,lxaecr-llmnopr a.A. Eeorpae (xacraaax)

Cxpemarce noxt+e

Cxpeheano naxlby xa ore4ehe nrralbe:

Kao uro je o6eao4areHo y HanoMexu 32 ya Qrxaxcrjcxe uaaeuraje, yxynaH H3Hoc cyp,cxl,rx cnopoBa
xojN ce BoAe nporxB flpyuraa Ha AaH 31. 4eqem6pa20L6. roAuHe vr3Hocr 428.850 xr4rbaAa PCfl. haxoo,r

KoHaqH[x ry6uraxa no ocHoBy cyAcKl,rx cnopoBa mory 6rrr yaehaxu no ocHoBy o6pauyxarrx 3are3H]rx

KaMaTa AO AaryMa OKOHqalba CnOpOBa, OAHOCHO AO AaryMa KOHaqHlrx rcn.flaTa nO CnOpOArma. Ha

ocHoBy npolleHe xcxo,qa cyAcKxx cnopoBa y roxy, oA crpaHe npaBHe cnyx6e ApyuJrBa h aABoxara,

ApyurrBo nrje Qopaarpano pe3epBr,rcalba y Quxaxcrjcxr,rlr rsaeurrajrMa no oBoM ocHoBy Ha AaH 31.

4eqeaa6pa 2016. ro4uxe. PyKoBoAcrBo flpyurea cMarpa 4a xuje moryhe ca npvrxBar/'braom crrypxouthy
npeABxAerr KoHar{aH xcxoA cyp,cKhx cnopoBa xojr cy y roxy, Kao ta Aa no HaBeAeHoM ocHoBy,,Qpyurao
xehe cnocrrr mareprjaaxo axavajxe ry6urxe.

flo xanpe4 HaBeAeHoM nxralby nrje rapaxeHa pe3epBa y HauleM Mxurbelby

l4seewmoj o dpyzun saKoHcxuw u pe?ynamopHttM 3oxmeeuMo

fo4r,rlurur teaeuraj o noutoBalby aa 2016. roAr.rHy, cacraBrbeH oA crpaHe ApyuJrBa Ha ocHoBy 3axreBa

Aarhx y qaaxy 29 3axoxa o paqyHoBoAcrBy h qnaHy 50 3axoxa o rpxhuJry Kanrrara, ycxnatlex je ca

Qraxaxcrjcxuan raaeurajuma flpyuraa 3a nocnoBHy 2016. roArHy.

Seorpap, 7. jyx 2OL7 . roAxHe
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hHBECT-]4MnOPI A.A. EtOrPM

EH/IAHC CTA}bA
Ha 4ax 31. geqem6pa 2016. ro4rxe
(y xnoa4aala PC{f

AKT}TBA

Craaxa nllorxra
HeKperHHHe, nocrpojeta H oflpeMa
hxeecrxr4roxe He(perH nHe

fiyropo.lxn Qnxaxcxjcxr,r naacMaHH

O6prxa r$olrHa
3annxe
florpaxxearoa no ocHooy npo4aje
florpaxraearra,rl cner4r0n.{xax nocroBa

lpyra norpaxuearca
Kparxoporxr $rlxaxcnlcxr nracrvraHx

f glosrxa h rorooHHcxlr exBH6ar€HrH

AxrrSxa SpeMeHcxa pa3rpaHrqelba

YxynHa axr[Ba

nAclrEA
Nanlrta
Ocxognu H ocranl Hanlrran

Emncvroxa npemrja
PerepBe

PecaaoprgaqeroHc perepBe

Hepeanulooaxs A06u qur, xero
Hepacnopelenn Ao6rrax

fiyroporxc o6aoete
.Qyroporxa perepsxcarua

Ognoxexe nopecxe o6aeele
Ocrane gyropoqHe o6aaele

Xparxoporxc o6atere
Hparxopo,{He $xx axcrjcxe o6aaere
flpr*vuexu ataxcr
O6asere x, nocnosarta
Ocraae xparxopoqHe o6aasre
O6aserc no ocrlory nop€ra Ha AoAary ipeA,rocr
O6aeere 3a ofiarc nopeie, gonprHocc r gpyre p3x6rxe
f lacraxa Bper$eHcxa pr!rpaHhqelba

Yxynxa otcxEa

Bax6unaxcxa ear4e*qnja

Hanomexe Ha HapeAHlrm crpaxaMa qHHe

cacra0Hh Aeo hsEeuJTaja

Iopax

HanoMet1!
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ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
БИЛАНС УСПЕХА 
За пoслoвну 2016. гoдину 
(у хиљадама РСД) 

5 

 

 
  

 Наппмена 2016.  2015. 

     
ППСЛПВНИ ПРИХПДИ     
Прихпди пд прпдаје рпбе и услуга   1.270           1.272  
Oстали ппслпвни прихпди 17  63.739        58.796  

   65.009        60.068  

     
ППСЛПВНИ РАСХПДИ     
Трпшкпви материјала   727           1.109  
Трпшкпви гприва и енергије 18  10.927        12.217  
Трпшкпви зарада и пстали лични расхпди 19  95.242        96.096  
Tрпшкпви ампртизације   5.356           5.565  
Трпшкпви прпизвпдних услуга 20  8.506           4.174  
Нематеријални трпшкпви 21  10.204        12.967  

   130.962      132.128  

     
ППСЛПВНИ ГУБИТАК  (65.953)      (72.060) 

     
Финансијски прихпди 22  26.087        33.434  
Финансијски расхпди 23  (14.041)      (24.934) 

   12.046           8.500  

     
Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти пстале  импвине  -             359  
Расхпди пд усклађиваоа вреднпсти пстале импвине   (179)        (9.442) 
     
Oстали прихпди 24  235.851        94.886  
Oстали расхпди   (543)        (6.692) 

     
ДПБИТАК ИЗ РЕДПВНПГ ППСЛПВАОА   181.222        15.551  

     
Нетп (губитак)/дпбитак ппслпваоа кпје се пбуставља   (172)            334    

     
ДПБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА   181.050   15.885 

     
Ппрез на дпбитак 25  (5.137)  (1.949) 

     
НЕТП ДПБИТАК   175.913   13.936 

     
Зарада пп акцији (у РСД) 26 4.302   341 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
 
   

 
 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
ИЗВЕШТАЈ П ПСТАЛПМ РЕЗУЛТАТУ 
За пoслoвну 2016. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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2016. 

 
2015. 

    
    НЕТП ДПБИТАК 
 

175.913 
 

13.936 

Ставке кпје неће бити рекласификпване у 
 

 
    билансу успеха у будућим перипдима 

 
 

  Прпмене ревалпризације некретнина, 
 

 
    ппстрпјеоа и ппреме 

 
-  - 

  
   

Ставке кпје накнаднп мпгу бити рекласификпване у     
  биланс  успеха у будућим перипдима     
Дпбици /(губици) пп пснпву прерачуна финансијских 

извештаја из инпстранства  
 

28.603  (12.227) 
Губици пп пснпву ХОВ распплпживих за прпдају  (73)  (1.367) 

     
ПСТАЛИ БРУТП СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК/(ГУБИТАК) 

 
28.530  (13.594) 

   
 

 
  Ппрез на пстали свепбухватни дпбитак 

 
4.280  - 

   
 

   
НЕТП ПСТАЛИ СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК/(ГУБИТАК) 

 
24.250  (13.594) 

     
УКУПАН НЕТП СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК  200.163  342 

 
Наппмене на наредним странама чине  

 саставни деп пвих финансијских извештаја. 
 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
ИЗВЕШТАЈ П ПРПМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
За ппслпвну 2016. гпдину 
(у хиљадама РСД) 
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 Кпмппненте капитала  Кпмппненте псталпг резултата   

  
Акцијски 
капитал  

 
Пстали 

капитал 
 

 
Емисипна 

премија 
 

Резерве из 
дпбити 

 

Нераспп-
ређени 

дпбитак 
 

Нереализ. 
(губици)/ 

дпбици  
пп ХпВ 

 

Нереализ. 
дпбици/ 
(губици)  

пп пснпву 
прерачуна, 

нетп 

 

Ревал. 
резерве 

 

  
 

Укупнп  

 
     

 
  

 
  

 
  

 
 

 
    

 
  

Стаое 1. јануара 2015. гпдине 98.136   34.115  
 

488.061  
 

54.974  
 

302.671  
 

193  
 

41.145    213.819  
 

1.233.114  
                  
Нетп дпбитак за 2015. гпдину -  - 

 
- 

 
- 

 
13.936  

 
- 

 
-  - 

 
  13.936  

Усклађиваое вреднпсти пласмана -  -  -  -  -   (1.367)  -  -    (1.367) 
Осталп -  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 (12.227)  - 

 
(12.227) 

Укупан пстали свепбухватни дпбитак/(губитак) -  - 
 

- 
 

- 
 

      13.936 
 

      (1.367) 
 

    (12.227)  - 
 

342 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  
Стаое 31. децембра 2015. гпдине 98.136   34.115  

 
488.061  

 
 54.974  

 
316.607  

 
 (1.174) 

 
28.918    213.819  

 
1.233.456  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  
Стаое 1. јануара 2016. гпдине 98.136   34.115   488.061    54.974   316.607    (1.174)  28.918    213.819   1.233.456  

 
                 

Нетп дпбитак за 2016. гпдину -  -  -  -  175.913  -  -  -  175.913 
Усклађиваое вреднпсти пласмана -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Осталп -  -  -  -  -  (73)  28.603  -  28.530 

Укупан пстали свепбухватни дпбитак/(губитак) -  - 
 

- 
 

- 
 

175.913  (73)  28.603  -  204.443 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  
Стаое 31. децембра 2016. гпдине 98.136  34.115  488.061  54.974  492.520  (1.247)  57.521  213.819  1.437.899 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe 

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ 
За пoслoвну 2016. гoдину  
(у хиљадама РСД) 
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 2016.  2015. 

    
ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ    
Прпдаја и примљени аванси 1.754  725 
Примљене камате из ппслпвних активнпсти 60.134  26 
Остали приливи из редпвнпг ппслпваоа  78.304  52.607 
Исплате дпбављачима и дати аванси (35.994)  (106.678) 
Зараде, накнаде зарада и пстали лични расхпди (102.104)  (57.016) 
Плаћене камате (270)  (17) 
Ппрез на дпбитак (6.177)  (19.611) 
Плаћаоа пп пснпву псталих јавних прихпда (13.673)  (9.011) 

    
Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти (18.026)  (138.975) 

    
АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА    
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема, нетп (пдливи)/приливи (421)  24 
Остали финансијски пласмани, нетп приливи 15.851  137.804 

    
Нетп прилив гптпвине из активнпсти инвестираоа 15.430  137.828 

    
АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА    
Дугпрпчни и краткпрпчни кредити и  
   пстале пбавезе, нетп (пдливи)/приливи (700)  9.453 

    
Нетп (пдлив)/прилив гптпвине из активнпсти финансираоа  (700)  9.453 

    
Нетп (пдлив)/прилив гптпвине у тпку пбрачунскпг перипда (3.296)  8.306 

    
ГПТПВИНА НА ППЧЕТКУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 5.224  960 

    
Ппзитивне курсне разлике 36  3 
Негативне курсне разлике (24)  (4.045) 

    
ГПТПВИНА НА КРАЈУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 1.940  5.224 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
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1. ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 

Инвест-Имппрт а.д. Бепград за извпз, увпз и инвестиципне радпве, Бепград (у даљем тексту 
„Друштвп“) пснпванп је Одлукпм Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. гпдине кап државнп 
привреднп предузеће за извпз и увпз ппреме. У тпку 1991. гпдине Друштвп је регистрпванп 
кап депничкп друштвп у мешпвитпј свпјини, а власничка и прганизаципна трансфпрмација у 
акципнарскп друштвп извршена је у тпку 1999. и 2000. гпдине.  
 
Друштвп је прганизпванп кап акципнарскп друштвп и уписанп је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се пд дана 24. нпвембра 
2003. гпдине  тргује на Бепградскпј берзи. 
 
Оснпвне делатнпсти Друштва су извпз, увпз и инвестиципни радпви. Друштвп свпју 
делатнпст пбавља и прекп зависних друштава у земљи и у инпстранству, представништава и 
ппслпвних јединица (ппгпна). Ппгпни за извпђеое инвестиципних радпва у инпстранству 
немају статус правнпг лица. Најзначајнији ппгпн се налази у Рускпј Федерацији, али је пд 
априла 2009. гпдине у статусу мирпваоа. 
 
Седиште Друштва је у Бепграду, Теразије 5.  
 
Матични брпј Друштва је 07049528, а ппрески идентификаципни брпј 100001652. 
 
Финансијски извештаји за ппслпвну 2016. гпдину пдпбрени су пд стране рукпвпдства 
Друштва дана 15. март 2017. гпдине. 
 

 
2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Пснпве за састављаое финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Закпнпм п рачунпвпдству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачунпвпдственим прпписима кпји се 
примеоују у Републици Србији. 

 
На пснпву важећих рачунпвпдствених прпписа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у пбавези да впђеое ппслпвних коига, признаваое и прпцеоиваое импвине и 
пбавеза, прихпда и расхпда, састављаое, приказиваое, дпстављаое и пбелпдаоиваое 
финансијских извештаја врше у складу са закпнскпм и прпфесипналнпм регулативпм, кпја 
ппдразумева Оквир за припремаое и приказиваое финансијских извештаја („Оквир“), 
Међунарпдне рачунпвпдствене стандарде („МРС“), пднпснп Међунарпдне стандарде 
финансијскпг извештаваоа („МСФИ“), кап и тумачеоа кпја су саставни деп стандарда.  
 
Превпд Оквира, МРС, МСФИ и тумачеоа, издатих пд стране Одбпра за међунарпдне 
рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеоа међунарпдних стандарда 
финансијскпг извештаваоа, утврђује се решеоем Министра финансија и пбјављује у 
Службенпм гласнику РС. Међутим, дп датума састављаоа финансијских извештаја за 2016. 
гпдину нису преведене нити пбјављене све важеће прпмене у стандардима и тумачеоима. 
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2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Пснпве за састављаое финансијских извештаја (наставак) 
 
Схпднп тпме, приликпм састављаоа финансијских извештаја Друштвп није у пптпунпсти 
применилп МРС, МСФИ и тумачеоа кпја су на снази за гпдину кпја се завршава 31. 
децембра 2016. гпдине. Имајући у виду материјалнп значајне ефекте кпје пдступаоа 
рачунпвпдствених прпписа Републике Србије пд МСФИ и МРС мпгу да имају на реалнпст и 
пбјективнпст финансијских извештаја Друштва, прилпжени финансијски извештаји се не 
мпгу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласнпсти са МСФИ и МРС. 
 
Презентација финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји су приказани у фпрмату прпписанпм Правилникпм п садржини и 
фпрми пбразаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике 
(Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014). 
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), псим укпликп није другачије 
наведенп. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Рачунпвпдствени метпд 
  
Финансијски извештаји су састављени пп метпду првпбитне набавне вреднпсти, псим 
укпликп МСФИ не захтевају другачији пснпв вреднпваоа на начин пписан у значајним 
рачунпвпдственим пплитикама. 
 
Начелп сталнпсти ппслпваоа 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на пснпву начела сталнпсти ппслпваоа. 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА 

 
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема 
 
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема се иницијалнп признају пп набавнпј вреднпсти, пднпснп 
пп цени кпштаоа за средства израђена у сппственпј режији. Набавну вреднпст чини 
фактурна вреднпст увећана за све трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу 
пвих средстава у стаое функципналне приправнпсти. 

 
Накпн ппчетнпг признаваоа некретнине, ппстрпјеоа и ппрема мере се пп ревалпризпванпј 
(прпцеоенпј) вреднпсти, кпја представља оихпву фер вреднпст на дан ревалпризације 
(прпцене), умаоену за кумулирану исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и за 
евентуалне кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти. 
 
Прпцена фер вреднпсти грађевинских пбјеката је ппследои пут извршена интернп, са 
стаоем на дан 31. децембар 2013. гпдине. Прпцена је извршена применпм тржишнпг 
приступа. 
 
Ампртизација некретнина, ппстрпјеоа и ппреме се израчунава применпм прпппрципналне 
метпде у тпку прпцеоенпг кприснпг века упптребе средстава, уз примену следећих стппа: 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема (наставак) 
 

Управна зграда и кпнтејнери 0,8% - 8,9% 
Радипнице, складишта и гараже 4,0% - 10% 
Путничка впзила 12,8% - 15,5% 
Намештај 10,0% - 12,5% 
Клима уређаји 16,5% 
Рачунари 20,0% 

 
Обрачун ампртизације ппчиое пд нареднпг месеца у пднпсу на месец у кпјем је средствп 
стављенп у упптребу. Ампртизаципне стппе се ревидирају сваке гпдине ради пбрачуна 
ампртизације кпја пдражава стварни утрпшак пвих средстава у тпку ппслпваоа и препстали 
намеравани век оихпвпг кпришћеоа. 

 
Средствп се искоижава из евиденције у мпменту птуђеоа или укпликп се не пчекују будуће 
екпнпмске кпристи пд упптребе тпг средства. Дпбици или губици пп пснпву прпдаје или 
птписа средства (кап разлика између нетп прпдајне вреднпсти и коигпвпдствене 
вреднпсти) признају се у билансу успеха пдгпварајућег перипда. 
 
Инвестиципне некретнине 

 
Инвестиципне некретнине пбухватају некретнине кпје Друштвп издаје у закуп или држи 
ради увећаоа вреднпсти капитала. 
 
Иницијалнп признаваое инвестиципних некретнина врши се пп оихпвпј набавнпј 
вреднпсти или цени кпштаоа. Набавну вреднпст чини фактурна вреднпст увећана за све 
трпшкпве кпје се мпгу директнп приписати дпвпђеоу пвих средстава у стаое функципналне 
приправнпсти. 
 
Накпн ппчетнпг признаваоа инвестиципне некретнине се вреднују пп фер вреднпсти, кпју 
гпдишое утврђује интерна кпмисија Друштва. Фер вреднпст се заснива на ценама ппнуде 
на активнпм тржишту кпригпваним, укпликп је неппхпднп, за специфичнпсти средства. 
Прпмене у фер вреднпстима инвестиципних некретнина се евидентирају у билансу успеха 
кап деп псталих прихпда, пднпснп псталих расхпда. 

 
Прпцена фер вреднпсти инвестиципних некретнина је ппследои пут извршена интернп, 
тпкпм 2013. гпдине, применпм тржишнпг приступа. 
 
Залихе 

 
Залихе се вреднују пп набавнпј вреднпсти, пднпснп цени кпштаоа, или нетп прпдајнпј 
вреднпсти, у зависнпсти кпја је нижа. Набавна вреднпст укључује вреднпст пп фактури 
дпбављача, увпзне дажбине, трансппртне трпшкпве и друге зависне трпшкпве набавке. 
Нетп прпдајна вреднпст представља вреднпст пп кпјпј залихе мпгу бити прпдате у 
нпрмалним услпвима ппслпваоа, накпн умаоеоа за трпшкпве прпдаје. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се метпдпм прпсечне ппндерисане цене. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Умаоеое вреднпсти импвине 

 
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп преиспитује коигпвпдствену вреднпст свпје 
материјалне и нематеријалне импвине да би утврдилп да ли ппстпје индикације да је 
дпшлп дп губитка пп пснпву умаоеоа вреднпсти импвине. Укпликп такве индикације 
ппстпје, прпцеоује се надпкнадиви изнпс средства да би се мпгап утврдити евентуални 
губитак. Акп није мпгуће прпценити надпкнадиви изнпс ппјединпг средства, Друштвп 
прпцеоује надпкнадиви изнпс јединице кпја генерише нпвац, а кпјпј тп средствп припада. 

 
Надпкнадива вреднпст је нетп прпдајна цена или вреднпст у упптреби, зависнп пд тпга кпја 
је виша. За пптребе прпцене вреднпсти у упптреби, прпцеоени будући нпвчани тпкпви 
дискпнтују се дп садашое вреднпсти применпм дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја 
пдражава садашоу тржишну прпцену временске вреднпсти нпвца за ризике специфичне за 
тп средствп.  

 
Акп је прпцеоен надпкнадиви изнпс средства (или јединице кпја генерише нпвац) маои пд 
коигпвпдствене вреднпсти, пнда се коигпвпдствена вреднпст тпг средства умаоује дп 
надпкнадивпг изнпса. Губици пд умаоеоа вреднпсти признају се пдмах кап расхпд, псим 
акп средствп претхпднп није билп предмет ревалпризације. У тпм случају деп губитка, дп 
изнпса ревалпризације, признаје се у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата. 
 
Учешћа у капиталу зависних друштава 

 
Зависна друштва су правна лица кпја се налазе ппд кпнтрплпм Друштва. Кпнтрпла 
ппдразумева мпћ управљаоа финансијским и ппслпвним пплитикама зависнпг друштва. 
Сматра се да кпнтрпла ппстпји када Друштвп ппседује, директнп или индиректнп, више пд 
пплпвине гласачких права у зависнпм друштву. Учешћа у капиталу зависних друштава 
признају се пп набавнпј вреднпсти. 
 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, 
краткпрпчне финансијске пласмане и гптпвину и гптпвинске еквиваленте. Друштвп 
класификује финансијска средства у неку пд следећих категприја: средства пп фер 
вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа, кредити (зајмпви) и 
пптраживаоа и средства распплпжива за прпдају. Класификација зависи пд сврхе за кпју су 
средства стечена. Рукпвпдствп Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 
приликпм иницијалнпг признаваоа. 
 
Финансијске пбавезе укључују дугпрпчне финансијске пбавезе, краткпрпчне финансијске 
пбавезе, пбавезе из ппслпваоа и пстале краткпрпчне пбавезе. Друштвп класификује 
финансијске пбавезе у две категприје: пбавезе пп фер вреднпсти крпз биланс успеха и 
пстале финансијске пбавезе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти (наставак) 
 

Метпд ефективне камате 
 
Метпд ефективне камате је метпд израчунаваоа ампртизпване вреднпсти финансијскпг 
средства или финансијске пбавезе и расппделе прихпда пд камате и расхпда пд камате 
тпкпм пдређенпг перипда. Ефективна каматна стппа је каматна стппа кпја тачнп дискпнтује 
будуће гптпвинске исплате или примаоа тпкпм пчекиванпг рпка трајаоа финансијскпг 
инструмента или где је прикладнп, тпкпм краћег перипда, на нетп коигпвпдствену 
вреднпст финансијскпг средства или финансијске пбавезе.  

 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти 

 
Ппд гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима ппдразумевају се нпвац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима кап и краткпрпчни деппзити дп три месеца кпје је мпгуће 
лакп кпнвертпвати у гптпвину и кпји су предмет безначајнпг ризика пд прпмене вреднпсти. 
 
Кредити (зајмпви) и пптраживаоа 

 
Пптраживаоа пд купаца, кредити (зајмпви) и пстала пптраживаоа са фиксним или 
пдредивим плаћаоима кпја се не кптирају на активнпм тржишту класификују се кап 
кредити (зајмпви) и пптраживаоа.  
 
Кредити и пптраживаоа вреднују се пп ампртизпванпј вреднпсти, применпм метпде 
ефективне камате, умаоенпј за умаоеое вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа. Прихпд пд 
камате се признаје применпм метпда ефективне камате, псим у случају краткпрпчних 
пптраживаоа, где признаваое прихпда пд камате не би билп материјалнп значајнп. 

 
Финансијска средства распплпжива за прпдају 
 
Финансијска средства распплпжива за прпдају су недеривативна средства кпја су назначена 
кап распплпжива за прпдају и нису класификпвана кап финансијска средства назначена пп 
фер вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа и кредити 
(зајмпви) и пптраживаоа. 

 
Накпн ппчетнпг признаваоа, финансијска средства распплпжива за прпдају признају се пп 
оихпвпј фер вреднпсти. Дпбици и губици настали пп пснпву прпмене фер вреднпсти 
признају се у пквиру прпмена на капиталу, на рачунима нереализпваних дпбитака и 
губитака пп пснпву хартија пд вреднпсти. Умаоеоа за губитке пп пснпву пбезвређеоа 
вреднпсти се признају директнп у билансу успеха. У случају прпдаје финансијскпг средства 
распплпживпг за прпдају или трајнпг умаоеоа вреднпсти, кумулативни дпбитак или 
губитак, претхпднп признат у пквиру капитала, пренпси се на прихпде и расхпде перипда. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти (наставак) 
 

Финансијска средства распплпжива за прпдају (наставак) 
 
Фер вреднпст финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишнпј вреднпсти 
пстваренпј на Бепградскпј берзи на дан биланса стаоа. За средства за кпја не ппстпји 
активнп тржиште, фер вреднпст се утврђује кпришћеоем техника прпцене. Технике 
прпцене пбухватају кпришћеое ппследоих независних тржишних трансакција између 
пбавештених, впљних страна, акп су дпступне, ппређеое са актуелнпм фер вреднпшћу 
другпг инструмента кпји је у значајнпј мери исти и анализу дискпнтпванпг тпка гптпвине. 
Средства за кпја не ппстпји активнп тржиште и за кпја није мпгуће реалнп утврдити фер 
вреднпст вреднују се пп набавнпј вреднпсти, умаоенпј за евентуалне кумулиране губитке 
пп пснпву умаоеоа вреднпсти. 

 
Умаоеоа вреднпсти финансијских средстава 

 
На дан свакпг биланса стаоа Друштвп прпцеоује да ли ппстпје пбјективни дпкази да је 
дпшлп дп умаоеоа вреднпсти финансијскпг средства или групе финансијских средстава 
(псим средстава исказаних пп фер вреднпсти крпз биланс успеха). Обезвређеое 
финансијских средстава се врши када ппстпје пбјективни дпкази да су, кап резултат једнпг 
или више дпгађаја кпји су се десили накпн ппчетнпг признаваоа финансијскпг средства, 
прпцеоени будући нпвчани тпкпви средстава измеоени. 

 
Обезвређеое (исправка вреднпсти) пптраживаоа врши се индиректнп за изнпс дпспелих 
пптраживаоа кпја нису наплаћена у пдређенпм перипду пд датума дпспећа за плаћаое, а 
директнп акп је немпгућнпст наплате извесна и дпкументпвана. Прпмене на рачуну 
исправке вреднпсти пптраживаоа евидентирају се у кприст или на терет биланса успеха. 
Наплата птписаних пптраживаоа коижи се у билансу успеха кап пстали прихпд. 

 
Обезвређеое акција, класификпваних кап финансијска средства распплпжива за прпдају, 
кпје се не кптирају на Бепградскпј берзи врши се у случају значајнпг или дугптрајнпг пада 
фер вреднпсти ппсматране акције исппд оене коигпвпдствене вреднпсти. Претхпднп 
признати расхпди пбезвређеоа пп пвпм пснпву се не укидају крпз биланс успеха. Свакп 
накнаднп ппвећаое фер вреднпсти се признаје директнп у пквиру капитала. 

 
Остале финансијске пбавезе 
 
Остале финансијске пбавезе, укључујући пбавезе пп кредитима, иницијалнп се признају пп 
фер вреднпсти примљених средстава, умаоене за трпшкпве трансакције. 

 
Накoн пoчeтнoг признаваоа, пстале финансијскe oбавeзe сe вреднују пп ампртизпванпј 
вреднпсти кпришћеоем метпда ефективне камате. Трпшак пп пснпву камата се признаје у 
билансу успеха пбрачунскпг перипда. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Ппрез на дпбитак  
 

Текући ппрез 
 
Ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрачунава и плаћа у складу са прпписима п 
пппрезиваоу Републике Србије. Кпначни изнпс пбавезе ппреза на дпбитак утврђује се 
применпм ппреске стппе пд 15% на ппреску пснпвицу утврђену у ппрескпм билансу 
Друштва. Ппреска пснпвица приказана у ппрескпм билансу укључује дпбитак приказан у 
званичнпм билансу успеха кпји се кпригује за сталне разлике кпје су дефинисане 
прпписима п пппрезиваоу Републике Србије.  
 
Републички прпписи не предвиђају да се ппрески губици из текућег перипда мпгу 
кпристити кап пснпва за ппвраћај ппреза плаћенпг у претхпдним перипдима. Међутим, 
губици из текућег перипда мпгу се кпристити за умаоеое ппреске пснпвице будућих 
пбрачунских перипда, али не дуже пд 5 гпдина. 
 
Одлпжени ппрез 
 
Одлпжени ппрез на дпбитак се пбрачунава кпришћеоем метпде утврђиваоа пбавеза 
према билансу стаоа, за привремене разлике прпизашле између коигпвпдствене 
вреднпсти средства и пбавеза у финансијским извештајима и оихпве пдгпварајуће ппреске 
пснпвице кпришћене у израчунаваоу пппрезивпг дпбитка. Одлпжене ппреске пбавезе се 
признају за све пппрезиве привремене разлике, дпк се пдлпжена ппреска средства 
признају у мери у кпјпј је верпватнп да ће пппрезиви дпбици бити распплпживи за 
кпришћеое пдбитних привремених разлика. 
 
Одлпжени ппрез се пбрачунава пп ппреским стппама за кпје се пчекује да ће се 
примеоивати у перипду када се средствп реализује или пбавеза измирује. Одлпжени ппрез 
се коижи на терет или у кприст биланса успеха, псим када се пднпси на ппзиције кпје се 
коиже директнп у кприст или на терет псталпг свепбухватнпг резултата, и у тпм случају се 
пдлпжени ппрез такпђе расппређује у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата. 

 
Примаоа заппслених 

 
Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeоују у Рeпублици Србији, Друштвп јe у oбавeзи да 
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштвп јe, 
такoђe, oбавeзнп да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe коижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Друштвп није укљученп у друге пблике пензијских планпва и нема никаквих пбавеза пп 
пвим пснпвама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Примаоа заппслених (наставак)  
 
Отпремнине 
 
У складу са Закпнпм п раду, Друштвп има пбавезу да заппсленпм исплати птпремнину 
приликпм пдласка у пензију у изнпсу две прпсечне зараде пстварене у Републици Србији у 
месецу кпји претхпди месецу пдласка у пензију. Друштвп није извршилп актуарску прпцену 
садашое вреднпсти пве пбавезе и није фпрмиралп резервисаое пп тпм пснпву. 
Рукпвпдствп Друштва верује да таква резервисаоа, укпликп би била прпцеоена, не би 
мпгла да имају материјалнп значајан ефекат на финансијске извештаје Друштва. 
 
Јубиларне награде 
 
Пoрeд тoга, Друштвп јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, и 40 гoдина 
нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe 
мeсeчнe зарадe у Друштву, пстварене у месецу кпји претхпди месецу исплате, и тп у 
расппну пд једне дп четири зараде, зависнп пд трајаоа непрекиднпг рада кпд ппслпдавца. 

 
Прихпди и расхпди  
 
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и извршених услуга признају се у билансу успеха ппд 
услпвпм да су сви ризици и кпристи прешли на купца. Прихпди пд прпдаје се евидентирају 
у мпменту исппруке прпизвпда или извршеоа услуге. Прихпди се исказују пп фактурнпј 
вреднпсти, умаоенпј за пдпбрене пппусте и ппрез на дпдату вреднпст.  
 
Расхпди се пбрачунавају пп начелу узрпчнпсти прихпда и расхпда. 
 
Прерачунаваое стране валуте 

 
Ппслпвне прпмене настале у странпј валути су прерачунате у динаре пп средоем курсу 
утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза, кпји је важип на дан ппслпвне прпмене. 
 
Средства и пбавезе исказане у странпј валути на дан биланса стаоа, прерачунати су у 
динаре пп средоем курсу утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза за тај дан. 
 
Нетп ппзитивне или негативне курсне разлике, настале приликпм ппслпвних трансакција у 
странпј валути и приликпм прерачуна ппзиција биланса стаоа исказаних у странпј валути, 
коижене су у кприст или на терет биланса успеха. 
 
Немпнетарне ставке кпје се вреднују пп принципу истпријскпг трпшка израженпг у странпј 
валути прерачунате су пп истпријскпм курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Трпшкпви ппзајмљиваоа 
 

Трпшкпви ппзајмљиваоа се пднпсе на камате и друге трпшкпве кпји настају у вези са 
ппзајмљиваоем средстава. Трпшкпви ппзајмљиваоа кпји се мпгу неппсреднп приписати 
стицаоу, изградои или изради средства кпје се псппспбљава за упптребу, укључују се у 
набавну вреднпст или цену кпштаоа тпг средства. Остали трпшкпви ппзајмљиваоа 
признају се кап расхпд перипда у кпме су настали. 
 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ 

 
Састављаое финансијских извештаја захтева пд рукпвпдства Друштва да врши прпцене и 
дпнпси претппставке кпје мпгу да имају ефекта на презентпване вреднпсти средстава и 
пбавеза и пбелпдаоиваое пптенцијалних пптраживаоа и пбавеза на дан састављаоа 
финансијских извештаја, кап и прихпда и расхпда у тпку извештајнпг перипда. Ове прпцене 
и претппставке су заснпване на претхпднпм искуству, текућим и пчекиваним услпвима 
ппслпваоа и псталим распплпживим инфпрмацијама на дан састављаоа финансијских 
извештаја. Стварни резултати мпгу да се разликују пд прпцеоених изнпса.  
 
Најзначајнија ппдручја кпја пд рукпвпдства захтевају вршеое прпцене и дпнпшеое 
претппставки представљена су у даљем тексту:  

 
Кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме 
 
Друштвп прпцеоује препстали кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме на крају 
сваке ппслпвне гпдине. Прпцена кприснпг века некретнина, ппстрпјеоа и ппреме је 
заснпвана на истпријскпм искуству са сличним средствима, кап и предвиђеним 
технплпшким напреткпм и прпменама екпнпмских и индустријских фактпра. 
 
Укпликп се садашоа прпцена разликује пд претхпдних прпцена, прпмене у ппслпвним 
коигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачунпвпдствене пплитике, прпмене 
рачунпвпдствених прпцена и грешке“. Ове прпцене мпгу да имају материјалнп значајан 
ефекат на коигпвпдствену вреднпст некретнина, ппстрпјеоа и ппреме кап и на изнпс 
ампртизације текућег пбрачунскпг перипда. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 

Умаоеое вреднпсти импвине 
 
На дан биланса стаоа, Друштвп врши преглед коигпвпдствене вреднпсти материјалне и 
нематеријалне импвине и прпцеоује да ли ппстпје индикације за умаоеое вреднпсти 
некпг средства. Приликпм прпцеоиваоа умаоеоа вреднпсти, средства кпја гптпвинске 
тпкпве не генеришу независнп дпдељују се пдгпварајућпј јединици кпја генерише нпвац. 
Накнадне прпмене у дпдељиваоу јединици кпја генерише нпвац или у времену нпвчаних 
тпкпва мпгу да утичу на коигпвпдствену вреднпст пднпсне импвине. 

 
Исправка вреднпсти пптраживаоа  
 
Исправка вреднпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа је извршена на  пснпву прпцеоених 
губитака услед немпгућнпсти купаца да испуне свпје пбавезе. Прпцена рукпвпдства је  
заснпвана на старпснпј анализи пптраживаоа пд купаца, истпријским птписима, кредитнпј 
сппспбнпсти купаца и прпменама у ппстпјећим услпвима прпдаје. Овп укључује и 
претппставке п будућем ппнашаоу купаца и пчекиванпј будућпј наплати. Прпмене у 
услпвима ппслпваоа, делатнпсти или пкплнпстима везаним за пдређене купце мпгу да 
имају за ппследицу кпрекцију исправке вреднпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа 
пбелпдаоене у прилпженим финансијским извештајима. 

 
Судски сппрпви  
 
Приликпм пдмераваоа и признаваоа резервисаоа и утврђиваоа нивпа излпженпсти 
пптенцијалним пбавезама кпје се пднпсе на ппстпјеће судске сппрпве, рукпвпдствп 
Друштва дпнпси пдређене прпцене. Ове прпцене су неппхпдне за утврђиваое верпватнпће 
настанка негативнпг исхпда и пдређиваоа изнпса неппхпднпг за кпначнп судскп 
пправнаое. Услед инхерентне неизвеснпсти у ппступку прпцеоиваоа, стварни губици мпгу 
да се разликују пд губитака иницијалнп утврђених прпценпм. Збпг тпга се прпцене кпригују 
када Друштвп дпђе дп нпвих инфпрмација, углавнпм уз ппдршку интерних стручних служби 
или сппљних саветника. Измене прпцена мпгу да у значајнпј мери утичу на будуће 
ппслпвне резултате. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА 
 

у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
пбјекти 

 Ппрема и 
пстала 

средства 

  
Средства у 
припреми 

  
 

Укупнп 

        
Набавна вреднпст        
1. јануар 2015. гпдине 596.879  109.299  42.392  748.570 
Набавкe у тoку гoдинe   -   -   65   65  
Пренпси   -   65    (65)  -  
Отуђеоа и расхпдпваоа   -    (8.139)  -    (8.139) 
Осталп   -     (10.489)   (4.239)    (14.728) 

31. децембар 2015. гпдине 596.879    90.736    38.153    725.768  

        
1. јануар 2016. гпдине 596.879    90.736    38.153    725.768  
Набавкe у тoку гoдинe   -   -  352  352 
Пренпси   -   352  (352)  - 
Отуђеоа и расхпдпваоа   -   (203)  -  (203) 
Осталп   -   16.051  6.669  22.720 

31. децембар 2016. гпдине 596.879  106.936  44.822  748.637 

        

Исправка врeднoсти         
1. јануар 2015. гпдине 279.180  51.055  -  330.235 
Ампртизација   4.710    855   -   5.565 
Отуђеоа и расхпдпваоа   -    (8.138)  -    (8.138) 
Осталп   -    (2.227)  -    (2.227) 

31. децембар 2015. гпдине 283.890   41.545   -    325.435  

        

1. јануар 2016. гпдине 283.890   41.545   -    325.435  
Ампртизација 4.711  645  -  5.356 
Отуђеоа и расхпдпваоа -  (203)  -  (203) 
Осталп -  3.055  -  3.055 
31. децембар 2016. гпдине 288.601  45.042  -  333.643 

        
Садашоа врeднoст         
31. децембар 2016. гпдине  308.278  61.894  44.822  414.994 

31. децембар 2015. гпдине 312.989    49.191     38.153    400.333  

 
Кап средствп пбезбеђеоа за враћаое дугпрпчних кредита Друштвп је далп у хипптеку више 
некретнина чија садашоа вреднпст на дан 31. децембра 2016. гпдине изнпси 45.953 
хиљадe РСД. 
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6. ИНВЕСТИЦИПНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Стаое на ппчетку гпдине  492.640  487.878 
Ппвећаоа тпкпм гпдине   -  4.762 

     
Стаое на крају гпдине   492.640  492.640 

 
Инвестиципне некретнине на дан 31. децембра 2016. гпдине изнпсе 492.640 хиљада РСД 
(2015. гпдине – 492.640 хиљада РСД) и у целпсти се пднпсе на грађевинске пбјекте на 
теритприји Бепграда кпји се издају у закуп правним лицима.  
 
Кап средствп пбезбеђеоа нпвчаних пптраживаоа ппверилаца Друштвп је далп у хипптеку 
више инвестиципних некретнина чија садашоа вреднпст на дан 31. децембра 2016. гпдине 
изнпси 72.220 хиљада РСД (2015. гпдине – 37.576 хиљада РСД). 

 
 
7. ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
    
Учешћа у капиталу зависних правних лица  146.986   146.986  
Учешћа у капиталу псталих правних лица и ХОВ 

распплпживе за прпдају 
 499.643  

 499.643  
Дугпрпчни кредити у земљи  15.397   16.103  

  662.026   662.732 
Минус: исправка вреднпсти (425.070)    (424.996) 

    
 236.956  237.736  
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7. ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 

Учешћа у капиталу зависних правних лица 
 

у хиљадама РСД 
Ппслпвнп име и седиште Учешће   2016.   2015. 

 
Invest GmbH Диселдпрф, Немачка  87,82%       94.030       94.030  
Super Hunt д.п.п. Лајкпвац 100,00%      35.865       35.865  
IPT Co. Warminster, САД 60,00%        8.195        8.195  
Inpea (Overseas) Ltd. Лимаспл, Кипар 100,00%        5.464        5.464  
Weelex Ltd. Лимаспл, Кипар 100,00%           944           944  
SP Legstrojinvest Мпсква, Руска Федерација 94,00%           211           211  
DD Invest Import Ltd. Лимаспл, Кипар 100,00%           109           109  
ЗАО Г.Л. Легин Нпвпрпсијск,  

Руска Федерација 100,00%   14  14 
Осталп   2.154  2.154 

     146.986  146.986 
Минус: исправка вреднпсти   (40.988)  (40.988) 

      
   105.998  105.998 

 
Учешћа у капиталу псталих правних лица 
 

у хиљадама РСД 
  2016.   2015. 

 
Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  
Учешћа у капиталу ппслпвних банака у земљи   26.994   26.994  

   499.643   499.643  
Минус: исправка вреднпсти  (384.082)  (384.008) 

     
  115.561  115.635 

 
 Дугпрпчни кредити у земљи 
 

Дугпрпчни кредити у земљи исказани у изнпсу пд 15.397 хиљада РСД (2015. гпдине – 16.103 
хиљадe РСД) се пднпсе на кредите за стамбену изградоу дате заппсленима, са рпкпм 
дпспећа пд 5 дп 30 гпдина и каматпм пд 1% гпдишое дп 3% гпдишое. 
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8. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Дати аванси:     
  - у земљи   305   863  
  - у инпстранству   12.353     9.674  
Материјал, алат и инвентар   9.356     8.437  
Рпба   1.025     1.025  

     
   23.039   19.999  

 
 
9. ДРУГА ППТРАЖИВАОА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Пптраживаоа за угпвпрену затезну камату   26.512     25.896  
Пптраживаоа за више плаћени ппрез на дпбит   23.311   17.986  
Пптраживаоа пп пснпву извпза – Индустрија 

каблпва Јагпдина у реструктурираоу  
 

-  
 

  7.318  
Остала пптраживаоа   4.108     3.916  

   53.931   55.116  
Минус: исправка вреднпсти  (26.912)   (27.070) 

     
  27.019  28.046  

 
 
10. КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Краткпрпчни кредити и пласмани:     
   - ппвезана правна лица   88.926   88.225  
   - пстала правна лица   8.161     8.161  
Осталп   18     18  
Средства улпжена у заједничке ппдухвате   140.515   153.246  
Камате на улпжена средства у заједничке ппдухвате   349.730   390.701  

   587.350   640.351  
Исправка вреднпсти краткпрпчних финансијских 

пласмана  (95.016)   (95.016) 

 
  492.334  545.335  
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10. КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 
Краткпрпчни кредити и пласмани  
 
Краткпрпчни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2016. гпдине у изнпсу пд 
97.087 хиљада РСД (2015. гпдине – 96.386 хиљада РСД) највећим делпм се пднпсе на 
зајмпве пдпбрене ппвезанпм правнпм лицу, Прпкупац а.д. Бепград - у стечају, са рпкпм 
враћаоа дп гпдину дана и каматнпм стпппм у расппну пд 0,5% месечнп дп 10% гпдишое 
(2015. гпдине - у расппну пд 0,5% месечнп дп 10% гпдишое). 
 
Средства улпжена у заједничке ппдухвате 

 
Средства улпжена у заједничке ппдухвате исказана на дан 31. децембра 2016. гпдине у 
изнпсу пд 140.515 хиљада РСД (2015. гпдине – 153.246 хиљадa РСД) у целпсти се пднпсе на 
финансираое ппвезанпг правнпг лица извршенп на пснпву Сппразума п заједничкпм 
партнерству и наступу на инпстранпм тржишту и угпвпра п финансираоу и услугама у 
реализацији кпнкретнпг ппсла у Мјанмару. Средства су пдпбрена на рпк пд 6 гпдина и уз 
каматну стппу пд 9% гпдишое (2015. гпдине – 9% гпдишое) 
 
 

11. ПСНПВНИ И ПСТАЛИ КАПИТАЛ 
 

Оснпвни и пстали капитал Друштва исказани на дан 31. децембра 2016. гпдине у изнпсу пд 
132.251 хиљаду РСД (2015. гпдине – 132.251 хиљаду РСД) чине акцијски капитал у изнпсу пд 
98.136 хиљада РСД (2015. гпдине – 98.136 хиљада РСД) и пстали капитал у изнпсу пд 34.115 
хиљада РСД (2015. гпдине – 34.115 хиљада РСД). 
 
Акцијски капитал Друштва чини 40.890 пбичних акција (2015. гпдине – 40.890 пбичних 
акција), ппјединачне нпминалне вреднпсти пд 2.400 РСД.  
 
Стаое капитала и брпј акција су регистрпвани кпд Централнпг регистра, деппа и клиринга 
хартија пд вреднпсти и кпд Агенције за привредне регистре.  
 
Структура акцијскпг капитала Друштва дата је у нареднпм прегледу: 

 
 2016.  2015. 

 Брпј 
акција 

 
% учешћа 

 Брпј 
акција 

 
% учешћа 

        
Слпбпдан Симић  са ппвезаним 

лицима 
 

21.367 
  

52,25% 
  

21.367 
  

52,25% 
Акцијски фпнд Републике Србије 8.433  20,62%  8.433  20,62% 
Остали акципнари 11.090  27,13%  11.090  27,13% 

        

 40.890  100,00%  40.890  100,00% 

 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
  
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2016. гпдине 

  24 

 

 
 
12. ПДЛПЖЕНЕ ППРЕСКЕ ПБАВЕЗЕ 

 
Одлпженe ппреске пбавезе исказане на дан 31. децембра 2016. у изнпсу пд 92.755 хиљада 
РСД (2015 – 88.990 хиљада РСД) у целпсти се пднпсе на привремене разлике између 
нептписане вреднпсти пснпвних средстава утврђене у складу са МСФИ и ппреским 
прпписима. 

 
 
13. ПСТАЛЕ ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

 
Остале дугпрпчне пбавезе на дан 31. децембра 2016. гпдине у изнпсу пд 11.733 хиљаде 
РСД (2015. гпдине – 11.140 хиљадa РСД) највећим делпм, у изнпсу пд 11.714 хиљаде РСД 
(2015. гпдине – 11.125 хиљада РСД) пднпсе на средства пдпбрена пд ппвезанпг правнпг 
лица за пдржаваое текуће ликвиднпсти. Средства су пдпбрена на рпк пд 4 гпдине уз 
каматну стппу пд 2% гпдишое (2015. гпдине – 2% гпдишое). 

 
 
14. КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАBЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Текућа дпспећа дугпрпчних кредита:     

   - ппвезана правна лица   1.739     1.713  
   - банака у земљи   46.228   45.537  
   - пстала правна лица у земљи  -  100.638  

     
  47.967  147.888  

 
 
15. ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Обавезе према дпбављачима:     
   - у земљи   3.169     4.446  
   - у инпстранству   20.950   18.857  
Остале пбавезе из ппслпваоа   1.259     1.260  

     
   25.378   24.563  
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16. ПСТАЛЕ КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Обавезе за нетп зараде и накнаде зарада   39.937   40.817  
Обавезе према заппсленима   7.174     6.316  
Обавезе за ппрезе и дппринпсе на зараде   5.739     7.302  
Обавезе из специфичних ппслпва   5.051   48.774  
Обавезе према чланпвима  
   Управнпг и Надзпрнпг пдбпра  

  
4.203   

 
4.926 

Остале краткпрпчне пбавезе  3.467  6.286 

      

  65.571  114.421 

 
 
17. ПСТАЛИ ППСЛПВНИ ПРИХПДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Прихпди пд закупнина:     

 - у земљи   63.739        58.796  

     
   63.739   58.796 

 
 
18. ТРПШКПВИ ГПРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви грејаоа   5.030     6.061  
Трпшкпви електричне енергије   5.255     5.522  
Осталп   642     634  

     
   10.927     12.217   

 
 
19. ТРПШКПВИ ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви брутп зарада   73.832   74.020 
Трпшкпви дппринпса на зараде на терет ппслпдавца   10.004        10.205  
Трпшкпви накнада пп угпвприма п делу   2.176           2.176  
Трпшкпви накнада чланпвима пргана управљаоа   2.902           3.418  
Остали лични расхпди   6.328           6.277  

     
   95.242        96.096  
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20. ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 
 

Трпшкпви услуга пдржаваоа   5.179   1.264 
Трпшкпви трансппртних услуга   1.272   1.525 
Трпшкпви услуга на изради учинака   709   - 
Трпшкпви псталих услуга  1.346  1.385 

     
  8.506  4.174 

 
 
21. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ 

 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Ппрези, дппринпси и пстале јавне дажбине   3.694   3.917  
Судски и административни трпшкпви    1.668     3.823  
Трпшкпви адвпкатских услуга   1.315     1.601  
Трпшкпви репрезентације   715     1.326  
Трпшкпви премија псигураоа   547     564  
Трпшкпви платнпг прпмета   192     182  
Остали нематеријални трпшкпви   2.073     1.554  

     
   10.204     12.967  

 
 
 
22. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Прихпди пд камата     

   - ппвезана правна лица  13.407  21.845 
   - пстала правна лица  861  69 

Прихпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле     
   - ппвезана правна лица  8.061  9.844 
   - пстала правна лица  198  226 

Ппзитивне курсне разлике     
   - ппвезана правна лица  -  141 
   - пстала правна лица  3.560  1.309 
     
  26.087  33.434 
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23. ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 

Негативне курсне разлике      
   - ппвезана правна лица  615  - 
   - пстала правна лица  11.411  16.940 

Расхпди пд камата     
   - ппвезана правна лица  234  70 
   - пстала правна лица  1.614  345 

Расхпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле     
   - ппвезана правна лица  -  7.315 
   - пстала правна лица  167  264 

     
  14.041       24.934  

 

 
24. ПСТАЛИ ПРИХПДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 
 

Прихпди пд укидаоа резервисаоа  161.671  - 
Прихпди пд смаоеоа пбавеза  74.112  88.656 
Прихпди пд наплаћених пптраживаоа  -  4.762 
Остали прихпди  68  1.468 

     
  235.851  94.886 

 
 
25. ППРЕЗ НА ДПБИТАК 
 

Кпмппненте ппреза на дпбитак 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Текући ппрески расхпд  (1.373)  (828) 
Одлпжени ппрески расхпд  (3.764)  (1.121) 

     
  (5.137)  (1.949) 
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25. ППРЕЗ НА ДПБИТАК (НАСТАВАК) 
 

Усаглашаваое дпбитка пре пппрезиваоа и ппреске пснпвице 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Дпбитак пре пппрезиваоа  181.050  15.885 
Кпрекције за сталне разлике  (161.493)  2.054 
Кпрекције за привремене разлике:        
   - рачунпвпдствена и ппреска ампртизација  (11.977)  (12.466) 
   - пбезвређеое импвине  1.573  45 
     
Ппреска пснпвица  9.153  5.518 
     
Обрачунати ппрез - 15%   1.373  828 
      
Текући ппрез на дпбитак  1.373  828 

 
Пдлпжени ппрески расхпди 
 
Одлпжени ппрески расхпди на дан 31. децембра 2016. гпдине исказани у изнпсу пд 3.764 
хиљадe РСД (2015. гпдине – 1.121 хиљаду РСД) у целини се пднпсе на привремене разлике 
између нептписане вреднпсти пснпвних средстава утврђене у складу са МСФИ и ппреским 
прпписима. 

 
 
26. ЗАРАДА ПП АКЦИЈИ 
 

Друштвп израчунава пснпвну зараду пп акцији кап пднпс нетп дпбитка из кпнтинуиранпг 
ппслпваоа кпји припада акципнарима кпји ппседују пбичне акције и ппндерисанпг 
прпсечнпг брпја пбичних акција у пптицају за перипд, не узимајући у пбзир сппствене 
акције стечене у тпку гпдине пд стране Друштва. 

 
Прпрачун зараде пп акцији за 2016. и 2015. гпдину извршен је на пснпву следећих 
ппдатака: 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Нетп дпбитак текуће гпдине 175.913  13.936 
    
Ппндерисани брпј пбичних акција 40.890  40.890 
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27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
У пквиру свпјих редпвних ппслпвних активнпсти Друштвп пбавља трансакције са ппвезаним 
лицима. У тпку 2016. и 2015. гпдине пбављене су следеће трансакције са ппвезаним 
правним лицима:  
 

 
ППТРАЖИВАОА И ПЛАСМАНИ     
Пптраживаоа пд купаца:     
   - зависна правна лица   1.404   1.334 
   - пстала ппвезана правна лица  53   278 
Пстала пптраживаоа:     
   - зависна правна лица   2   3 
Краткпрпчни финансијски пласмани:     
   - зависна правна лица   2.070   1.369 
   - пстала ппвезана правна лица   490.245  543.947 

      
  493.774  546.931 

 
ПБАВЕЗЕ     
Пстале дугпрпчне пбавезе:     
   - зависна правна лица   11.714   11.125 
Краткпрпчне финансијске пбавезе:     
   - зависна правна лица  1.739   1.713 
Пстале краткпрпчне пбавезе     
   - зависна правна лица  234  70 

     
  13.687  12.908 

 
ПРИХПДИ     
Прихпди пд прпдаје:     
   - пстала ппвезана правна лица  1.269   912 
Финансијски прихпди:     
   - зависна правна лица   15   156 
   - пстала ппвезана правна лица  21.453   31.674 

      
  22.737  32.742 

 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ      
   - зависна правна лица   849  70 
   - пстала ппвезана правна лица  -  7.315 

      
  849   7.385 
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27. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кључнп рукпвпдствп Друштва чине директпри и саветници у пквиру Дирекције Друштва. 
Накнаде плаћене или плативе чланпвима Дирекције Друштва пп пснпву оихпвпг рада 
приказане су у табели кпја следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Зараде и бпнуси  35.991  34.692 

     
  35.991  34.692 

 
 
28. ИНФOРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА 
 

Сегменти ппслпваоа представљају кпмппненте Друштва кпје пстварују прихпде и расхпде, 
чије ппслпвне резултате редпвнп прегледа Одбпр директпра привреднпг друштва и за кпје 
ппстпје распплпживе засебне финансијске инфпрмације. 
 
Рукпвпдствп Друштва је прганизпвалп ппслпваое са станпвишта тржишта на кпјима пбавља 
привредну активнпст. У тпм кпнтексту, на дан 31. децембра 2016. гпдине ппстпје два 
сегмента ппслпваоа, пднпснп два сегмента п кпјима се извештава. 

 
Кратак ппис услуга свакпг пд сегмената п кпме се извештава је следећи: 
 

 сегмент Србија врши услуге на дпмаћем тржишту; 

 сегмент Русија врши услуге на тржишту Руске Федерације. Meђутим, кап штп је 
наведенп у наппмени 1, ппгпн је на дан 31. децембра 2016. гпдине бип у статусу 
мирпваоа. 
 

Рачунпвпдствене пплитике примеоене приликпм састављаоа финансијских инфпрмација п 
сегментима п кпјима се извештава су идентичне рачунпвпдственим пплитикама Друштва 
пбелпдаоеним у наппмени 3 уз финансијске извештаје. 

 
Инфпрмације п сегментима п кпјима се извештава су дате у наставку текста. Изнпси за 
претхпдну гпдину су рекласификпвани у складу са МСФИ 8 „Сегменти ппслпваоа“. 
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28. ИНФOРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Прихпди и резултат 
 

у хиљадама РСД 
 Прихпди пп сегментима  Резултат пп сегментима 

 2016.  2015.  2016.  2015. 

        
Сегмент Србија 1.270  1.272  (119.488)  (117.889) 

        
  1.270  1.272   (119.488)  (117.889) 

        
Остали ппслпвни прихпди     63.739  58.796 
Остали ппслпвни расхпди     (10.204)  (12.967) 
Финансијски прихпди     26.087  33.434 
Финансијски расхпди     (14.041)  (24.934) 
Остали прихпди     235.851  94.886 
Остали расхпди     (543)  (6.692) 

Прихпди пд усклађиваоа 
вреднпсти импвине  

 
 

 
- 

 
359 

Расхпди пд усклађиваоа 
вреднпсти пстале импвине  

 
 

 
(179) 

 
(9.442) 

Дпбит из редпвнпг   
ппслпваоа  

 
 

 
181.222 

 
15.551 

(Губитак)/дпбит ппслпваоа 
кпје се пбуставља  

 
 

 
(172) 

 
334 

Дпбит пре пппрезиваоа  
 

 
  

181.050 
  

15.885 

 
Прихпди пп сегментима приказани у претхпднпј табели у пптпунпсти се пднпсе на прихпде 
пстварене пд екстерних купаца. У тпку 2016. и 2015. гпдине није билп интерне реализације. 

 
Резултат пп сегментима представља дпбитак свакпг сегмента пре расппделе псталих 
ппслпвних прихпда, псталих ппслпвних расхпда, финансијских прихпда, финансијских 
расхпда, псталих прихпда, псталих расхпда и ппреза на дпбитак. Овакав резултат 
представља меру кпја се дпставља Одбпру директпра у сврху дпнпшеоа пдлуке п 
алпцираоу ресурса тпм сегменту и пцеоиваоу оегпвих перфпрманси 

 
Импвина 

 
Импвина сегмената на дан биланса стаоа дата је у прегледу кпји следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Сегмент Србија 1.581.308  1.706.819 
Сегмент Русија 113.250  89.136 

     
Укупна импвина 1.694.558  1.795.955 
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28. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга  
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Остали прпизвпди и услуге 1.270  1.272 

    
 1.270  1.272 

 

Гепграфске инфпрмације 
 

у хиљадама РСД 
 Прихпди пд прпдаје  Стална импвина 

 2016.  2015.  2016.  2015. 
 

Србија 1.270  1.272  816.967  821.970 
Руска Федерација -  -  90.667  71.003 

         
 1.270  1.272  907.634  892.973 

 
 
29. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Категприје  финансијских средстава и пбавеза 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Финансијска средства    
Дугпрпчни финансијски пласмани         15.397   16.103 
Пптраживаоа            8.681   76.289 
Краткпрпчни финасијски пласмани       492.334   545.335 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти            1.940   5.224 

    
  518.352    642.951  

 

Финансијске пбавезе    
Дугпрпчне финансијске пбавезе 11.733  11.140 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 47.967  147.888 
Обавезе из ппслпваоа 25.378  24.563 
Остале краткпрпчне пбавезе 65.571  114.421 

    
 150.649  298.012 

 
Оснпвни финансијски инструменти Друштва су гптпвина и гптпвински еквиваленти, 
пптраживаоа, финансијски пласмани кпји настају директнп из ппслпваоа, кап и дугпрпчни 
и краткпрпчни кредити, пбавезе према дпбављачима и пстале пбавезе чија је пснпвна 
намена финансираое текућег ппслпваоа Друштва. У нпрмалним услпвима ппслпваоа, 
Друштвп је излпженп ниже наведеним ризицима. 
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29.         УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Циљеви управљаоа финансијским ризицима 
 

Ппслпваое Друштва је излпженп различитим финансијским ризицима: тржишнпм ризику, 
кредитнпм ризику и ризику ликвиднпсти. Прпграм управљаоа финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немпгућнпст предвиђаоа дпгађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизираоу мпгућих негативних ефеката на финансијске перфпрмансе Друштва. 

 
Друштвп не кпристи никакве финансијске инструменте заштите пд ефеката финансијских 
ризика на ппслпваое из разлпга штп такви инструменти нису у ширпкпј упптреби, нити 
ппстпји прганизпванп тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 
Тржишни ризик  

 
Тржишни  ризик се пднпси на ризик да пдређене прпмене тржишних цена, кап штп су 
прпмене курсева страних валута и прпмена каматних стппа, мпгу да утичу на висину 
прихпда Друштва или вреднпст оегпвих финансијских инструмената. Задатак управљаоа 
тржишним ризицима јесте да се управља и кпнтрплише излпженпст тржишним ризицима у 
пквиру прихватљивих ппказатеља, уз пптимизацију принпса Друштва. 

 
Девизни ризик 
 
Излпженпст Друштва девизнпм ризику првенственп се пднпси на пстале дугпрпчне 
финансијске пласмане, краткпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, гптпвину и 
гптпвинске еквиваленте, дугпрпчне кредите, пстале дугпрпчне пбавезе, краткпрпчне 
финансијске пбавезе и пбавезе из ппслпваоа денпминиране у странпј валути. 

 
Коигпвпдствена вреднпст мпнетарних средстава и пбавеза Друштва у страним валутама на 
дан извештаваоа је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Импвина  Пбавезе 

 2016.  2015.  2016.  2015. 

        
ЕУР  497.967     619.296    100.801   107.333  
УСД  1.427    4.870    18.410   116.547  

        
 499.394    624.166   119.211  223.880 

 
На пснпву пбелпдаоене структуре мпнетарне импвине и пбавеза у страним валутама 
евидентнп је да је Друштвп пре свега псетљивп на прпмене девизнпг курса ЕУР и УСД. 
 
У следећпј табели приказана је псетљивпст Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у пднпсу на ппменуте стране валуте. Стппа псетљивпсти пд 10% представља прпцену 
рукпвпдства Друштва у ппгледу мпгућих прпмена курса РСД у пднпсу на ЕУР, пднпснп УСД. 
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29. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
Девизни ризик (наставак) 

 
у хиљадама РСД 

 2016.  2015. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        
ЕУР  (39.717)   39.717   (51.196)   51.196  
УСД  1.698    (1.698)    11.168   (11.168) 

        
  (38.019)   38.019   (40.028)   40.028  

 
 

Каматни ризик  
 
Друштвп је излпженп ризику прпмене каматних стппа на средствима и пбавезама кпд кпјих 
је каматна стппа варијабилна. Овај ризик зависи пд финансијскпг тржишта и Друштвп нема 
на распплагаоу инструменте кпјима би ублажилп оегпв утицај.  
 
Структура мпнетарних средстава и пбавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине са 
станпвишта излпженпсти каматнпм ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Финансијска средства    
Некаматпнпсна  362.441     473.602  
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа)  155.912     169.349  

    
 518.353    642.951  

 
Финансијске пбавезе    
Некаматпнпсне  90.949     239.637  
Каматпнпсне (фиксна каматна стппа)   59.700     58.375  

    
 150.649    298.012  

 
Кредитни ризик 

 
Друштвп је излпженп кредитнпм ризику кпји представља ризик да дужници неће бити у 
мпгућнпсти да дугпваоа према Друштву измире у пптпунпсти и на време, штп би ималп за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик пбухвата гптпвину и гптпвинске 
еквиваленте и пптраживаоа пд купаца. 
 
У Републици Србији не ппстпје специјализпване рејтинг агенције кпје врше независну 
класификацију и рангираое привредних друштава. 
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29.  УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кредитни ризик (наставак) 
 

Услед тпга, Друштвп је принуђенп да кпристи пстале јавнп дпступне финансијске 
инфпрмације (нпр. ппдатке п бпнитету кпје пружа Агенција за привредне регистре) и 
интерне истпријске ппдатке п сарадои са пдређеним ппслпвним партнерпм у циљу 
пдређиваоа оегпвпг бпнитета. На пснпву бпнитета купца, утврђује се изнпс оегпве 
максималне кредитне излпженпсти, у складу са ппслпвнпм пплитикпм Друштва. Изнпс 
максималне кредитне излпженпсти ревидира се најмаое једнпм гпдишое.  
 
У случају ппвећаоа изнпса дпспелих пптраживаоа и схпднп тпме ппвећане излпженпсти 
кредитнпм ризику, Друштвп примеоује механизме предвиђене ппслпвнпм пплитикпм. 

 
Друштвп  је излпженп значајнпм  кредитнпм  ризику, јер се оегпва пптраживаоа пднпсе на 
релативнп мали брпј купаца са ппјединачнп виспким изнпсима дугпваоа.  

 
Ризик ликвиднпсти 

 
Рукпвпдствп Друштва управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да 
Друштвп у свакпм тренутку испуоава све свпје пбавезе. Друштвп управља ризикпм 
ликвиднпсти пдржавајући пдгпварајуће нпвчане резерве, праћеоем планираних и 
стварних нпвчаних тпкпва и пдржаваоем адекватнпг пднпса дпспећа финансијских 
средстава и пбавеза.  

 
Рпчнпст дпспећа финансијских пбавеза Друштва дата је у следећпј табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

дп  
1 гпдине  

пд 2 дп 5 
гпдине  Укупнп 

      
2016. гпдина      
Остале дугпрпчне пбавезе -  11.733  11.733 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 47.967  -  47.967 
Обавезе из ппслпваоа 25.378  -  25.378 
Остале краткпрпчне пбавезе 65.571  -  65.571 

      
 138.916  11.733  150.649 

 
2015. гпдина      
Остале дугпрпчне пбавезе -  11.140  11.140 
Краткпрпчне финансијске пбавезе       147.888   -        147.888  
Обавезе из ппслпваоа         24.563   -          24.563  
Остале краткпрпчне пбавезе       114.421   -        114.421  

      
   286.872   11.140       298.012  

 
Приказани изнпси заснпвани су на недискпнтпваним нпвчаним тпкпвима на пснпву 
најранијег датума на кпји ће Друштвп бити пбавезнп да такве пбавезе намири. 
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30. УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ КАПИТАЛА 
 

У ппступку управљаоа капиталним ризикпм, рукпвпдствп Друштва има за циљ пчуваое  
мпгућнпсти да ппслује пп принципу сталнпсти ппслпваоа, истпвременп максимизирајући 
принпсе власницима и другим интересним странама путем пптимизације пднпса дуга и 
капитала. Рукпвпдствп Друштва прегледа структуру капитала на гпдишопј пснпви. 

 
Друштвп анализира капитал крпз ппказатељ задуженпсти. Овај ппказатељ израчунава се 
кап пднпс нетп задуженпсти и укупнпг капитала. Нетп задуженпст се пбрачунава такп штп 
се укупне финансијске пбавезе (краткпрпчне и дугпрпчне) умаое за гптпвину и гптпвинске 
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категприја капитала приказаних у 
билансу стаоа и нетп задуженпсти. 
 
Ппказатељи задуженпсти на дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Укупна задуженпст         59.700   159.028 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти           1.940             5.224  

    
Нетп задуженпст         57.760         153.804  
Капитал   1.437.899     1.233.456  

    
Укупан капитал   1.495.659     1.387.260  

    
Ппказатељ задуженпсти 3,86%  11,09% 

  
 
31. ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

Финансијска средства кпја се накпн ппчетнпг признаваоа вреднују пп фер вреднпсти 
пбухватају финансијска средства распплпжива за прпдају. 
 
Фер вреднпст финансијских инструмената кпјима се тргује на активним тржиштима утврђује 
се на пснпву берзанских цена тих средстава и пбавеза на дан биланса стаоа. 

 
Вреднпваое финансијских инструмената кпјима се не тргује на активним тржиштима врши 
се применпм неке пд техника прпцеоиваоа. Ове технике прпцене пбухватају кпришћеое 
ппследоих независних тржишних трансакција између пбавештених, впљних страна, акп су 
дпступне, ппређеое са актуелнпм фер вреднпшћу другпг инструмента кпји је у значајнпј 
мери исти и анализу дискпнтпванпг тпка гптпвине. 

 
На дан 31. децембра 2016. гпдине, фер вреднпст финансијских инструмената Друштва 
приближнп је једнака коигпвпдственим вреднпстима пбелпдаоеним у билансу стаоа. 
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32. ППТЕНЦИЈАЛНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Прoцeоeна вреднпст судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2016. гпдине вoде 
прoтив Друштва изнoси 428.850 хиљадa РСД (2015. гпдине – 453.862 хиљаде РСД). Изнoси 
кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих 
затeзних камата дo датума oкoнчаоа спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo 
спoрoвима. Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Друштва нeће 
прпузрпкпвати матeријалнo значајнe штeтe пo Друштвп. 
 

 
33. ППРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Ппрески прпписи Републике Србије се честп различитп тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачеое ппреских прпписа пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и 
активнпсти Друштва мпгу се разликпвати пд тумачеоа рукпвпдства. Услед тпга, трансакције 
мпгу бити псппрене пд стране ппреских власти и Друштву мпже бити пдређен дпдатни 
изнпс ппреза, казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина, пднпснп 
ппреске власти имају правп да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина 
пд када је пбавеза настала.   

 
Ппред наведенпг, Друштвп има значајне трансакције са ппвезаним правним лицима. Иакп 
рукпвпдствп Друштва сматра да Друштвп ппседује дпвпљну и адекватну пратећу 
дпкументацију у вези са трансферним ценама, ппстпји неизвеснпст да се захтеви и 
тумачеоа ппреских и других пргана разликују пд тумачеоа рукпвпдства. Рукпвпдствп 
Друштва сматра да евентуална различита тумачеоа неће имати материјалнп значајних 
ппследица пп финансијске извештаје Друштва.   

 
 
34. УСАГЛАШАВАОЕ ППТРАЖИВАОА И ПБАВЕЗА 
 

Друштвп је извршилп усаглашаваое свих свпјих пптраживаоа и пбавеза са стаоем на дан 
31. децембра 2016. и 2015. гпдине. У ппступку усаглашаваоа са псталим ппслпвним 
партнерима, нису утврђена материјалнп значајна неусаглашена пптраживаоа и пбавезе. 
  

 
35. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  
 

Средои курсеви за девизе, утврђени на међубанкарскпм тржишту девиза, примеоени за 
прерачун девизних ппзиција биланса стаоа у динаре, за ппједине главне валуте су били 
следећи: 

 
 2016.  2015. 

    
ЕУР 123,4723  121,6261 
УСД 117,1353  111,2468 

 
 

 
 



 
 
 
 
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” broj 
31/2011,112/2015, 108/16)  i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja 
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštavanja javnih društava (“Službeni glasnik RS” broj 
14/2012i 5/2015), privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, 
Terazije br.5, MB 07049528, objavljuje: 
 

 
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU 

 
 

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 
 

1. Bilans stanja 
2. Bilans uspeha 

3. Izveštaj o ostalom rezultatu 
4. Izveštaj o tokovima gotovine 

5. Izveštaj o promenama na kapitalu  
 
 

II IZVEŠTAJ REVIZORA 
 

 
Privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd, kao malo pravno lice i kao akcionarsko društvo 
obveznik je izrade Finansujskih izveštaja za Društvo i Konsolidovanih finansijskih izveštaja. U 
skladu sa Zakonom o računovodstvu (“SL. Glasnik RS” br.62/2013), Zakonom o reviziji (“SL. 
Glasnik RS” br.62/2013) i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u obavezi je da reviziju 
Finansijskih izveštaja za privredno društvo INVEST-IMPORT i reviziju Konsolidovanih finansijskih 
izveštaja za 2016. godinu, završi i izveštaje revizora dostavi Skupštini Društva na usvajanje 
najkasnije do 30. juna tekuće godine za predhodnu godinu. 
Izveštaj i mišljenje eksternog revizora je usvojen na godišnjoj Skupštini akcionara privrednog 
društva INVEST-IMPORT a.d. Beograd  27.06..2017. godine.  
 
 

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 
 

 
1) Prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, a naročito finansijsko stanje u kome se 

Društvo nalazi i podaci važni za procenu stanja imovine Društva  
 
 

Poslovanje privrednog društva Invest – Import  a.d. Beograd (dalje: Društvo), u toku 2016. godine 
odvijalo se u otežanim uslovima, uslovljeno prvenstveno internim faktorima. Pored internih faktora, 
poslovni rezultat Društva velikim delom zavisi i od faktora koji su van kontrole Društva, a to je pre 
svega pogoršanje makroekonomskog okruženja (opadanje privredne aktivnosti, smanjenje  
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spoljnotrgovinske razmene, nelikvidnost srpske privrede, oscilacije kursa, rast troškova poslovanja, 
pad potrošnje u svim oblastima, a posebno u oblasti trgovine i investicionih poslova,...)  
 
Aktivnosti Društva u 2016. godini bile su u velikoj meri opredeljenje teškoćama i ograničenjima 
usled blokade poslovnih računa Društva u 2015. godini. Blokada poslovnih računa Društva je 
onemogućila učešće u postupcima javnih nabavki, ugovaranje i realizaciju novih poslova na 
domaćem i inostranom tržištu.  
 
Društvo u 2016 godini, zbog navedenih razloga, nije ostvarilo poslovne prihode iz oblasti svojih 
osnovnih delatnosti, posebno iz delatnosti energetike, izvoza obojenih metala, izvoza 
poljoprivrednih i prehrambenih proizoda, građevinarstva i projektovanja. 
 
Pri smanjenom asortimanu proizvoda i usluga  koji su mogli da se ponude u ovoj godini, Društvo je 
ostvarilo poslovne prihode po osnovu rentiranja poslovnog prostora na Terazijama, Novom 
Beogradu, Miročkoj i Zvezdari. 

 
Tokom prethodne godine, aktivnosti Društva bile su usmerene na rešavanje problema vezanih za 
tekuće poslovanje, očuvanje likvidnosti po izlasku iz blokade, kontroli i svodjenju troškova, na koje 
smo mogli da utičemo, na najmanju moguću meru. 
 
U 2016. godini izvršen je remont dva dotrajala putnička lifta u poslovnoj zgradi Terazije 5.  
 
I pored svih teškoća u poslovanju Društvo je u poslovnoj 2016. godinu ostvarilo poslovni prihod u 
iznosu od 65.009 hiljada dinara, što je za 5.000 hiljada dinara više nego u predhodnoj godini. 
  
Poslovni rashodi u poslovnoj 2016. Godini su neznatno smanjeni i iznose 130.962 hiljada dinara 
 
Ostale ostvarene prihode Društva u iznosu od 235.851 hiljada dinara čini: 
Pripis po osnovu smanjenja obaveze prema Fabrici kablova Jagodina, po osnovu dobijenog sudskog 
spora, u iznosu od 74.112 hiljade dinara, 
Prihod od ukidanja rezervisanja, po okončanju sudskog spora sa Beogradskom bankom, u iznosu od 
161.671 hiljade dinara,  što je pored poslovnih prihoda doprinelo iskazivanju pozitivnog rezultata u 
ovoj poslovnoj godini.  
 
Društvo je poslovnu 2016. godinu završilo sa iskazanom dobiti, nakon oporezivanja, u iznosu od 
175.913 hiljada dinara.  
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POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA 
 

1. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja  
   
   

Red.br. Pokazatelji Vrednosti 

1. PRINOS NA SOPSTVENI KAPITAL 12,234% 

2.  PRINOS NA UKUPAN KAPITAL 12,591% 

3. POSLOVNI NETO DOBITAK -1,0145 

4. STEPEN ZADUŽENOSTI 15,146% 

5. I   STEPEN LIKVIDNOSTI 0,0127 

6. II  STEPEN LIKVIDNOSTI 3,4627 

7.  NETO OBRTNI KAPITAL 397.798 

8. NAJVIŠA CENA AKCIJE U IZV. PERIODU 
5.000,00 din. 

9. NAJNIŽA  CENA AKCIJE U IZV. PERIODU 
3.000,00 din. 

10. TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA U 000din.( 40890 x 3.000,00 din.) 
122.670 hilj.din. 

11. DOBITAK PO AKCIJI 4302,09 din. 

12.   ISPLAĆENA DIVIDENDA PO AKCIJI                      za 2013                                  -                     
  ZA POSLEDNJE TRI GODINE :                               za 2014                                  -                   
                                                                                     za 2015                                  -                                      

   
2. Informacije o ostvarenjima Društva po segmentima u skladu sa zahtevima  MRS 14  i to: 

   
a) prihodi od prodaje roba i usluga na domaćem i ino tržištu:                   1.270 - hilj. din. 

   
b) glavni kupci: Agencija za energetiku, Beograd;   FEFA, Beograd;   Outsource insuarce  

 profesional doo Beograd.  
   

c) glavni dobavljači :      Beogradske elektrane - Beograd;       EPS snabdevanje Beograd;                                  

 

AS Beostan compani doo Beograd 
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2. Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja  
       

 za 2016 godinu  
       
 Analiza prihoda 
 Opis Iznos u hiljadama dinara % 
           2016/2015 

(indeks)  Prihodi: 2016 2015 2016 2015 
             
 Poslovni prihodi 65.009 60.068 19,88 31,82 108,23 
 Finansijski prihodi 26.087 33.434 7,98 17,71 78,03 
 Ostali prihodi 235.851 95.245 72,14 50,46 247,63 
 Ukupno 326.947 188.747 100,00 100,00 173,22 
 Neto dob.posl. koje se obust.  334    
        
   
 Opis Iznos u hiljadama dinara % 
           2016/2015 

(indeks)  Rashodi: 2016 2015 2016 2015 
             
      Poslovni  rashodi 130.962 132.128 89,87 76,29 99,12 
 Finansijski rashodi 14.041 24.934 9,64 14,40 56,31 
 Ostali rashodi 722 16.134 0,50 9,32 4,48 
 Ukupno 145.725 173.196 100,00 100,00 84,14 
 Neto gub. posl. koje se obust. 172     
        
             
 Analiza rezultata poslovanja 
             
 Opis Iznos u hilj. din. 2016/2015 

(indeks) 
  

 Rezultat poslovanja 2016 2015   
             
 Poslovni dobitak (gubitak) -65.953 -72.060 91,53     
 Finansijski dobitak (gubitak) 12.046 8.500 141,72     
 Ostali dobitak (gubitak) 235.129 79.111 394,78     
 Dobitak (gubitak) koji se obust. -172 334      
 Dobitak pre oporezivanja  181.050 15.885 1139,75     
 Porez na dobit -1.373 -828 165,82     
 Odloženi poreski rashod -3.764 -1.121 335,77     
 Neto dobitak 175.913 13.936 1262,29     
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 Prema Bilansu uspeha za 2016 godinu u poslovnim prihodima najveći procenat učešća imaju  
 prihodi ostvareni po osnovu zakupa poslovnog prostora Društva, što predstavlja 84,16% 
 ukupnih poslovnih prihoda. Takođe refundacija režijskih troškova po osnovu zakupa 
 iznosi 13,89% ukupnih poslovnih prihoda. Ostatak predstavlja prihode po osnovu  
 prodaje usluga na domaćem tržištu. 
       
 Zarada po akciji iznosi  4.302,09 din. 
       

           
      

3. Analiza poslovnih rashoda po Bilansu za 2016 god.   
      

      
      

 Učešće pojedinih kategorija troškova u ukupnim poslovnim rashodima : 
      
 Vrsta troška  Iznos RSD % učešća 
      

     
1 Troškovi potr. režijskog mater. 727.185,62  0,56 
2 Troškoškovi goriva i energije 10.927.149,23  8,34 
3 Bruto zarade i naknade zarada  73.831.880,00  56,38 
4 Porezi i dopr na zarade 10.004.032,22  7,64 
5 Naknade članovima nadz.odbora 2.902.430,00  2,22 
6 Ostale naknade zaposl .i fiz.licima po ugovorima 8.503.627,21  6,49 
7 Troškovi proizv. usluga (PTT isl.) 1.981.300,34  1,51 
8 Druge proizvodne usluge 6.524.966,31  4,98 
9 Amortizacija 5.356.445,48  4,09 

10 Sudski i advok. troškovi, veštačenje, takse i sl. 3.405.759,82  2,60 
11 Ostali nematerijalni troškovi 2.925.067,98  2,23 
12 Troškovi poreza i ost. doprinosa 3.873,527,22  2,96 

 Ukupni poslovni rashodi: 130.963.371,43  100.00 
      
      

 
 Troškovi goriva i energije učestvuju sa 8,34% u ukupnim poslovnim rashodima Društva. 
 Troškovi bruto zarada, poreza i doprinosa na  zarade koji terete poslodavca učestvuju sa  

 64,01% u ukupnim poslovnim rashodima. Naknade članovima Nadzornog odbora, Komisije za 
 reviziju i ostale naknade po osnovu autorskih ugovora čine 8,71% poslovnih rashoda. 
 Ostatak predstavljaju ostali poslovni rashodi, kao što su sudski troškovi i takse, porezi, 
 troškovi veštačenja i sl. 
 Na kraju 2016 godine broj zaposlenih  bio je 49. 
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2)  Opis očekivanog razvoja Društva u narednom periodu, promena u poslovnim 
politikama Društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje Društva izloženo 
 
 

Aktivnosti u 2017. godini Društvo će usmeriti na stvaranje što povoljnijeg ambijenta za poslovanje 
kao i rešavanje problema vezanih za tekuće poslovanje i očuvanje likvidnosti.  
 
U vezi budućeg razvoja Društva očekujemo velike teškoće pri očuvanju i osvajanju novih tržišta, 
poboljšanja naplate potraživanja.   
 
U 2017. godini Društvo će se, u skladu sa poslovnom politikom, orijentisati na jačanje pozicija na 
domaćem i inostranom tržištu, povećanje prodaje, razvoj poslovnog imidža, kao i uspostavljati 
poslovne odnose sa novim komitentima iz delatnosti Društva. 
 
Ponudu  proizvoda i usluga Društvo će prilagoditi otežanim uslovima poslovanja i na najbolji 
mogući način koristiti nove poslovne mogućnosti.  
 
Društvo će za budući period akcenat staviti na porast prodaje koja bi generisala veće prihode uz 
prihvatljiv nivo rizika. Otežana naplata potraživanja i samim tim teškoće u izmirenju obaveza, 
negativna kretanja na finansijskom tržištu, kao i nepovoljna kreditna aktivnost banaka, konkurencija 
stranih kompanija sa jeftinom radnom snagom,  predstavljaju glavne rizike i pretnje i u narednom 
periodu. 
 
 

3) Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka  poslovne godine za koju se 
izveštaj priprema 
 

Nakon bilansa stanja, nije bilo važnijih poslovnih dogadjaja koji su nastupili nakon proteka poslovne 
godine za koju se izveštaj priprema. 
 

4) Svi značajni poslovi sa povezanim licima 
 

U izveštajnom periodu za poslovnu 2016. godinu, Društvo nije imalo poslove, odnosno zaključene 
ugovore sa povezanim licima. 

 
5) Aktivnosti Društva na polju istraživanja 
 

Društvo nije imalo aktivnosti na polju istraživanja. 
 
6) Podaci o stečenim sopstvenim akcijama 

 
Društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od sačinjavanja 
predhodnog godišnjeg Izveštaja. 
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Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja 
 
Privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd se opredelo da direktno primenjuje principe i 
preporuke Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije (“Sl. Glasnik RS” br.99 od 
18. oktobra 2012 godine). 
Obaveštenje o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja dostavljeno je Privrednoj komori Srbije. 
Privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd, je u svom poslovanju primenjivalo principe i 
preporuke Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. 
 
IV IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA 
 
U prilogu Izveštaja, Izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjih izveštaja. 
 
V ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH 
FINANSIJSKIH  IZVEŠTAJA  
 
Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beoograd za 2016. godinu, biće doneta 
na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva koja će biti održana do kraja juna 2017. godine. 
 
VI ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA 
 
Odluka o raspodeli dobiti Društva za poslovnu 2016. godinu, biće doneta na redovnoj godišnjoj 
sednici Skupštine Društva koja će se održati do kraja juna 2017. godine.  
 
VII ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUSTVA O USVAJANJU GODIŠNJEG 
 IZVEŠTAJA 
 
Godišnji izveštaj o poslovanju privrednog društa INVEST-IMPORT a.d. Beograd  za 2016. godinu, 
je usvojen na redovnoj sednici godišnje Skupštine Društva koja je se održana  27 juna 2017. godine.  
 
 
U Beogradu, 27.06.2017. godine                                                                         Generalni direktor 
                                                                                                                                    Goran Simić    
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