
на дан

Текућа година
Крајње стање 

.20 .
Почетно стање 

01.01.20 .
2 3 4 5

0001

0002 1,070,298 1,053,659

0003 7,846 7,846

0004

0005

0006

0007 7,846 7,846

0008

0009

0010 929,325 911,906

0011 11,119 11,119

0012 316,941 318,955

0013 62,109 49,345

0014 492,640 492,640

0015

0016 46,516 39,847

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024 133,127 133,907

0025 2,168 2,168

0026

0027 115,561 115,634

0028

0029

0030

0031

0032

0033 15,398 16,105

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042 282 221

0043 5,207,483 5,113,666

0044 23,102 42,087

0045 9,403 30,502

0046

0047

0048 1,025 1,025

0049

0050 12,674 10,560

0051 4,554,085 4,327,599

Претходна година

АКТИВА 

1

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

БИЛАНС СТАЊА
у хиљадама динара

Износ

31.12.2016

Позиција АОП

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

5. Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

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

1. Земљиште

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

4. Остала нематеријална имовина

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

3. Гудвил

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

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

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

1. Улагања у развој

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

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

7. Остала дугорочна потраживања

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласмани у земљи

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

2. Потраживања од осталих повезаних лица

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. Основно стадо

3. Биолошка средства у припреми

4. Аванси за биолошка средства

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

7. Дугорочни пласмани у иностранству

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

1. Учешће у капиталу зависних правних лица

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

5. Потраживања по основу јемства

6. Спорна и сумњива потраживања

3.Готови производи

4. Роба

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

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

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

2. Недовршена производња и недовршене услуге

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

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

5. Стална средства намењена продаји



Текућа година
Крајње стање 

.20 .
Почетно стање 

01.01.20 .
2 3 4 5

Претходна година

1

Износ

Позиција АОП

0052

0053

0054 53 278

0055 1,972

0056 180 1,153

0057 4,551,744 4,322,924

0058 2,108 1,272

0059 1 59,962

0060 123,652 123,587

0061

0062 490,264 543,965

0063

0064

0065 18 18

0066

0067 490,246 543,947

0068 13,812 15,607

0069 40 36

0070 760 823

0071 6,276,296 6,167,546

0072 919,951 939,308

0401 1,472,161 1,285,921

0402 678,015 673,072

0403 137,749 136,729

0404

0405

0406

0407

0408

0409 488,061 488,061

0410 52,205 48,282

0411

0412

0413 156,757 151,641

0414 213,819 213,819

0415 148,647 118,447

0416 1,247 1,315

0417 597,980 419,694

0418 422,067 405,096

0419 175,913 14,598

0420

0421 321,810 289,437

0422 297,173 283,236

0423 24,637 6,201

0424 4,416,254 4,461,532

0425 0 161,671

0426

0427

0428

0429

0430 161,671

0431

0432 4,527,463 4,299,861

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

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

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)

5. Купци у земљи

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

6. Купци у иностранству

1. Акцијски капитал

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

7. Остала потраживања по основу продаје

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

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

3. Улози

4. Државни капитал

5. Друштвени капитал

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу

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

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА

ПАСИВА

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

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

IV. РЕЗЕРВЕ
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

6. Задружни удели

7. Емисиона премија

8. Остали основни капитал

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

X. ГУБИТАК (0422+0423)

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)

1. Нераспоређени добитак ранијих година

2. Нераспоређени добитак текуће године

5. Резервисања за трошкове судских спорова

6. Остала дугорочна резервисања

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

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)

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

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

1. Резервисања за трошкове у гарантном року 



Текућа година
Крајње стање 

.20 .
Почетно стање 

01.01.20 .
2 3 4 5

Претходна година

1

Износ

Позиција АОП

0433

0434

0435

0436

0437

0438 4,527,444 4,299,846

0439

0440 19 15

0441 92,755 88,990

0442 295,126 331,103

0443 65,967 164,947

0444

0445

0446

0447

0448

0449 65,967 164,947

0450 5,139 4,722

0451 36,695 35,629

0452

0453

0454

0455 1

0456 3,170 4,449

0457 25,063 22,765

0458 8,461 8,415

0459 65,552 114,354

0460 933 1,049

0461 8,015 8,761

0462 1,616 1,641

0463

0464 6,276,296 6,167,546

0465 919,951 939,308Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

8. Остале дугорочне обавезе

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

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

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

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

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)

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

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

5. Добављачи у земљи

6. Добављачи у иностранству

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

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

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

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

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

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи



1/1/2016 до 12/31/2016

NE

(уноси се само име и презиме особе за контакт)
Факс:

М.П.

Поштански број и место: 11000

Консолидовани/Појединачни:

Адреса е-поште: m.stanojev@invest-import.co.rs

Интернет адреса: www.invest-import.co.rs

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

Beograd

Улица и број:

Limasol, Kipar

Друштва субјекта консолидације:* Седиште: МБ:

konsolidovani

Период извештавања:                                    од

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Матични број (МБ): 07049528

Пословно име: INVEST - IMPORT AD, BEOGRAD

Усвојен (да/не):

Terazije 5

G.L.LEGIN, KIPAR Limasol, Kipar

INPEA,KIPAR Limasol, Kipar

D.D.INVEST-IMPORT,KIPAR Limasol, Kipar

Презиме и име:

WEELEX, KIPAR

Simić  Goran

INVEST Gmbh,NEMAČKA Dusseldorf, NEMAČKA

IPT COMPANY, NEW YORK NEW YORK

Документација за објаву ( у ПДФ формату, као један документ):

(потпис особе овлашћене за заступање)

(особа овлашћена за заступање)

Особа за контакт: Mirjana Stanojev

Телефон: 011-3334-427 3248-425

Адреса е-поште: m.stanojev@invest-importco.rs

4. Изјава лица одговорних за састављање извештаја,
5. Одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја,
6. Одлука о расподели добити или покрићу губитака.

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),
2. Извештај ревизора у целини,
3. Извештај о пословању,



од до

Текућа година Претходна година
2 3 4

1001 80,843 78,537

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009 15,708 18,490

1010

1011

1012 1,270 1,272

1013

1014

1015 14,438 17,218

1016

1017 65,135 60,047

1018 147,070 156,437

1019

1020

1021

1022

1023 758 1,138

1024 10,929 12,218

1025 102,793 107,345

1026 14,712 8,895

1027 5,788 5,995

1028

1029 12,090 20,846

1030

1031 66,227 77,900

1032 26,230 33,645

1033 21,522 31,815

1034 141

1035 21,522 31,674

1036

1037

1038 909 141

1039 3,799 1,689

1040 13,878 24,918

1041 10,413 7,445

1042 626 103

1043 7,342

1044

1045 9,787

1046 1,647 371

1047 1,818 17,102

1048 12,352 8,727

1049

1050 359

БИЛАНС УСПЕХА
у хиљадама динара

31.12.2016

Позиција АОП Износ

01.01.2016

1

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

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)

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

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

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

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

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

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

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

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

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

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

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

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

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)

4. Остали финансијски приходи

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

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

4. Остали финансијски расходи

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1034+1035+1036+1037)
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)



Текућа година Претходна година
2 3 4

Позиција АОП Износ

1

1051 217 9,517

1052 235,884 95,127

1053 24,755 6,772

1054 157,037 10,024

1055

1056 334

1057 580

1058 156,457 10,358

1059

1060 1,417 840

1061 3,764 1,121

1062

1063

1064 151,276 8,397

1065

1066 12,571 698

1067 138,705 7,699

1068

1069

1070 4

10712. Умањена (разводњена) зарада по акцији

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

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

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

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

1. Основна зарада по акцији

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

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

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

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

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ



од до

Текућа година Претходна година
2 3 4

2001 151,276 8,397

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 31,167 26,337

2012 826 33,168

2013

2014

2015

2016

2017

2018 73 1,367

2019 30,268

2020 8,198

2021 4,540

2022 25,728

2023 8,198

2024 177,004 199

2025

2026 177,004 199

2027 162,295 182

2028 14,709 17

а) повећање ревалоризационих резерви

б) смањење ревалоризационих резерви

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

б) губици

б) губици

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

а) добици

б) губици

а) добици

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

АОП ИзносПозиција

1

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

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
31.12.2016

у хиљадама динара

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

01.01.2016

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

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

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

а) добици

б) губици

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

а) добици

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

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

а) добици

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

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

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

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

б) губици

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

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0

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

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

б) губици

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

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

а) добици

а) добици

б) губици



од до

Текућа година Претходна година
2 3 4

3001 163,236 71,705

3002 16,052 17,533

3003 61,339 26

3004 85,845 54,146

3005 181,134 216,938

3006 48,702 117,515

3007 110,792 66,780

3008 270 118

3009 6,177 19,611

3010 15,193 12,914

3011

3012 17,898 145,233

3013 15,851 137,905

3014

3015 101

3016 15,851 137,804

3017

3018

3019 511 221

3020

3021 511 221

3022

3023 15,340 137,684

3024

3025 1,439

3026

3027 1,439

3028

3029

3030

3031 1,422

3032

3033 95

3034

3035 1,327

3036

3037

3038 17

3039

3040 179,087 211,049

3041 181,645 218,581

3042

3043 2,558 7,532

3044 15,607 25,920

3045 787 1,881

3046 24 4,662

3047 13,812 15,607

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

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

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

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

1. Откуп сопствених акција и удела

1. Увећање основног капитала

5. Остале краткорочне обавезе

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

3. Краткорочни кредити (одливи)

4. Остале обавезе (одливи)

01.01.2016

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

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

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

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)

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

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

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

Позиција

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

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

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

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

1

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

2. Дугорочни кредити (одливи)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

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

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
31.12.2016

у хиљадама динара

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

1. Продаја и примљени аванси

АОП Износ

4. Порез на добитак

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

4. Остале дугорочне обавезе

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

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

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4001 4019 4037 4055 272,741 4073 4091 4109 4127 4145 4163 4181 4199 4217

4002 674,207 4020 4038 141,407 4056 4074 4092 429,617 4110 213,819 4128 4146 4164 4182 125,137 4200 4218 193

4003 4021 4039 4057 4075 4093 31,587 4111 4129 4147 4165 4183 4201 4219

4004 4022 4040 4058 4076 4094 4112 4130 4148 4166 4184 4202 4220

4005 4023 4041 4059 272,741 4077 4095 4113 4131 4149 4167 4185 4203 4221

4006 674,207 4024 4042 141,407 4060 4078 4096 398,030 4114 213,819 4132 4150 4168 4186 125,137 4204 4222 193

4007 1,135 4025 4043 4061 16,696 4079 4097 44,905 4115 4133 4151 4169 4187 33,168 4205 4223 1,367

4008 4026 4044 10,234 4062 4080 4098 66,569 4116 4134 4152 4170 4188 26,337 4206 4224

4009 4027 4045 4063 289,437 4081 4099 4117 4135 4153 4171 4189 4207 4225 1,174

4010 673,072 4028 4046 151,641 4064 4082 4100 419,694 4118 213,819 4136 4154 4172 4190 118,306 4208 4226

4011 4029 4047 4065 4083 4101 4119 4137 4155 4173 4191 4209 4227

4012 4030 4048 4066 4084 4102 4120 4138 4156 4174 4192 4210 4228

4013 4031 4049 4067 289,437 4085 4103 4121 4139 4157 4175 4193 4211 4229 1,174

4014 673,072 4032 4050 151,641 4068 4086 4104 419,694 4122 213,819 4140 4158 4176 4194 118,306 4212 4230

4015 4033 4051 4069 32,373 4087 4105 4123 4141 4159 4177 4195 826 4213 4231 73

4016 4,943 4034 4052 5,116 4070 4088 4106 178,286 4124 4142 4160 4178 4196 31,167 4214 4232

4017 4035 4053 4071 321,810 4089 4107 4125 4143 4161 4179 4197 4215 4233 1,247

4018 678,015 4036 4054 156,757 4072 4090 4108 597,980 4126 213,819 4144 4162 4180 4198 148,647 4216 4234

186,240

1,472,161

1,311,639

31,587

1,280,052

5,869

1,285,921

4249

4235 4244

4243 4252

4241 4250

4242 4251

4248

4236

4237

4238

4239

4245

4246

4240

4247

1,285,921

а) исправке на дуговној страни рачуна

31.12.2016.год.

б) исправке на потражној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12. _______

АОП АОП

Стање на крају текуће године 31.12. _______

б) потражни салдо рачуна

а) дуговни салдо рачуна

1

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

Кориговано почетно стање на дан 01.01. _______

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

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

Промене у претходној _______ години

а) промет на дуговној страни рачуна

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

Промене у текућој _______ години

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

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

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

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

б) исправке на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _______

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

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у хиљадама динара

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

01.01.2015.год.

Почетно стање на дан 01.01. _______

ОПИС

Компоненте капитала 
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    1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  Инвест-Импорт а.д. Београд за извоз, увоз и инвестиционе радове Београд (у даљем тексту „Матично друштво“) основанo је Одлуком Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. године као државно привредно предузеће за извоз и увоз опреме.   Матично друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Матичног друштва се од дана 31. марта 2004. године тргује на Београдској берзи.  Основне делатности Матичног друштва и зависних друштава (у даљем тексту „Група“) је извоз, увоз и инвестициони радови. Матично друштво своју делатност обавља 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 у статусу мировања од априла 2009. године.  Седиште Групе је у Београду, Теразије 5.  Матични број Матичног друштва је 07049528, а порески идентификациони број 100001652.  Консолидовани финансијски извештаји за пословну 2016. годину одобрени су од стране руководства Групе дана 15. мартa 2017. године.   2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  Основе за састављање консолидованих финансијских извештаја  Консолидовани финансијски извештаји Групе 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 консолидованих финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање консолидованих 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 консолидованих 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 консолидованих финансијских извештаја (наставак)  Сходно томе, приликом састављања консолидованих финансијских извештаја Група није у потпуности применила 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 консолидованих финансијских извештаја Групе, приложени консолидовани финансијски извештаји се не могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.  Основе консолидације  Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје Матичног друштва и његових зависних привредних друштава. Зависна привредна друштва су правна лица која се налазе под контролом Матичног друштва. Контрола постоји када Матично друштво поседује, директно или индиректно, моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног привредног друштва на начин који му обезбеђује користи од његових активности.  Метод куповине је коришћен за рачуноводствено обухватање свих пословних комбинација који су имали за резултат стицање зависног привредног друштва од стране Групе. Трошак пословне комбинације се одмерава по фер вредности датих средстава, насталих или преузетих обавеза и инструмената капитала на датум размене, и увећава за трошкове који се могу директно приписати пословној комбинацији. Препознатљива стечена имовина и обавезе и потенцијалне обавезе преузете пословном комбинацијом се иницијално одмеравају по њиховој фер вредности на дан стицања. Било који вишак између трошка пословне комбинације над учешћем стицаоца у нето фер вредности препознатљиве имовине, обавеза и потенцијалних обавеза признаје се као гудвил.  Финансијски извештаји зависних привредних друштава укључују се у консолидоване финансијске извештаје Групе на основу сабирања „ред по ред“ истих ставки активе, пасиве, капитала, прихода и расхода, од дана стицања ефективне контроле до дана престанка постојања ефективне контроле над зависним привредним друштвом. Сви материјално значајни износи трансакција које су настале из међусобних пословних односа између привредних друштава укључених у консолидацију елиминисани су приликом поступка консолидације.   Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су уз примену јединствених рачуноводстених политика за сличне трансакције.  Презентација консолидованих финансијских извештаја  Консолидовани 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 ).  Консолидовани финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.   
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  2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)  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  Консолидовани финансијски извештаји Групе 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:  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. 
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Некретнине, постројења и опрема (наставак)  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 Група 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 који се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне приправности.  Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју годишње утврђујe интерна комисија Групе. 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.  Умањење вредности имовине  На дан сваког биланса стања, Група преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и нематеријалне имовине да би утврдила 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, Група 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 промена на капиталу. 



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

5  

  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Финансијски инструмeнти  Класификација финансијских инструмената  Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Група 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 Групе утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног признавања.  Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Група класификује финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и остале финансијске обавезе.  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. 
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Финансијски инструмeнти (наставак)  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 или 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.   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 Група 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. 
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Финансијски инструмeнти (наставак)  Остале финансијске обавезе  Остале финансијске обавезе иницијално се признају по фер вредности примљених  средстава, умањеној 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.  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. 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 капитала, и у том случају се одложени порез такође распоређује у оквиру капитала.  Примања запослених  Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада  У складу са прoписима кoји сe примeњују, Група јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних.
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  3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Примања запослених (наставак)  Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада (наставак)  Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Група јe, такoђe, oбавeзнa 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.  Група није укључена у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим основама.  Отпремнине  У складу са Законом о раду, Група 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. Група није извршила актуарску процену садашње вредности ове обавезе и није формирала резервисање по том основу. Руководство верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје Групе.  Јубиларне награде  Група јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30 и 40 гoдина нeпрeкиднoг рада у Групи. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe у Групи, 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 робе, 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 и позиције биланса стања   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.   



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

9  

    3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)  Прерачунавање стране валуте (наставак)  Пословне промене и позиције биланса стања (наставак)  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.   Привредна друштва у саставу Групе  Резултати пословања и финансијска позиција свих привредних друштава у саставу Групе чија функционална валута није динар се преводе у динаре на следећи начин:  
− Средства и обавезе за сваки презентовани биланс стања преводе се по курсу важећем на датум тог биланса стања. 
− Приходи и расходи за сваки биланс успеха преводе се по просечном курсу за дату пословну годину. 
− Све резултирајуће курсне разлике се признају у оквиру капитала Групе.    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 Групе 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 консолидованих 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 консолидованих 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:     
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  4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК)  Корисни век некретнина, постројења и опреме  Група 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 Групе 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.    Умањење вредности имовине  На дан биланса стања, Група 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 Групе 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 Група 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    629.444      105.461        44.085      778.990  Набавкe у тoку гoдинe                  -                    -              235              235  Преноси                  -              235             (235)                   -  Отуђења и расходовања                  -         (8.139)                   -         (8.139) Курсне разлике                  -       (12.485)        (4.239)      (16.724) 31. децембар 2015. године    629.444        85.072        39.846      754.362          1. јануар 2016. године    629.444        85.072        39.846      754.362  Набавкe у тoку гoдинe                  -                    -   442  442 Преноси                  -   442  (442)  - Отуђења и расходовања                  -   (203)  -  (203) Курсне разлике                  -   19.127  6.669  25.796 31. децембар 2016. године 629.444  104.438  46.515  780.397         Исправка врeднoсти         1. јануар 2015. године 286.188  53.278  -  339.466 Амортизација         4.784           1.211                    -           5.995  Отуђења и расходовања                  -         (8.138)                   -         (8.138) Остале промене                  -         (2.227)                   -         (2.227) 31. децембар 2015. године    290.972        44.124                    -      335.096          1. јануар 2016. године    290.972        44.124                    -      335.096  Амортизација 4.885  903  -  5.788 Отуђења и расходовања -  (203)  -  (203) Остале промене -  3.031  -  3.031 31. децембар 2016. године 295.857  47.855  -  343.712         Садашња врeднoст         31. децембар 2016. године  333.587  56.583  46.515  436.685 31. децембар 2015. године     338.472        40.948        39.846      419.266   Као средство обезбеђења за враћање дугорочних кредита Група је дала 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 Група је дала 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:       - придружених правних лица 2.168  2.168    - осталих правних лица 499.643  499.643 Дугорочни кредити у земљи 15.398  16.104  517.209  517.915 Минус: исправка вредности (384.082)  (384.008)      133.127  133.907  Учешћа у капиталу осталих правних лица  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  Пословне банке у земљи     26.994     26.994     499.643  499.643 Минус: исправка вредности  (384.082)  (384.008)          115.561  115.635  
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    7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК)   Дугорочни кредити у земљи  Дугорочни кредити у земљи исказани у износу од 15.398  хиљада РСД (2015. године – 16.104 хиљада РСД) се односе на кредите за стамбену изградњу дате запосленима, са роком доспећа од 5 до 30 година и каматом од 1% до 3% годишње.  8. ЗАЛИХЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Дати аванси:       - у земљи   305     863    - у иностранству   12.353    9.698  Материјал, алат и инвентар   9.419     30.500  Роба   1.025    1.026          23.102     42.087    9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Потраживања од купаца:       - повезана правна лица   53  2.255   - остала правна лица  4.567.346  4.349.677   4.567.399  4.351.932 Минус: исправка вредности  (13.314)  (24.333)        4.554.085  4.327.599  Старосна структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2016. и 2015. године представљена је на следећи начин:  у хиљадама РСД   2016.  2015.  0-360 дана  153   1.450 преко 360 дана   4.567.246   4.350.482          4.567.399   4.351.932  На доспела потраживања Група не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања од купаца није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.    
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  9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (НАСТАВАК)  Промене на исправци вредности потраживања за 2016. и 2015. годину су биле следеће:  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Стање на почетку године  24.333  29.615 Нове исправке у току године  272  170 Наплата претходно исправљених потраживања  -  (4.762) Директан отпис потраживања  (11.291)  (690)      Стање на крају године  13.314  24.333   10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  у хиљадама РСД   2016.  2015.       Потраживања за камату:       - у земљи  24.881  24.280 Потраживања за више плаћени порез на добит  23.311  17.986 Остала потраживања  100.745  106.779   148.937  149.045 Минус: исправка вредности  (25.285)  (25.458)        123.652  123.587  Промене на исправци вредности других потраживања су биле следеће:  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Стање на почетку године  25.458  26.295 Нове исправке у току године  -  - Отпис претходно исправљених потраживања  (222)  (837) Курсне разлике  49        Стање на крају године  25.285  25.458          
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  11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Краткорочни кредити и пласмани:        - повезана правна лица  86.856    86.856     - остала правна лица  8.161   8.161  Остало  18   18    95.035  95.035 Текућа доспећа дугорочних средстава уложених у заједничке подухвате  140.515   153.246  Камате на уложена средства у заједничке подухвате  349.730   390.700    490.245  543.946    585.280  638.981 Минус: исправка вредности краткорочних финансијских пласмана  (95.016)   (95.016)        490.264  543.965  Краткорочни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2016. године у износу од 95.035 хиљада РСД (2015. године – 95.035 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% на годишњем нивоу.  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).   12. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ  Основни и остали капитал Матичног друштва исказани на дан 31. децембра 2016. године у износу од 153.151 хиљаду РСД (2015. године – 149.393 хиљаде РСД) чине акцијски капитал у износу од 98.136 хиљада РСД (2015. године – 98.136 хиљада РСД) и остали капитал у износу од 55.015 хиљада РСД (2015. године – 51.257 хиљадa РСД).  Акцијски капитал Матичног 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.   
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  12. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК)  Структура основног капитала Матичног 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%   13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Дугорочни кредити:        - у земљи  46.247  146.190    - у иностранству  4.527.444     4.299.846   4.573.691  4.446.036 Текућа доспећа дугорочних кредита  (46.228)  (146.175)         4.527.463  4.299.861  Обавезе Групе по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2016. године у износу од 4.573.691 хиљаду РСД (2015. године – 4.446.036 хиљада РСД) у целости се односе на обавезе по основу кредитних линија одобрених у ранијим годинама.   Отплате кредита, као и обрачун камата по кредитима, се не врше дужи временски период. Кредити су доспели у целости у ранијим годинама и највећи део ових обавеза је у спору и по основу којих се чека разрешење.   Валутна структура дугорочних кредита на дан биланса стања је била следећа:  у хиљадама РСД  2016.  2015.  УСД  4.527.444  4.400.484 ЕУР  46.228  45.537 РСД  19  15        4.573.691  4.446.036    
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  14. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  Одложенe пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2016. у износу од 92.755 хиљаде РСД (2015. године – 88.990 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике између неотписане вредности основних средстава утврђене у складу са МСФИ и пореским прописима.   15. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Текућа доспећа дугорочних кредита  46.228  146.175 Краткорочни кредити:        - у иностранству  19.239  18.272 Остале краткорочне финансијске обавезе  500  500         65.967  164.947  Валутна структура краткорочних кредита на дан биланса стања је била следећа:  у хиљадама РСД  2016.  2015.  УСД  19.239  18.272 РСД  500  500        19.739  18.772   16. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Обавезе према добављачима:        - остала повезана правна лица  1  -    - у земљи  3.170  4.449    - у иностранству  25.063  22.764 Остале обавезе из пословања  8.461  8.416        36.695  35.629         
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  17. 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  3.448   6.219          65.552   114.354   18. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   у хиљадама РСД   2016.  2015.  Приходи од закупнина:        - у земљи  63.739  58.796 Остали пословни приходи  1.396  1.251        65.135  60.047   19. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Трошкови бруто зарада  81.382  85.269 Трошкови доприноса на зараде  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  6.329  6.277        102.793  107.345              
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  20. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Приходи од камата        - повезана правна лица  13.392  21.689    - остала правна лица  1.019  396 Приходи по основу ефеката валутне клаузуле        - повезана правна лица  8.061  9.844    - остала правна лица  198  266 Позитивне курсне разлике        - повезана правна лица  -  141    - остала правна лица  3.560  1.309        26.230  33.645   21. 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  101  1.709         235.884  95.127   22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Текући порески расход  (1.417)  (840) Одложени порески расход  (3.764)  (1.121)        (5.181)  (1.961)             
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  23. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  Група 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 Групе.  Прорачун зараде по акцији за 2016. и 2015. годину извршен је на основу следећих података:  у хиљадама РСД  2016.  2015.    Нето добитак текуће године 151.276  8.397     Пондерисани број обичних акција 40.890  40.890   24. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У САСТАВУ ГРУПЕ  Преглед привредних друштава у саставу Групе дат је у следећем прегледу:  Пословно име Земља Учешће у % Статус     Super Hunt д.о.о. Београд Србија 100,00% Активно друштво DD Invest Import Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Статус мировања G.L. Legin Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Статус мировања Weelex Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Активно друштво Inpea (Overseas) Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Статус мировања Invest Import und Export GmbH      Диселдорф  Немачка 87,82%  Статус мировања SP Legstrojinvest Москва Руска Федерација 94,00% Активно друштво IPT Co. Warminster САД 60,00% Статус мировања   25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА  У оквиру својих редовних пословних активности Група обавља трансакције са осталим повезаним правним лицима. У току 2016. и 2015. године обављене су следеће трансакције са повезаним правним лицима:   у хиљадама РСД   2016.  2015.  ПРИХОДИ     Приходи од продаје:        - остала повезана правна лица  1.270  1.272 Финансијски приходи:        - остала повезана правна лица  21.453  31.674        22.723  32.946   
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  25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)  ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ     - повезана правна лице  626  7.315        626  7.315  ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     Потраживања од купаца:     - остала повезана правна лица  53  2.225 Краткорочни финансијски пласмани, нето:     - остала повезана правна лица  490.245  543.965        490.298  546.190  OБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА     - остала повезана правна лица  1  -        1  -  Кључно руководство Групе чине директори и саветници, организовани у оквиру Дирекције Групе. Накнаде плаћене или плативе члановима Дирекције Групе по основу њиховог рада приказане су у табели која следи:   у хиљадама РСД   2016.  2015.  Зараде и бонуси  35.951  34.692        35.951  34.692   26. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА  Сегменти пословања представљају компоненте Групе које остварују приходе и расходе, чије пословне резултате редовно прегледа Одбор директора Групе и за које постоје расположиве засебне финансијске информације.  Руководство Групе 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 Иностранство врши услуге на иностраним тржиштима.  Рачуноводствене политике примењене приликом састављања финансијских информација о сегментима о којима се извештава су идентичне рачуноводственим политикама Групе обелодањеним у напомени 3 уз консолидоване 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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  26. ИНФОРМАЦИЈЕ 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   (66.374)       (72.492) Сегмент Иностранство 14.438        17.218   147         (5.408)            15.708        18.490   (66.227)       (77.900)         Финансијски приходи     26.230         33.645  Финансијски расходи     (13.878)       (24.918) Остали приходи     235.884         95.486  Остали расходи     (24.972)       (16.289)         Добитак из редовног пословања  157.037         10.024  Нето добитак пословања које се обуставља  (580)               334          Добитак пре опорезивања  156.457         10.358   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.  Имовина   Резултат по сегментима представља добитак/(губитак) 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 руководству Групе у сврху доношења одлуке о алоцирању ресурса том сегменту и оцењивању његових перформанси.  Имовина сегмената на дан биланса стања дата је у прегледу који следи:  у хиљадама РСД   2016.  2015.  Сегмент Србија 965.355  971.313 Сегмент Иностранство 104.943  82.346      Укупна имовина 1.070.298  1.053.659        
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  26. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК)  Информације о приходима од продаје производа и услуга   у хиљадама РСД  2016.  2015.  Остали производи и услуге 15.708  18.490      15.708  18.490  Географске информације  у хиљадама РСД  Приходи од продаје  Стална имовина  2016.  2015.  2016.  2015.  Србија 1.270  1.272  965.355  971.313 Иностранство 14.438  17.218  104.943  82.346          15.708  18.490  1.070.298  1.053.659   27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА  Категорије  финансијских средстава и обавеза  у хиљадама РСД  2016.  2015.  Финансијска средства    Дугорочни финансијски пласмани         15.398   16.105 Потраживања 4.654.074   4.493.162 Краткорочни финасијски пласмани       490.264   543.965 Готовина и готовински еквиваленти           13.812   15.607      5.173.548  5.068.839  Финансијске обавезе    Дугорочне финансијске обавезе 4.527.463  4.299.861 Краткорочне финансијске обавезе 65.967  164.947 Обавезе из пословања 36.695  35.629 Остале краткорочне обавезе 65.552  114.354      4.695.677  4.614.791  Основни финансијски инструменти Групе 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 Групе. У нормалним условима пословања, Група је изложена ниже наведеним ризицима. 
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  27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  Циљеви управљања финансијским ризицима  Пословање Групе је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Групе је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Групе.  Група 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 Групе или вредност њених финансијских инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Групе.  Девизни ризик  Изложеност Групе девизном ризику првенствено се односи на дугорочне финансијске пласмане, дате авансе, потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути.  Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Групе у страним валутама на дан извештавања је следећа:  у хиљадама РСД  Имовина  Обавезе  2016.  2015.  2016.  2015.         УСД 4.628.563    4.399.787   4.562.959    4.432.033  ЕУР 526.144    648.628   100.849  107.951  РУБ 3.675   2.991   238    172           5.158.382       5.051.406  4.664.046       4.540.156  На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама евидентно је да је Група пре свега осетљива на промене девизног курса ЕУР и УСД.  У следећој табели приказана је осетљивост Групе на пораст и смањење курса РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР и УСД.    
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  27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)                Тржишни ризик (наставак)  Девизни ризик (наставак)  у хиљадама РСД  2016.  2015.  +10%  -10%  +10%  -10%         ЕУР (42.530)  42.530  (54.068)   54.068  УСД (6.560)  6.560   3.225     (3.225)          (49.090)  49.090  (50.843)  50.843  Каматни ризик  Група је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Група нема на располагању инструменте којима би ублажила 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 5.017.635    4.899.488  Каматоносна (фиксна каматна стопа)  155.913    169.351       5.173.548  5.068.839  Финансијске обавезе    Некаматоносне 102.766    251.136  Каматоносне (фиксна каматна стопа)  4.592.911    4.363.655       4.695.677    4.614.791  Кредитни ризик  Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак Групе. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.     У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Група је принуђена 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. 
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  27. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)  Кредитни ризик (наставак)  На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са пословном политиком Групе. Износ максималне  кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.   У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, Група примењује механизме предвиђене пословном политиком.  Група је значајно изложена кредитном ризику, јер се њена потраживања односе на релативно мали број купаца са појединачно високим износима дуговања.   Ризик ликвидности  Руководство управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Група у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Група управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.   Руководство управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Група у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Група 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 Групе дата је у следећој табели:  у хиљадама РСД   до  1 године  од 2 до 5 године  Укупно       2016. година      Остале дугорочне обавезе -  19  19 Дугорочни кредити из ранијих година 4.527.444  -  4.527.444 Краткорочне финансијске обавезе 65.967  -  65.967 Обавезе из пословања 36.695  -  36.695 Остале краткорочне обавезе 65.552  -  65.552        4.695.658  19  4.695.677  2015. година      Остале дугорочне обавезе -  15  15 Дугорочни кредити из ранијих година   4.299.846   -  4.299.846 Краткорочне финансијске обавезе       164.947   -        164.947  Обавезе из пословања         35.629   -          35.629  Остале краткорочне обавезе       114.354   -        114.354           4.614.776   15      4.614.791   Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу најранијег датума на који ће Група бити обавезна да такве обавезе намири. 
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  28. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА  У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Групе 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 Групе прегледа структуру капитала на годишњој основи.  Група 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 4.593.430    4.464.808  Готовина и готовински еквиваленти 13.812          15.607      Нето задуженост 4.579.618    4.449.201  Капитал 1.472.161    1.285.922      Укупан капитал 6.051.779    5.735.123      Показатељ задужености 75,67%  77,58%    29. 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 Групе приближно је једнака књиговодственим вредностима обелодањеним у консолидованом билансу стања.        



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

28  

  30. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ  Прoцeњeна вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2016. године вoде прoтив Групе 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 Групе нeће проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Групу.   31. 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 Групе могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Групи 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.     32. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА  Група је извршила усаглашавање 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.   33. 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 РУБ 1,9323  1,5132         Београд, 05.06.2017 год.                                                                                                                                                                                                                           Законски  заступник                                                                                                                                                     Горан  Симић 
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Irax: +381 11 32 10 555
],I3BEIIITA' HE3AB],TCHOT PEBl,I3OPA I1-mail: offi ce@bakertillt.b.com

Crynurrrxr axqroHapa x Og6opy Arpexropa npxapeAHor Apyrrraa
)lxaecr-llmnopr a.e. EeorpaA

O6aeunn clro peauarjy npunoxeHhx KoHco/rHAoeaxrx QuxaxclrjcKxx x3BeuJraja nphBpeAHor ApyuJrBa
hxeecr-l,ll nopr a.A. SeorpaA (y Aaruean rexcry ,,MarHHHo 4pyurao") r FberoBrx 3aBhcHr.tx ApyulraBa
(sajeAHo,,Fpyna"), xojr o6yxaarajy KoHconrAoaaxr 6raaxc cralba Ha AaH 31.4eqervr6pa2076. roAhHe x
KOHCOTITAOBaXU 6UnaXC ycnexa, KOHCO,nXAOBaHIT l43BeUTaj O OCranOm pe3ynTary, KOHCOITAOBaHIT

r:aeuraj o npoMeHaMa Ha Kanrrary lr KoHconlr,qoBaHH r3BeulTaj o ToKoBr.rMa roroBhHe sa ro4rxy xoja
ce 3aBpuaBa ra raj AaH, Kao x nperrep, 3HaqajHlx paqyHoBoAcrBeHr4x no.nhrxxa x HanoMeHa y3

KoHcon rAoBaxe Qrxaxcrjcxe rseeuraje.

Odzoeopxocm pyxoeodcmaa 3a QuHoHcujcne Beewmaje

Pyxoao4crao je o4roaopxo 3a cacraB/barbe r o6jexrraxo npxxa3lrBatoe oBlrx xoHconrAoBaHhx

Qrxaxcrjcxrx uraeuraja y cxnaAy ca paqyHoaoAcraeHnM nponhct,tMa Peny6nnxe Cp6uje, xao h 3a raxBe
hHrepHe KoHTpone 3a Koje pyKo8oAcrBo yrBpAr.l Aa cy HeonxoAHe u Koje oMoryhaBajy cacraB/balbe
HoHconhp,oBaH{x QxHaHcrjcxrx rsaeuraja xojr,r He caApxe norpeurHe rxQopanaqrje oA Marepr.rjaaxor
3Haqaja, HacTare ycneA npoHeBepe lrnlr rpeurKe.

Odzoeopnocm peewopo

Haua o4roaopxocr je Aa x3pa3,rMo Mr4uJ/belbe o oBl,rM KoHco/ruAoBaxraa Qnxaxcrjcxrru rsaeurrajuua
Ha ocHoBy o6aB/beHe peararje. Peerarjy cMo o6aBhnx y cxraAy ca 3aKoHoM o peanarjr Peny6nuxe
Cp6rje r Me?lyxapop,HxM craHAapAHMa pearaarje npxMeturBlrM y Peny6araqr Cp6njn. Oar cran4ap4r
Hanaxy Aa ce nph.qplxaBaMo erHqKHx nphHr-lhna r Aa peBh3r4jy naaxrapamo u o6aBxMo Ha HaqhH Kojr.r

oanoryhaaa Aa ce, y pasymxoj Meph, yBepxMo Aa Qrxaxcrjcxr,r r,rsaeu:rajr He caApx{e norpeuJHe

rxQopmaqnje o4 marepujaaxor axavaja.

Peerarja noApa3yMeBa npr4MeHy nocrynaKa y qn/by npr6aaruarua peararjcxux Aoxa3a o h3HocrMa x
rn$opmaqrjanna o6eaogalbeHrM y QrxaxcrjcKHM l43BeuJrajrrtaa. l4aa6paHr nocrynqh cy 3acHoBaHr Ha

npory[reany peBx3opa, yxruyuyjyhr npoqeHy pr.r3rKa mareprjaaro sravajxrx rpeuraxa caApxaHhx y

Qrauaxcrjcxuru raaeurajrMa, Hacrarhx ycneA npoHeBepe Hnu rpeuKe. flprnrxom npoqeHe oBux pr.r3r4Ka,

peBr3op pa3Marpa hHrepHe xoHrpone xoje cy peneBaHrHe 3a cacraB/balbe r o6jexrraHo npxKa3hBalbe

Qrxaxcrjcxrx uaaeuraja, y qxruy Kperpalba aAexBarHHx pearanjcxr,rx nocrynaKa y AarxM oKonHocrrMa,
arn He aa norpe6e H3paxaBarua MuuJ/belba o eQrxacxocrh hHrepHlrx KoHrpona npaBHor ruqa. Peararja
raxofe yxrbpyje oqeHy aAeKBarHocrrl nptaMe]beHlrx paqyHoBoAcrBeHrx nor]m4xa h npxxBar/br,rBocr,r
paqyHoBoAcrBeHux npoqeHa [3BpuJeHxx oA crpaHe pyKoBoAfiBa, Kao u ou,eHy on]ure npeaexraqrje
$r xaxcrjcxux rsaeuraja.

Cmarpamo Aa cy peBr,r3xjcxr 4oxaar xoje cmo npu1aeunu AoBo/bHr1 r o4roeapajyhr Aa o6ee6eAe ocHoB

3a x3paI{aBalbe HauJer MHuJbeFba ca pe3epBoM.

fuo"ro ,,,-r" Agcncija za privrcdnc rcgistrc o Broj rcgisracijc: BD 14665 o Upisani i uplaicni kapiral: 4.501,08 EUR
PIB; I 00040745 o Tekuii raiun: I 70-30006666000-63 . UniCrcdit Bank Srbija a.d. BeogradI NTERNATIONAL



x3BEIITAJ HE3ABITCHOT PEBI,|3OPA ( HACTABAK)

Cxynurrxr arqxoHapa r On6opy arperropa nprBpeAHor flryrrrBa
l,lxaecr-l,lmnopr a.A. 6eorpag (xactaaax)

Ocnoea so Muwhebe co p$epeou

Kao uroje o6eao4aroexo y HanoMeHama 5 r 8 yl xoxcoarAoBaHe Quxaxcrjcxe raaeurraje, HeKperHhHe,

nocrpojera x onpeMa r 3arrxe l-pyne xa Aax 31. 4eqean6pa 2016. roguxe r3Hoce 436.685 xrnaga PCfl,
oAHocHo 23.L02 xxlbaAe PCI u yxruyvyjy nocrpojera r onpeMy y H3Hocy og 59.918 xxrbaAa PQ,Q, aaarxe
mareprjaaa y H3Hocy o97.280 xxrbaAa PCfl r 4are aBaHce y x3Hocy o4 12.353 xurbaAe PCfl, noroxa y
rHocrpaHcrBy, l4xsecr-hrilnopr a.o. hcxurran, Pycxa Oe4epaquja xoju je y mnpoaaruy oA anpuna 2009.
roAxHe. Ipyna xr.rje h3BpuJxra recr o6eaapetlerua nocrpojelba x onpeMe HaBeAeHor noroHa y cxraAy ca

3axreBxMa MPC 36 ,,YMalbelbe BpeAHocrx [MoBr4He" xrru o6eaapetleue 3a/rxxa y cxnaAy ca 3axreBt,lMa

MPC 2 ,,3amAxe" Kao Hlt xcnpaBxy BpeAHocrh HaBeAeHxx Aar[x aBaHca. Ha ocnoay pacnonoxuBe

AoKymeHrallrje xrcmo 6uan y moryhxocrr Aa norBpAxMo HaAoKHaAhBocr xcxa3aHe BpeAHocrx
nocrpojeroa, onpeme n 3annxa Hxnr Aa xeanrnQraxyjeMo noreHqrjaaxe eQexre oAcrynalba oA
HaBeAeHxx craHAapAa xa Qrxaxcrjcxe raeeuraje l-pyne aa 2016. ro4uxy.

Kao uro je o6eao4arueHo y HanoMexuT yz KoHco.nlrAoBaxe $rxaxcrjcxe raaeuraje, yveu:ha y Kanrrany
ocrarr.rx npaBHvrx nxqa Ha 4ax 3L. 4eqean6pa 2016. ro4rxe r3Hoce 115.561 xurbaAy PC{' y Hero yr3Hocy.

Vqeuha y xanxrary ocrarrx npaBHlrx nrlqa yKrbyqyjy yveuha y Kanrrany npxBpeAHor ApyuJrBa
Ilpoxynaq a.4. 6eorpa4 - y crevajy y x3Hocy o4 113.801 xlrrbaAy PC,Q y xojem je y roxy npoqec yHoBqeba

rMoBHHe - 6axxporcraoM. Ha ocHoBy pacnonox{xBr.rx Qnxaxcrjcxr,rx r.rxSopanaquja cmarpano Aa je 6uro
norpe6no Aa ce r3Bpm]1 AoAarHa HcnpaBxa BpeAHocrx y x3Hocy og 113.801 xr4rbap,y PC,0,. Cxo4xo rome,

Ayropor{Hh $rraxcrjcxn nracMaHr r nocroBHH pe3ynrar rexyhe roAhHe cy Br,ruJe hcxa3aHh 3a HaBeAeH}r

h3HOC.

Muwmerue co paepeoM

Ilo xaueru Mt,turrbelby, ocr4M 3a rvroryhe eQexre ntaralba HaBeAeHtax y Ocxoer 3a Mlurbelbe ca pe3epBoM,

xoHconrAoBaxr Qnxaxcujcxr raaeurraju ucrnturo n o6jexrraxo, no cBr,rM mareprjaaxo sxavajxutvt

nlrrabyrMa, npr,rxaayjy Quxaxcujcxra noroxaj l-pyne xa 4ax 31. 4eqem6pa 2016. ro4uxe, Kao r pe3yrrare

rbeHor noc/roBa$a I To,(oBe roroB]rHe 3a roA]tHy xoja ce 3aBpuaBa na raj AaH, y cKnaAy ca

paqyHoBoAcrBeHxM nponxchMa Peny6n rxe Cp6rje.

Cxpemarce norrobe

Cxpehenno naxFby xa ue4ehe nlrralbe:

Kao uro je o6eao4arueHo y HanoMexvr 30 y3 xoHconrpoaane Quxaxcrjcxe raaeuraje, yxynax rexoc
cyAcKllx cnopoBa xojr,r ce BoAe nporxB. fpyne Ha AaH 31. 4eqem6pa 2016. roAhHe H3Hocx 428.850

xxlbaAa PC.Q. hanocu KoHaqHhx ry6uraxa no ocHoBy cyAcxrlx cnopoBa mory 6rrr yaehaxn no ocHoBy

o6pavyxaux 3are3Hnx KaMara Ao AaryMa oKoHqaFba cnopoBa, oAHocHo Ao AaryMa KoHaqHrx ,tcnrara no

cnopoBxMa. Ha ocxoay npoqeHe rcxoAa cyAcxr,rx cnopoBa y rol{y, o,q crpaHe npaBHe oryx6e l-pyne ra

aABoxara, I-pyna xraje $oprvrrpana pe3epBlrcalba y Qrxaxcrjcxrnn naaeurrajtaMa no oBoM ocHoBy Ha AaH

31. 4eqela6pa 2OL6. rop,r4He. Pyxoao4crao [pyne canarpa ga xr,rje laoryhe ca nprxBarJbraom cnrypxouhy
npeABlAerx xoHar{aH hcxoA cyAcxr,rx cnopoBa xoju ry y roxy, Kao ta Aa no HaBeAeHom ocxoay, [pyna
Hehe cHocxrr aaareprjanxo axavajxe ry6rrxe.

I1o xanpeg HaBeAeHoM nhraby xrje rapaxeHa pe3epBa y HaueM MHuJrbelby.
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Cxynurrrxr axqroHapa r Og6opy erpeKropa nprBpe4Hor ApyrrrBa
Ilxaecr-HMnopr a.A. Eeorpag (xacraaax)

lrleeewmoj o dpyzura soKoHcKuM u pe?ynamopHuw 3axmeeuMo

[o4rutln KoHconxAoBaxr raaeuraj o nocnoBalby sa 2015. ro,qrHy, cacraBrbeH oA fipaHe l-pyne xa

ocHoBy 3axreBa Aarl4x y qnaHy 29 3axoxa o paqyHoBoAcrBy h vaany 50 3axoxa o rplxxurry Kanrrara,
ycxaafex je ca xoncoaxAoaaHxM Qrxaxcrjcxr,ran reaeurajnana Fpyne 3a nocnoBHy 2016. ro4rxy.
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 Наппмена 2016.  2015. 

     
ППСЛПВНИ ПРИХПДИ     
Прихпди пд прпдаје рпбе и услуга  15.708  18.490 
Oстали ппслпвни прихпди 18 65.135  60.047 

  80.843  78.537 

     
ППСЛПВНИ РАСХПДИ     
Трпшкпви материјала  758  1.138 
Трпшкпви гприва и енергије  10.929  12.218 
Трпшкпви зарада и пстали лични расхпди 19 102.793  107.345 
Tрпшкпви ампртизације  5.788  5.995 
Трпшкпви прпизвпдних услуга  14.712  8.895 
Остали нематеријални трпшкпви  12.090  20.846 

  147.070  156.437 

     
ППСЛПВНИ ГУБИТАК  (66.227)  (77.900) 

     
Финансијски прихпди 20 26.230  33.645 
Финансијски расхпди  (13.878)  (24.918) 

  12.352  8.727 

     
Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине  -  359 
Расхпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине  (217)  (9.517) 
     
Oстали прихпди 21 235.884  95.127 
Oстали расхпди  (24.755)  (6.772) 

     
ДПБИТАК ИЗ РЕДПВНПГ ППСЛПВАОА  157.037  10.024 

     
Нетп дпбитак ппслпваоа кпје се пбуставља  (580)  334 

     
ДПБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА  156.457  10.358 

     
Ппрез на дпбитак 22 (5.181)  (1.961) 

     
НЕТП ДПБИТАК  151.276  8.397 

     
Нетп дпбитак кпји припада маоинским улагачима  12.571  698 
Нетп дпбитак кпји припада већинскпм власнику  138.705  7.699 

     
Зарада пп акцији (у РСД) 23 3.700  205 

Напoмeнe на наредним странама чинe  
саставни дeo oвих кпнсплидпваних финансијских извeштаја. 
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2016. 

 
2015. 

    
    НЕТП ДПБИТАК 
 

151.276 
 

8.397 

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

извештаја из инпстранства 
 

30.341  (6.831) 
Губици пп пснпву ХОВ распплпживих за прпдају  (73)  (1.367) 

     
ПСТАЛИ БРУТП СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК/(ГУБИТАК) 

 
30.268  (8.198) 

   
    Ппрез на пстали свепбухватни дпбитак 
 

4.540  - 

   
 

   
НЕТП ПСТАЛИ СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК 

 
177.004  199 

  
   

Приписан већинским власницима капитала 
 

162.295  182 
Приписан власницима кпји немају кпнтрплу 

 
14.709  17 

 
Наппмене на наредним странама чине  

 саставни деп пвих кпнсплидпваних финансијских извештаја. 
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 Кпмппненте капитала  Кпмппненте псталпг резултата    Кпригпванп 

 

Пснпвни 
Капитал  

Пстали 
капитал  

Емисипна 
премија  

Резерве из 
дпбити 

 

Нераспп-
ређени 

дпбитак  

Нереализ. 
дпбици пп 
пснпву ин. 

ппслпв. и 
прерачуна 

фин. изв. 

  
 

Нереализ. 
дпбици 

/(губици)  
пп ХпВ 

 

Ревал. 
резерве 

 

Маоин.  
интерес   Укупнп  

                    
Стаое 1. јануара 2015. гпдине 98.136  49.776  488.061  141.407  145.501  125.137  193  213.819  18.022  1.280.052 

                    
Усклађиваое вреднпсти  -   -   -    -    -   (6.831)   (1.367)   -    -    (8.198) 
Нетп дпбитак за 2015. гпдину -   -   -    -   7.699   -    -    -   698   8.397 

Укупан свепбухватни дпбитак/(губитак) -  -  -  -  7.699  (6.831)  (1.367)  -  698  199 

                    
Курсне разлике -    1.481    -    10.234    -    -    -    -   708    12.423  
Остала ппвећаоа у тпку гпдине -   -   -    -    (6.753)    -    -    -    -    (6.753)  

                    
Стаое 31. децембра 2015. гпдине 98.136    51.257     488.061     151.641     146.447     118.306   (1.174)  213.819    19.428   1.285.921  

                    
Стаое 1. јануара 2016. гпдине 98.136    51.257     488.061     151.641     146.447     118.306   (1.174)  213.819    19.428   1.285.921  

                    
Усклађиваое вреднпсти  -   -   -    -    -   30.341  (73)  -  -  30.268 
Нетп дпбитак за 2016. гпдину -   -   -    -   138.705  -  -  -  12.571  151.276 

Укупан свепбухватни дпбитак/(губитак) -  -  -  -  138.705  30.341  (73)  -  12.571  181.544 

                    
Курсне разлике -   3.758  -  5.116  16.820  -  -  -  (20.998)  4.696 
Остала ппвећаоа у тпку гпдине -     -  -  -  -  -  -  -  - 

                    
Стаое 31. децембра 2016. гпдине 98.136  55.015  488.061  156.757  301.972  148.647  (1.247)  213.819  11.001  1.472.161 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe 

саставни дeo oвих кпнсплидпваних финансијских извeштаја.
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(у хиљадама РСД) 
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 2016.  2015. 

    
ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ    
Прпдаја и примљени аванси 16.052  17.533 
Примљене камате из ппслпвних активнпсти 61.339  26 
Остали приливи из редпвнпг ппслпваоа  85.845  54.146 
Исплате дпбављачима и дати аванси (48.702)  (117.515) 
Зараде, накнаде зарада и пстали лични расхпди (110.792)  (66.780) 
Плаћене камате (270)  (118) 
Ппрез на дпбитак (6.177)  (19.611) 
Плаћаоа пп пснпву псталих јавних прихпда (15.193)  (12.914) 

    
Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти (17.898)  (145.233) 

    
АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА    
Прпдаја некретнина и ппреме -  101 
Остали финансијски пласмани (нетп приливи) 15.851  137.804 
Куппвина некретнина и ппреме (511)  (221) 

    
Нетп прилив гптпвине из активнпсти инвестираоа 15.340  137.684 

    
АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА    
Дугпрпчни и краткпрпчни кредити и  
   пстале пбавезе, нетп приливи/(пдливи) -  1.344 
Oстале пбавезе -  (1.327) 

    
Нетп прилив гптпвине из активнпсти финансираоа  -  17 

    
Нетп пдлив  гптпвине у тпку пбрачунскпг перипда (2.558)  (7.532) 

    
ГПТПВИНА НА ППЧЕТКУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 15.607  25.920 

    
Ппзитивне курсне разлике 787  1.881 
Негативне курсне разлике (24)  (4.662) 

    
ГПТПВИНА НА КРАЈУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 13.812  15.607 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих кпнсплидпваних финансијских извeштаја. 
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1. ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

 
Инвест-Имппрт а.д. Бепград за извпз, увпз и инвестиципне радпве Бепград (у даљем тексту 
„Матичнп друштвп“) пснпванo је Одлукпм Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. гпдине кап државнп 
привреднп предузеће за извпз и увпз ппреме.  
 
Матичнп друштвп је прганизпванп кап акципнарскп друштвп и уписанп је у Регистар 
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Матичнпг друштва се пд 
дана 31. марта 2004. гпдине тргује на Бепградскпј берзи. 
 
Оснпвне делатнпсти Матичнпг друштва и зависних друштава (у даљем тексту „Група“) је 
извпз, увпз и инвестиципни радпви. Матичнп друштвп свпју делатнпст пбавља 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 у статусу мирпваоа пд априла 
2009. гпдине. 
 
Седиште Групе је у Бепграду, Теразије 5. 
 
Матични брпј Матичнпг друштва је 07049528, а ппрески идентификаципни брпј 100001652. 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји за ппслпвну 2016. гпдину пдпбрени су пд стране 
рукпвпдства Групе дана 15. мартa 2017. гпдине. 
 

 
2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Пснпве за састављаое кпнсплидпваних финансијских извештаја 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји Групе 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 
кпнсплидпваних финансијских извештаја врше у складу са закпнскпм и прпфесипналнпм 
регулативпм, кпја ппдразумева Оквир за припремаое и приказиваое кпнсплидпваних 
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 кпнсплидпваних 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 кпнсплидпваних финансијских извештаја (наставак) 
 

Схпднп тпме, приликпм састављаоа кпнсплидпваних финансијских извештаја Група није у 
пптпунпсти применила 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 кпнсплидпваних финансијских извештаја Групе, прилпжени кпнсплидпвани 
финансијски извештаји се не мпгу сматрати финансијским извештајима састављеним у 
сагласнпсти са МСФИ и МРС. 

 
Пснпве кпнсплидације 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји пбухватају извештаје Матичнпг друштва и оегпвих 
зависних привредних друштава. Зависна привредна друштва су правна лица кпја се налазе 
ппд кпнтрплпм Матичнпг друштва. Кпнтрпла ппстпји када Матичнп друштвп ппседује, 
директнп или индиректнп, мпћ управљаоа финансијским и ппслпвним пплитикама зависнпг 
привреднпг друштва на начин кпји му пбезбеђује кпристи пд оегпвих активнпсти. 
 
Метпд куппвине је кпришћен за рачунпвпдственп пбухватаое свих ппслпвних кпмбинација 
кпји су имали за резултат стицаое зависнпг привреднпг друштва пд стране Групе. Трпшак 
ппслпвне кпмбинације се пдмерава пп фер вреднпсти датих средстава, насталих или 
преузетих пбавеза и инструмената капитала на датум размене, и увећава за трпшкпве кпји 
се мпгу директнп приписати ппслпвнпј кпмбинацији. Преппзнатљива стечена импвина и 
пбавезе и пптенцијалне пбавезе преузете ппслпвнпм кпмбинацијпм се иницијалнп 
пдмеравају пп оихпвпј фер вреднпсти на дан стицаоа. Билп кпји вишак између трпшка 
ппслпвне кпмбинације над учешћем стицапца у нетп фер вреднпсти преппзнатљиве 
импвине, пбавеза и пптенцијалних пбавеза признаје се кап гудвил. 
 
Финансијски извештаји зависних привредних друштава укључују се у кпнсплидпване 
финансијске извештаје Групе на пснпву сабираоа „ред пп ред“ истих ставки активе, пасиве, 
капитала, прихпда и расхпда, пд дана стицаоа ефективне кпнтрпле дп дана престанка 
ппстпјаоа ефективне кпнтрпле над зависним привредним друштвпм. Сви материјалнп 
значајни изнпси трансакција кпје су настале из међуспбних ппслпвних пднпса између 
привредних друштава укључених у кпнсплидацију елиминисани су приликпм ппступка 
кпнсплидације.  
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји Групе састављени су уз примену јединствених 
рачунпвпдстених пплитика за сличне трансакције. 
 
Презентација кпнсплидпваних финансијских извештаја 
 
Кпнсплидпвани 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 ). 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), псим укпликп 
није другачије наведенп. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици 
Србији. 
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2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
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 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји Групе 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: 

 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема (наставак) 
 

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 Група 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 кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу пвих средстава у стаое функципналне 
приправнпсти. 

 
Накпн ппчетнпг признаваоа инвестиципне некретнине се вреднују пп фер вреднпсти, кпју 
гпдишое утврђујe интерна кпмисија Групе. 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. 

 
Умаоеое вреднпсти импвине 

 
На дан свакпг биланса стаоа, Група преиспитује коигпвпдствену вреднпст свпје 
материјалне и нематеријалне импвине да би утврдила 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, Група 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 прпмена на капиталу. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти 
 

Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, 
краткпрпчне финансијске пласмане и гптпвину и гптпвинске еквиваленте. Група 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 Групе утврђује класификацију финансијских средстава приликпм иницијалнпг 
признаваоа. 
 
Финансијске пбавезе укључују дугпрпчне финансијске пбавезе, краткпрпчне финансијске 
пбавезе, пбавезе из ппслпваоа и пстале краткпрпчне пбавезе. Група класификује 
финансијске пбавезе у две категприје: пбавезе пп фер вреднпсти крпз биланс успеха и 
пстале финансијске пбавезе. 

 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструмeнти (наставак) 

 
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 или 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.  
 
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 Група 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти (наставак) 
 

Остале финансијске пбавезе 
 
Остале финансијске пбавезе иницијалнп се признају пп фер вреднпсти примљених  
средстава, умаоенпј 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. 

 
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. 
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 капитала, и у тпм случају се пдлпжени ппрез такпђе 
расппређује у пквиру капитала. 

 
Примаоа заппслених 

 
Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeоују, Група јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe државним 
фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Примаоа заппслених (наставак) 
 

Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада (наставак) 
 
Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим 
пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Група јe, такoђe, oбавeзнa 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. 
 
Група није укључена у друге пблике пензијских планпва и нема никаквих пбавеза пп пвим 
пснпвама. 
 
Отпремнине 
 
У складу са Закпнпм п раду, Група 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. Група није извршила актуарску прпцену 
садашое вреднпсти пве пбавезе и није фпрмирала резервисаое пп тпм пснпву. Рукпвпдствп 
верује да таква резервисаоа, укпликп би била прпцеоена, не би мпгла да имају 
материјалнп значајан ефекат на финансијске извештаје Групе. 

 
Јубиларне награде 
 
Група јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30 и 40 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Групи. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe у 
Групи, 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 рпбе, 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 и ппзиције биланса стаоа  
 

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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Прерачунаваое стране валуте (наставак) 
 
Ппслпвне прпмене и ппзиције биланса стаоа (наставак) 

 
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.  

 
Привредна друштва у саставу Групе 

 
Резултати ппслпваоа и финансијска ппзиција свих привредних друштава у саставу Групе 
чија функципнална валута није динар се превпде у динаре на следећи начин: 
 

 Средства и пбавезе за сваки презентпвани биланс стаоа превпде се пп курсу 
важећем на датум тпг биланса стаоа. 

 Прихпди и расхпди за сваки биланс успеха превпде се пп прпсечнпм курсу за дату 
ппслпвну гпдину. 

 Све резултирајуће курсне разлике се признају у пквиру капитала Групе.   
 

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 Групе 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 
кпнсплидпваних 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 кпнсплидпваних 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: 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 

Кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме 
 
Група 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 Групе 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.   
 
Умаоеое вреднпсти импвине 
 
На дан биланса стаоа, Група 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 Групе 
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 Група 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    629.444      105.461        44.085      778.990  
Набавкe у тoку гoдинe                  -                    -              235              235  
Пренпси                  -              235             (235)                   -  
Отуђеоа и расхпдпваоа                  -         (8.139)                   -         (8.139) 
Курсне разлике                  -       (12.485)        (4.239)      (16.724) 

31. децембар 2015. гпдине    629.444        85.072        39.846      754.362  

        
1. јануар 2016. гпдине    629.444        85.072        39.846      754.362  
Набавкe у тoку гoдинe                  -                    -   442  442 
Пренпси                  -   442  (442)  - 
Отуђеоа и расхпдпваоа                  -   (203)  -  (203) 
Курсне разлике                  -   19.127  6.669  25.796 

31. децембар 2016. гпдине 629.444  104.438  46.515  780.397 

        
Исправка врeднoсти         
1. јануар 2015. гпдине 286.188  53.278  -  339.466 
Ампртизација         4.784           1.211                    -           5.995  
Отуђеоа и расхпдпваоа                  -         (8.138)                   -         (8.138) 
Остале прпмене                  -         (2.227)                   -         (2.227) 

31. децембар 2015. гпдине    290.972        44.124                    -      335.096  

        
1. јануар 2016. гпдине    290.972        44.124                    -      335.096  
Ампртизација 4.885  903  -  5.788 
Отуђеоа и расхпдпваоа -  (203)  -  (203) 
Остале прпмене -  3.031  -  3.031 

31. децембар 2016. гпдине 295.857  47.855  -  343.712 

        
Садашоа врeднoст         
31. децембар 2016. гпдине  333.587  56.583  46.515  436.685 

31. децембар 2015. гпдине     338.472        40.948        39.846      419.266  

 
Кап средствп пбезбеђеоа за враћаое дугпрпчних кредита Група је дала 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 Група је дала 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:    
   - придружених правних лица 2.168  2.168 
   - псталих правних лица 499.643  499.643 
Дугпрпчни кредити у земљи 15.398  16.104 

 517.209  517.915 
Минус: исправка вреднпсти (384.082)  (384.008) 

    
 133.127  133.907 

 
Учешћа у капиталу псталих правних лица 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  
Ппслпвне банке у земљи     26.994     26.994  

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

     
    115.561  115.635 
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7. ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 
 Дугпрпчни кредити у земљи 
 

Дугпрпчни кредити у земљи исказани у изнпсу пд 15.398  хиљада РСД (2015. гпдине – 16.104 
хиљада РСД) се пднпсе на кредите за стамбену изградоу дате заппсленима, са рпкпм 
дпспећа пд 5 дп 30 гпдина и каматпм пд 1% дп 3% гпдишое. 

 
8. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Дати аванси:     
  - у земљи   305     863  
  - у инпстранству   12.353    9.698  
Материјал, алат и инвентар   9.419     30.500  
Рпба   1.025    1.026  

     
   23.102     42.087  

 
 
9. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Пптраживаоа пд купаца:     
  - ппвезана правна лица   53  2.255 
  - пстала правна лица  4.567.346  4.349.677 

  4.567.399  4.351.932 
Минус: исправка вреднпсти  (13.314)  (24.333) 

     
  4.554.085  4.327.599 

 
Старпсна структура пптраживаоа пд купаца на дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине 
представљена је на следећи начин: 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
0-360 дана  153   1.450 
прекп 360 дана   4.567.246   4.350.482 

       
  4.567.399   4.351.932 

 
На дпспела пптраживаоа Група не врши пбрачун затезне камате. Наплата пптраживаоа пд 
купаца није пбезбеђена теретпм на импвину дужника или јемствпм трећег лица.  
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9. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ (НАСТАВАК) 

 
Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа за 2016. и 2015. гпдину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Стаое на ппчетку гпдине  24.333  29.615 
Нпве исправке у тпку гпдине  272  170 
Наплата претхпднп исправљених пптраживаоа  -  (4.762) 
Директан птпис пптраживаоа  (11.291)  (690) 

     
Стаое на крају гпдине  13.314  24.333 

 
 
10. ДРУГА ППТРАЖИВАОА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 

     
Пптраживаоа за камату:     
  - у земљи  24.881  24.280 
Пптраживаоа за више плаћени ппрез на дпбит  23.311  17.986 
Остала пптраживаоа  100.745  106.779 

  148.937  149.045 
Минус: исправка вреднпсти  (25.285)  (25.458) 

     
  123.652  123.587 

 
Прпмене на исправци вреднпсти других пптраживаоа су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Стаое на ппчетку гпдине  25.458  26.295 
Нпве исправке у тпку гпдине  -  - 
Отпис претхпднп исправљених пптраживаоа  (222)  (837) 
Курсне разлике  49   

     
Стаое на крају гпдине  25.285  25.458 
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11. КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Краткпрпчни кредити и пласмани:     
   - ппвезана правна лица  86.856    86.856  
   - пстала правна лица  8.161   8.161  
Осталп  18   18  

  95.035  95.035 

Текућа дпспећа дугпрпчних средстава улпжених 
у заједничке ппдухвате  140.515  

 
153.246  

Камате на улпжена средства у заједничке 
ппдухвате  349.730  

 
390.700  

  490.245  543.946  

  585.280  638.981 

Минус: исправка вреднпсти краткпрпчних 
финансијских пласмана  (95.016)  

 
(95.016) 

     
  490.264  543.965 

 
Краткпрпчни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2016. гпдине у изнпсу пд 
95.035 хиљада РСД (2015. гпдине – 95.035 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% на 
гпдишоем нивпу. 
 
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). 

 
 
12. ПСНПВНИ И ПСТАЛИ КАПИТАЛ 

 
Оснпвни и пстали капитал Матичнпг друштва исказани на дан 31. децембра 2016. гпдине у 
изнпсу пд 153.151 хиљаду РСД (2015. гпдине – 149.393 хиљаде РСД) чине акцијски капитал у 
изнпсу пд 98.136 хиљада РСД (2015. гпдине – 98.136 хиљада РСД) и пстали капитал у изнпсу 
пд 55.015 хиљада РСД (2015. гпдине – 51.257 хиљадa РСД). 
 
Акцијски капитал Матичнпг 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.  
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12. ПСНПВНИ И ПСТАЛИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК) 

 
Структура пснпвнпг капитала Матичнпг 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% 

 
 
13. ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Дугпрпчни кредити:     
   - у земљи  46.247  146.190 
   - у инпстранству  4.527.444     4.299.846 

  4.573.691  4.446.036 
Текућа дпспећа дугпрпчних кредита  (46.228)  (146.175) 

      
  4.527.463  4.299.861 

 
Обавезе Групе пп пснпву дугпрпчних кредита на дан 31. децембра 2016. гпдине у изнпсу пд 
4.573.691 хиљаду РСД (2015. гпдине – 4.446.036 хиљада РСД) у целпсти се пднпсе на пбавезе 
пп пснпву кредитних линија пдпбрених у ранијим гпдинама.  
 
Отплате кредита, кап и пбрачун камата пп кредитима, се не врше дужи временски перипд. 
Кредити су дпспели у целпсти у ранијим гпдинама и највећи деп пвих пбавеза је у сппру и 
пп пснпву кпјих се чека разрешеое.  
 
Валутна структура дугпрпчних кредита на дан биланса стаоа је била следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 2016.  2015. 

 
УСД  4.527.444  4.400.484 
ЕУР  46.228  45.537 
РСД  19  15 

     
  4.573.691  4.446.036 
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14. ПДЛПЖЕНЕ ППРЕСКЕ ПБАВЕЗЕ 
 

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

 

15. КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Текућа дпспећа дугпрпчних кредита  46.228  146.175 
Краткпрпчни кредити:     
   - у инпстранству  19.239  18.272 
Остале краткпрпчне финансијске пбавезе  500  500 

      
  65.967  164.947 

 

Валутна структура краткпрпчних кредита на дан биланса стаоа је била следећа: 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
УСД  19.239  18.272 
РСД  500  500 

     
  19.739  18.772 

 
 
16. ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Обавезе према дпбављачима:     
   - пстала ппвезана правна лица  1  - 
   - у земљи  3.170  4.449 
   - у инпстранству  25.063  22.764 
Остале пбавезе из ппслпваоа  8.461  8.416 

     
  36.695  35.629 
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17. 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  3.448   6.219 

       
  65.552   114.354 

 
 
18. ПСТАЛИ ППСЛПВНИ ПРИХПДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Прихпди пд закупнина:     

   - у земљи  63.739  58.796 

Остали ппслпвни прихпди  1.396  1.251 

     
  65.135  60.047 

 
 
19. ТРПШКПВИ ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 
 
Трпшкпви брутп зарада  81.382  85.269 
Трпшкпви дппринпса на зараде  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  6.329  6.277 

     
  102.793  107.345 
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20. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Прихпди пд камата     

   - ппвезана правна лица  13.392  21.689 
   - пстала правна лица  1.019  396 

Прихпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле     
   - ппвезана правна лица  8.061  9.844 
   - пстала правна лица  198  266 

Ппзитивне курсне разлике     
   - ппвезана правна лица  -  141 
   - пстала правна лица  3.560  1.309 
     
  26.230  33.645 

 
 

21. 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  101  1.709 

      
  235.884  95.127 

 

 
22. ППРЕЗ НА ДПБИТАК 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 

Текући ппрески расхпд  (1.417)  (840) 
Одлпжени ппрески расхпд  (3.764)  (1.121) 

     
  (5.181)  (1.961) 
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23. ЗАРАДА ПП АКЦИЈИ 
 

Група 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 Групе. 

 

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

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

   

Нетп дпбитак текуће гпдине 151.276  8.397 
    
Ппндерисани брпј пбичних акција 40.890  40.890 

 
 
24. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У САСТАВУ ГРУПЕ 
 

Преглед привредних друштава у саставу Групе дат је у следећем прегледу: 
 

Ппслпвнп име 
Земља Учешће 

у % 
Статус 

  
 

 

Super Hunt д.п.п. Бепград Србија 100,00% Активнп друштвп 
DD Invest Import Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Статус мирпваоа 
G.L. Legin Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Статус мирпваоа 
Weelex Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Активнп друштвп 
Inpea (Overseas) Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Статус мирпваоа 
Invest Import und Export GmbH    
  Диселдпрф 

 
Немачка 87,82% 

 
Статус мирпваоа 

SP Legstrojinvest Мпсква Руска Федерација 94,00% Активнп друштвп 
IPT Co. Warminster САД 60,00% Статус мирпваоа 

 
 
25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

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

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 

ПРИХПДИ     
Прихпди пд прпдаје:     
   - пстала ппвезана правна лица  1.270  1.272 
Финансијски прихпди:     
   - пстала ппвезана правна лица  21.453  31.674 

     

  22.723  32.946 
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25. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ     
- ппвезана правна лице  626  7.315 

     
  626  7.315 

 

ППТРАЖИВАОА И ПЛАСМАНИ     
Пптраживаоа пд купаца:     

- пстала ппвезана правна лица  53  2.225 
Краткпрпчни финансијски пласмани, нетп:     

- пстала ппвезана правна лица  490.245  543.965 

     
  490.298  546.190 

 

OБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА     
- пстала ппвезана правна лица  1  - 

     
  1  - 

 

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

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Зараде и бпнуси  35.951  34.692 

     
  35.951  34.692 

 
 

26. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА 
 

Сегменти ппслпваоа представљају кпмппненте Групе кпје пстварују прихпде и расхпде, чије 
ппслпвне резултате редпвнп прегледа Одбпр директпра Групе и за кпје ппстпје 
распплпживе засебне финансијске инфпрмације. 
 

Рукпвпдствп Групе 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 Инпстранствп врши услуге на инпстраним тржиштима. 
 

Рачунпвпдствене пплитике примеоене приликпм састављаоа финансијских инфпрмација п 
сегментима п кпјима се извештава су идентичне рачунпвпдственим пплитикама Групе 
пбелпдаоеним у наппмени 3 уз кпнсплидпване 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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26. ИНФПРМАЦИЈЕ 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   (66.374)       (72.492) 
Сегмент Инпстранствп 14.438        17.218   147         (5.408) 

          
 15.708        18.490   (66.227)       (77.900) 

        
Финансијски прихпди     26.230         33.645  
Финансијски расхпди     (13.878)       (24.918) 
Остали прихпди     235.884         95.486  
Остали расхпди     (24.972)       (16.289) 

        
Дпбитак из редпвнпг ппслпваоа  157.037         10.024  

Нетп дпбитак ппслпваоа кпје се пбуставља  (580)               334  

        

Дпбитак пре пппрезиваоа  156.457         10.358  

 
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. 

 
Импвина  
 
Резултат пп сегментима представља дпбитак/(губитак) 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 рукпвпдству Групе у сврху дпнпшеоа пдлуке п 
алпцираоу ресурса тпм сегменту и пцеоиваоу оегпвих перфпрманси. 

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

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Сегмент Србија 965.355  971.313 
Сегмент Инпстранствп 104.943  82.346 

     
Укупна импвина 1.070.298  1.053.659 
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26. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга  
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Остали прпизвпди и услуге 15.708  18.490 

    
 15.708  18.490 

 
Гепграфске инфпрмације 

 
у хиљадама РСД 

 Прихпди пд прпдаје  Стална импвина 

 2016.  2015.  2016.  2015. 

 
Србија 1.270  1.272  965.355  971.313 
Инпстранствп 14.438  17.218  104.943  82.346 

        
 15.708  18.490  1.070.298  1.053.659 

 
 
27. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Категприје  финансијских средстава и пбавеза 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Финансијска средства    
Дугпрпчни финансијски пласмани         15.398   16.105 
Пптраживаоа 4.654.074   4.493.162 
Краткпрпчни финасијски пласмани       490.264   543.965 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти           13.812   15.607 

    
 5.173.548  5.068.839 

 

Финансијске пбавезе    
Дугпрпчне финансијске пбавезе 4.527.463  4.299.861 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 65.967  164.947 
Обавезе из ппслпваоа 36.695  35.629 
Остале краткпрпчне пбавезе 65.552  114.354 

    
 4.695.677  4.614.791 

 
Оснпвни финансијски инструменти Групе 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 Групе. У нпрмалним услпвима ппслпваоа, Група је 
излпжена ниже наведеним ризицима. 
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27. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Циљеви управљаоа финансијским ризицима 
 
Ппслпваое Групе је излпженп различитим финансијским ризицима: тржишнпм ризику, 
кредитнпм ризику и ризику ликвиднпсти. Прпграм управљаоа финансијским ризицима 
Групе је усмерен на немпгућнпст предвиђаоа дпгађаја на финансијским тржиштима и тежи 
минимизираоу мпгућих негативних ефеката на финансијске перфпрмансе Групе. 
 
Група 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 Групе или вреднпст оених финансијских инструмената. Задатак управљаоа 
тржишним ризицима јесте да се управља и кпнтрплише излпженпст тржишним ризицима у 
пквиру прихватљивих ппказатеља, уз пптимизацију принпса Групе. 

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

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

 
у хиљадама РСД 

 Импвина  Пбавезе 

 2016.  2015.  2016.  2015. 

        
УСД 4.628.563    4.399.787   4.562.959    4.432.033  
ЕУР 526.144    648.628   100.849  107.951  
РУБ 3.675   2.991   238    172  

        
 5.158.382       5.051.406  4.664.046       4.540.156 

 
На пснпву пбелпдаоене структуре мпнетарне импвине и пбавеза у страним валутама 
евидентнп је да је Група пре свега псетљива на прпмене девизнпг курса ЕУР и УСД. 

 
У следећпј табели приказана је псетљивпст Групе на ппраст и смаоеое курса РСД за 10% у 
пднпсу на ппменуте стране валуте. Стппа псетљивпсти пд 10% представља прпцену 
рукпвпдства у ппгледу мпгућих прпмена курса РСД у пднпсу на ЕУР и УСД. 
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27. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
              Тржишни ризик (наставак) 
 

Девизни ризик (наставак) 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

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

        
ЕУР (42.530)  42.530  (54.068)   54.068  
УСД (6.560)  6.560   3.225     (3.225) 

        
 (49.090)  49.090  (50.843)  50.843 

 
Каматни ризик 

 

Група је излпжена ризику прпмене каматних стппа на средствима и пбавезама кпд кпјих је 
каматна стппа варијабилна. Овај ризик зависи пд финансијскпг тржишта и Група нема на 
распплагаоу инструменте кпјима би ублажила 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 5.017.635    4.899.488  
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа)  155.913    169.351  

    
 5.173.548  5.068.839 

 
Финансијске пбавезе    
Некаматпнпсне 102.766    251.136  
Каматпнпсне (фиксна каматна стппа)  4.592.911    4.363.655  

    
 4.695.677    4.614.791 

 
Кредитни ризик 

 

Група је излпжена кредитнпм ризику кпји представља ризик да дужници неће бити у 
мпгућнпсти да дугпваоа према Групи измире у пптпунпсти и на време, штп би ималп за 
резултат финансијски губитак Групе. Кредитни ризик пбухвата дугпрпчне и краткпрпчне 
финансијске пласмане, пптраживаоа и дате гаранције и јемства трећим лицима.    
 
У Републици Србији не ппстпје специјализпване рејтинг агенције кпје врше независну 
класификацију и рангираое привредних друштава. Услед тпга, Група је принуђена 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. 
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27. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 

Кредитни ризик (наставак) 
 

На пснпву бпнитета купца, утврђује се изнпс оегпве максималне кредитне излпженпсти, у 
складу са ппслпвнпм пплитикпм Групе. Изнпс максималне  кредитне излпженпсти ревидира 
се најмаое једнпм гпдишое.  

 

У случају ппвећаоа изнпса дпспелих пптраживаоа и схпднп тпме ппвећане излпженпсти 
кредитнпм ризику, Група примеоује механизме предвиђене ппслпвнпм пплитикпм. 
 
Група је значајнп излпжена кредитнпм ризику, јер се оена пптраживаоа пднпсе на 
релативнп мали брпј купаца са ппјединачнп виспким изнпсима дугпваоа.  

 

Ризик ликвиднпсти 
 

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

 
Рукпвпдствп управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да Група у свакпм 
тренутку испуоава све свпје пбавезе. Група 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 Групе дата је у следећпј табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

дп  
1 гпдине  

пд 2 дп 5 
гпдине  Укупнп 

      
2016. гпдина      
Остале дугпрпчне пбавезе -  19  19 
Дугпрпчни кредити из ранијих гпдина 4.527.444  -  4.527.444 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 65.967  -  65.967 
Обавезе из ппслпваоа 36.695  -  36.695 
Остале краткпрпчне пбавезе 65.552  -  65.552 

      
 4.695.658  19  4.695.677 

 

2015. гпдина      
Остале дугпрпчне пбавезе -  15  15 
Дугпрпчни кредити из ранијих гпдина   4.299.846   -  4.299.846 
Краткпрпчне финансијске пбавезе       164.947   -        164.947  
Обавезе из ппслпваоа         35.629   -          35.629  
Остале краткпрпчне пбавезе       114.354   -        114.354  
      
   4.614.776   15      4.614.791  

 
Приказани изнпси заснпвани су на недискпнтпваним нпвчаним тпкпвима на пснпву 
најранијег датума на кпји ће Група бити пбавезна да такве пбавезе намири. 
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28. УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ КАПИТАЛА 
 

У ппступку управљаоа капиталним ризикпм, рукпвпдствп Групе 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 Групе прегледа структуру капитала на гпдишопј пснпви. 

 
Група 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 4.593.430    4.464.808  
Гптпвина и гптпвински еквиваленти 13.812          15.607  

    
Нетп задуженпст 4.579.618    4.449.201  
Капитал 1.472.161    1.285.922  

    
Укупан капитал 6.051.779    5.735.123  

    
Ппказатељ задуженпсти 75,67%  77,58% 

  
 
29. 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 Групе 
приближнп је једнака коигпвпдственим вреднпстима пбелпдаоеним у кпнсплидпванпм 
билансу стаоа. 
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30. ППТЕНЦИЈАЛНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Прoцeоeна вреднпст судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2016. гпдине вoде прoтив 
Групе 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 Групе нeће прпузрпкпвати 
матeријалнo значајнe штeтe пo Групу. 

 
 
31. 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 Групе мпгу се разликпвати пд тумачеоа рукпвпдства. Услед тпга, трансакције 
мпгу бити псппрене пд стране ппреских власти и Групи 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.   

 
 
32. УСАГЛАШАВАОЕ ППТРАЖИВАОА И ПБАВЕЗА 
 

Група је извршила усаглашаваое 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. 

 
 
33. 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 
РУБ 1,9323  1,5132 

 



U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” broj 31/2011, 
112/15 i 108/16) i  članom 3. Pravilnika o sadržini, formi I načinu objavljivanja godišnjih, 
polugodišnjih i kvartalnih izveštavanja javnih društava (“Službeni glasnik RS” broj 
14/2012), privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, 
Terazije br.5, MB 07049528, objavljuje: 
 
 

 
GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU 

 
 

I GODIŠNJI KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 
 

                                                 1. Bilans stanja 
                                                 2. Bilans uspeha 
                                                 3. Izveštaj o tokovima gotovine 
                                                 4. Izveštaj o promenama na kapitalu  
                                                 5. Izveštaj o ostalom rezultatu 
 
Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 
2016.-tu godinu, je  doneta na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva koja je održana 27.06. 2017. 
godine.  
 

 
II IZVEŠTAJ REVIZORA 

 
Privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd, kao srednje pravno lice i kao akcionarsko 
društvo obveznik je izrade konsolidovanih finansijskih izveštaja. U skladu sa Zakonom o 
računovodstvu i reviziji i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u obavezi je da reviziju 
konsolidovanih finansijskih izveštaja, završi i izveštaje revizora dostavi Skupštini Društva na 
usvajanje najkasnije do 30. juna tekuće godine za predhodnu godinu. 
Izveštaj i mišljenje eksternog revizora „Baker Tilly WB Revizija“, o izvešenoj reviziji 
konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016-tu godinu, biće usvojena na redovnoj sednici 
Skupštine Društva koja će biti održana u zakonskom roku 2017. godine.  
 
 
III OPŠTE INFORMACIJE O PRAVNOM LICU  

 
  Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu se vrši u skladu sa MRS 
  27 - Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji. 
 
Konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje Grupe koji su 
prikazani kao finansijski izveštaji jednog pravnog lica. U konsolidovanim finansijskiim 
izveštajima eliminisane su sve transakcije između pripadnika Grupe, tako da se za celu 
Grupu iskazuje ekonomska situacija iz poslovanja sa licima izvan Grupe. 
 
Grupu za konsolidovanje čine matično preduzeće i sva njegova zavisna pravna lica, pri čemu 
je matično preduzeće definisano kao preduzeće koje poseduje jedno ili više zavisnih 
preduzeća, a zavisno preduzeće je ono koje je pod kontrolom drugog (matičnog) preduzeća. 
 
Naziv  matičnog  pravnog  lica  je:  INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove 
Beograd sa sedištem: 11103 Beograd, Terazije br.5. 



  Skraćreni naziv: INVEST-IMPORT a.d. Beograd. 
  Društvo je registrovano Rešenjem Vlade Federalne Narodne  Republike Jugoslavije IV     
  br.680/50 od 08.01.1950. godine.  
 
 I N V E S T - I M P O R T  a . d .  B e o g r a d  raspolaže 40.890 običnih akcija nominalne    
  vrednosti 2.400,00 dinara po akciji . 
 

 
U postupku konsolidovanja uključena su sledeća pravna lica: 

 
1) INVEST-IMPORT a.d. Beograd. - matično pravno lice  
      Adresa: Berograd, Terazije br.5, PIB 100001652, Matiučni broj  
     07049528, Šifra delatnosti 4120 

 
2) INPEA  (Overseas)  LTD  – zavisno pravno lice 

Adresa: 38 Karaiskaki street, Kanika Aleksander 
Ctr.Blok 1 Office 113CD, CY-3032, Limassol, Kipar 
registracioni broj 3979  

 
3) D.D. Invest-Import  – zavisno pravno lice  

            Adresa: 38 Karaiskaki street, Kanika Aleksander  
            Centre, Blok 1,1st Floor, Office 113CD 3032,  
            Limassol, Kipar,  
            registracioni broj HE78971 

 
4) WEELEX Limited – zavisno pravno lice 

            Adresa: 38 Karaiskaki street, Kanika Aleksander 
            Centre Blok 1, 1st Floor, Office 113CD 3032, 
            Limassol, Kipar, registracioni broj HE 85029 
 

5) OOO SP Legstrojinvest – zavisno pravno lice  
              Adresa : 105082 Moskva, Počtovaja B br.18B, Ruska Fereracija,  
               registracioni br. 1027739450133 
 

6)  Invest GMBH – zavisno pravno lice 
Adresa: Rheinalee 140, 40545 Disseldorf, Nemačka  
Registracioni broj HRB 53743 
 

7) L.G. LEGIN LTD – zavisno pravno lice 
Adresa: 1 st. FLOOR, Office CD 3032, Limassol, Kipar 
Registracioni broj HE 54894 
 

8) IPT Company, Incorporated – zavisno pravno lice 
Adresa: 401 Brodway, New York, N.Y. 10013 
Registracioni broj HU 3-4178 
 

9) Super Hunt DOO – Zavisno pravno lice 
Adresa: Stevana Prvovenčanog bb, Lajkovac, Republika Srbija 

 
 
 
INPEA  (Overseas)  LTD, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 
100% vlasnik Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 100.000,00 USD. 
 
 
D.D. Invest-Import, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 100% 
vlasnik Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 2.000,00 USD. 
 
WEELEX Limited, , je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 100% 
vlasnik Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 17.274.00 USD. 
 



 
OOO SP Legstrojinves, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 94% 
vlasnik Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 112.800,00 Rub. 
 
Invest GMBH, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 87% vlasnik 
Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 1.372.093,66 Eur-a. 
 
L.G. LEGIN LTD, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji 100% vlasnik 
Legstrojinvest, Moskva. 
 
IPT Company, Incorporated, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 
60% vlasnik Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 150.000,00 USD. 
 
Super Hunt DOO, je konstituisano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je 100% 
vlasnik Invest-Import a.d. Beograd. Uplaćeni osnivački kapital iznosi 35.864.881,00 dinara. 
 
 
 
U skladu sa važećim zakonskim propisima urađen je konsolidovani godišnji izveštaj na dan 
31.12.2016. god. INVEST-IMPORT a.d. Beograd, kao matičnog društva i INPEA  
(Overseas)  LTD, D.D. Invest-Import, WEELEX Limited, OOO SP Legstrojinves, Invest 
GMBH, L.G. LEGIN LTD, IPT Company, Incorporated i Super Hunt DOO. 

 
1.VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA I  REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA 

I FINANSIJSKO STANJE  
 
Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju I N V E S T - I M P O R T  a . d .  B e o g r a d  
sadrži prikaz razvoja i rezultata poslovanja Grupe i prikaz finansijskog stanja. 

 
 
Ostvareni finansijski rezultati (neto dobit/gubitak) matičnog i zavisnih pravnih lica u 2016. godini 
su: 

 
 

 
 
INVEST-IMPORT a.d. Beograd                        

 
Dobit                          
 

u 000 dinara 
 175. 913  

 

INPEA (Overseas) LTD Gubitak                        /  

D.D. Invest-Import Gubitak                /    

WEELEX Limited Gubitak             231   

OOO SP Legstrojinvest Gubitak            12   
 
 
 

Invest GMBH 
                                         
 IPT Company, Incorporated      
                                                         
Super Hunt DOO 
 
                         Ukupno neto dobit:                                           

Gubitak 
 
Gubitak 
 
Gubitakt 

     1.362  
/ 

   22.155 
 
        877 
 
151.276 
 

 

       



 
IZRAČUNAVANJE  POKAZATELJA POSLOVANJA UZ GODIŠNJI  

IZVEŠTAJ 0 POSLOVANJU 
OTVORENIH AKCIONARSKIH  DRUŠTAVA ZA 2016.  GODINU 

 
KONSOLIDOVANI 

2. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja  
   
   

Red.br. Pokazatelji Vrednosti 

1. PRINOS NA SOPSTVENI KAPITAL 10,276 % 

2.  PRINOS NA UKUPAN KAPITAL 
10,667 % 

3. POSLOVNI NETO DOBITAK 
-0,8192 

4. STEPEN ZADUŽENOSTI 
74,772 % 

5. I   STEPEN LIKVIDNOSTI 
0,0751 

6. II  STEPEN LIKVIDNOSTI 
28,1887 

7.  NETO OBRTNI KAPITAL 
5.023.566 

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 3000,00 din.) 
122.670,-hilj. din. 

11. DOBITAK PO AKCIJI 4.302,09 din. 

12.   ISPLAĆENA DIVIDENDA PO AKCIJI                                                     -                     
  ZA POSLEDNJE TRI GODINE :                                                            -                   
                                                                                                             -                                      

   
2.1. Informacije o ostvarenjima Društva po segmentima u skladu sa zahtevima MSFI 8  i to: 

   
a) prihodi od prodaje roba i usluga na domaćem i ino tržištu:                   15.708 - hilj. din. 

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

 profeional doo,Beograd.  
   

c) glavni dobavljači :      Beogradske elektrane- Beograd;       EPS snabdevanje Beograd;                                  
 AS Beostan company doo, Beograd.. 

 



3. Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja  
       

 za  konsolidovane fin. izveštaje 2016 god.  
       

 Analiza prihoda 
 Opis Iznos u hiljadama dinara % 
           2016/2015 

(indeks)  Prihodi: 2016 2015 2016 2015 
             
 Poslovni prihodi 80,843 78,537 23,57 37,82 102,94 
 Finansijski prihodi 26,230 33,645 7,65 16,20 77,96 
 Ostali prihodi 235,884 95,486 68,78 45,98 247,04 
 Ukupno 342,957 207668 100,00 100,00 165,15 
 Neto dob.posl. koje se obust.  334       
             
 Analiza rashoda: 
 Opis Iznos u hiljadama dinara % 
           2016/2015 

(indeks)  Rashodi: 2016 2015 2016 2015 
             
 Poslovni rashodi 147,070 156,437 79,10 79,15 94,01 
 Finansijski rashodi 13,878 24,918 7,46 12,61 55,69 
 Ostali rashodi 24,972 16,289 13,43 8,24 153,31 
 Ukupno 185,920 197,644 100.00 100.00 94,07 
 Neto gub. posl. koje se obust.  580         
             
             
 Analiza rezultata poslovanja 
             
 Opis Iznos u hilj. din. 2016/2015 

(indeks) 
  

 Rezultat poslovanja 2016 2015   
             
 Poslovni dobitak (gubitak) -66,227 -77,900 82,02     
 Finansijski dobitak (gubitak) 12,352 8,727 141,54     
 Ostali dobitak (gubitak) 210,912 79,197 266,31     
 Dobitak (gubitak) koji se obust. -580 334      
 Dobitak pre oporezivanja  156,457 10,358 1510,49     
 Porez na dobit -,1417 -840 168,69     
 Odloženi poreski rashod -3,764 -1,121 335,77     
 Neto dobitak 151,276 8,397 1801,55     
       



       
 Prema Bilansu uspeha za 2016 godinu u poslovnim prihodima najveći procenat učešća imaju 
 prihodi ostvareni po osnovu zakupa poslovnog prostora Društva, što predstavlja 80,57% 
 ukupnih poslovnih prihoda. Takođe refundacija režijskih troškova po osnovu zakupa 
 iznosi 15,95% ukupnih poslovnih prihoda. Ostatak predstavlja prihode po osnovu 

 

prodaje na domaćem tržištu. 
 
Neto ostvarna dobit za 2016  iznosi 151.276  hiljada  dinara. Deo koji pripada većinskim vlasnicima 
kapitala iznosi 135.708 hiljada dinara,  

 a manjinskim akcionarima pripada deo dobiti u iznosu od  12.571 hiljada dinara. 
   

 
 
IV MEĐUSOBNI ODNOSI MATIČNOG I ZAVISNIH PRAVNIH LICA 

 
Zavisna društva nisu ostvarila nikakav prihod prema matičnom Društvu, kao ni  
 prema zavisnim društvima unutar Grupe. 
 
V OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA MATIČNOG I ZAVISNIH PRAVNIH 
LICA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM 
POLITIKAMA DRUŠTVA I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE 
POSLOVANJE DRUŠTVA IZLOŽENO 
 
U narednom periodu Grupa će u skladu sa poslovnom politikom, održavati i unapređivati 
dugoročne veze sa postojećim komitentima sa kojima je već ostvaren fleksibilan i 
konstruktivan poslovni odnos, kao i uspostavljati poslovne odnose sa novim komitentima 
iz delatnosti Grupe. 
 
Planirani rast prihoda i realizacije iz delatnosti Grupe, biće orijentisan na većem 
angažovanju na domaćem i inostranom tržištu.  
 
Ponudu  proizvoda i usluga Grupa će prilagoditi otežanim uslovima poslovanja i na 
najbolji mogući način koristiti nove poslovne mogućnosti.  
 
Prioritet Grupe će predstavljati pravilno upravljanje rizicima unutar procesa u Grupi. 
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. 
 
VI VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON
 PROTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU JE IZVEŠTAJ PRIPREMLJEN  

 
Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih 
poslovnih dogadjaja, koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja. 

 



 
 VII AKTIVNOSTI NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA  
Grupa nije imala aktivnosti na polju istraživanja. 
  
 VIII PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA  
 
Matično društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od 
sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja. Zavisna društva takođe nisu sticala 
sopstvene akcije. 

 
IX 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. 
Posebno, praksa korporativnog upravljanja se zasniva na izveštavanju o bitnim 
događajima, u skladu sa zakonom kao i izveštavanju o bitnim aktivnostima unutar 
Društva i u odnosima sa društvima sa ograničenom odgovornošću. 
Komunikacija sa zaposlenima, akcionarima i zainteresovanom javnošću je otvorena i 
neposredna. 
Poslovni procesi su organizovani tako da se u najvećoj mogućoj meri unapređuju 
zaštitu životne i radne sredine i bezbednost i zdravlje zaposlenih. 
U primeni izabranog Kodeksa korporativnog upravljanja nema odstupanja. 
 
X ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUSTVA O USVAJANJU 
KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 
 
Konsolidovani godišnji izveštaj privrednog društa INVEST-IMPORT a.d. Beograd  za 
2016. godinu je  usvajen na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Društva koja je održana 
27.06. 2017. godine.  
 
 
 
U Beogradu, 27.06.2017. godine                                                  Generalni direktor 
                                                                                                           Goran Simić 
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