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11897 7581

563 , s64
III, HETATI4BH€ KYPC]IE PA3NhKF 14 HETATTBI]I4
EOEfil4 &MyIllE K,lAy3ynE (nPEMATpFF'tM
nIqui4A) 2965 7953

E. AOE|iTAK h3 OHHAHCI4pAtbA (1032 -
r040) 1048

t2192 17490

)K ryErTAK|.l3 Oti HAHCr.rpAtbA (1040 -
1032) 1049

683 ! 58s
3. nPttxoal,t oa yctglAB|,4BAtba EpqqHocTl4
OCTA'E I.IMOBHHE KOJA CE UCKI\:Iy)E NO
oEP BPEAHOCTh KPO3 6r4/t^t|C yCnEXA

1050
30 9794 8297

583 $ 585
14. PACXOAI4 OA YCK,AEIiBAI6A BPEAHOCII'
OCIANE hflOBIIHE KO]ACE NCru|:}YJE NO
oEP APqqHOCTl.l KPO3 EhnAHCycnEXA

1051 l1 22706 19526

J. OCTAIl,| nPhXOAh 1052 J2 2At75r 147626

57 r 58, ocsM 583 
'1585

K. OCTAtn PACI(OAII 1053 3l 408069 5D167

N. AOSTTAK I43 PEAOBHOT NOC.IIOBAIbA NPE
onoPE3haabA (1030 - 1031+ 10rt8 - 1049 +
1050.1051+ 1052-1053)

1054
509151 185287

,t. ry6|TAK 143 PEIOSHOr nOCJIOBAIbA|lpE
onoPE3xBArbA(1031- 1030 + 1049- 104a +
1051-1050+1053-1052)

1055

69-59

M. HETO AO6hTAK NOCNOBATbA KOJE CE
OEYCTAB'bA EOEKTT NPOMEHE
PAqYHOBOACIBEHE NO'I!,ITNKE !I TCNPAAKA
IPEUIAI<A L3 PABllttiX nEP'IOIIA

1056

59-59

H. HEIO ryEITAK NOCJIOBAIbA KOJE CE
O6YCTAB'bA, PAC\OAI4 NPOiIEHE
PAqYHOBOACIBEHE NOT|/ITTKE II TCNPABKA
TPELJJAKA 

',13 
PAgruhX NEPhO/14

1057 t4 999 28926

t6. aoEl.tTAK npE onopE3ltBAtba (1054 -
1055 + 1056. 1057)

1058
508152 156161

o. ry6uTAK nPE OnOPE3I BAtbA (1055 - 1054
+ 1057 - 10561

1059

N. NOPE3 HA AOShTAK

't2! t. noPEcKH PACaOA nEPIOAA 1060
87208 13516

, OAIOXEHh nOPECK'I PACXOA!! nEpr4OAA 1061

1ll, oa4oxEHI noPEcK[ nPIXOAI4 f]EPUOAA 1052 Jm92 t1727

123
P. I4CTI'IA6ETIA IUq HA NPTMAIbA
nocroaaBqA 1063



. 1059 - 106{r - 1061 + t062 - 1053)

- 1058 + 105{t + t06l - 1062 + lO53)

HEIO AOEXTAK KOJI ITPXNATA I4A} Hqc4M

HEIO AOE'TTAK KOJT NPTI]AIIA BEFI,IHCKOM

HETO TYE|,{IAI( KOJ|4 NPfflAIIA |!|ATu4Hq(l4M

. HETO IYEIITA( KOJI NPTI]AAA EEhIIHCKOM

1, Ooro6r€ 3ap€aa no aKq4t

yx*€Ha (p88oa$sra) sapaaa no aKrd,

Oqa3.q npoflncaH np.BunHrrcir o caap| H, |,| Oop o6p&a$ OyHaHo.rixrx 3aAPY.€ , nperlrleniH€ ('Crvxdefl, E,@,9'2't4,r44lmr4)



flonyruaaa npaBHo nrqe - npe4y3erHilK

I43BEI-IJTAJ O OCTANOM PE3YITAry
3a nephoA oA 01.01.2016. Ao 31.12.2016. roaHHe

- y xr4JbaAaMa ArHapa

rpyna pacyffi, pacys n03nql4]a aon

I
6

A. HETO PE3Y'IIAT H3 NOC'IOBAI6A

1. HETO AOE'ITAK (AOn 1064) 2001 l 49€036 !5512

II. HFTO Ty6r4TAK (AOn 1065J 2002

6. OCTMI4 CBEOEyXEATHI| AOEI4TAX Ull
ry5I4TAK

a) craER€ koje Hehe 6!rn peMaoro,xo&iey
sMaHcy ycnexa y SyAyn'ln neproe,lrta

330

1. npo{eHe p$anopr33urje NeHarepnjarHe
rMoBhHe, HeKperNrHa, nocrpoje$a I onpeMe

a) noBehab€ p€8anoprsuhoHrx psepBk 2003
431226 942516

o) cMaese peBarup@qroHrx peeDBr
170t98 9227

33r

2, AKTyaF.KA !c6rl!r rh, ry6hq, no oorosy MaBoBa
aeqfsrGHh! npnHa€

2005

0) ry6,u 2006

132

l. Ao6rqN Mh ry6fqH no o€tseBy ynarae y
BnacHsexe u|-pyMeHre xannaa

2007

6).r{nuq 2008

333

4, Ao6fqs r rr6ru, no o.Nosy ylera y 6aroM
c8eofyasarBoB Ao6ifty qrl, ry6nxy nprAprxeHu

2009

6) ry6lu! 2010

6) CraBKe rcje HaKHaaHo Mory 6rrt
peMacrorKoBaiey 6nnaHcy y.nexa y
6yAyhhH neproErMa

334

1. Ao6rqr Mx ry6'1qtr no ocNoBy np€pacysa
emaHolcKrx rueeurala ffiocrpa|or no.rosaE

2011

6) ry6rqh 2012



2, Ao6ru, {n ryftrqu oA rHcrpyfeHara 3at!flre

3. Ao6rLrn Mr.r6hqu no octso8y ,N-pyMeHara

4. Ao6rqf ff$ ry6nq, no ocH$y xapmja o!
BpeaHocrn pacnorcx,tBfx 16 npolajy

ocTMr4 EPyTO CBEO6!1{BATHr4 AO6'ITAK (2003
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + ?013 + 2015 +

'(2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

rr. ocTMl4 SPyro cBEo6'axEATH!1 ry6XrAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2015 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

noPE3 HA OCrAnh C8EO6)1(BAIHI4 AOEfiA]<

, HETO OCTMI4 CSEOS},(BqTHX AOShTAK (2019

v. HEro ocTMll cEEOEyXEArll{ ry6[IAK (2020 -
2019+2021)>0

L yK/nAH |ETO CBEOE,X&qTlltl IOE|ITAK (2001-
+ 2022 - 2023) > 0

y{ynAH HETO CBEOE}IXBATHh ry6[TAK (2002 -
+ 2023 - 2022) > 0

l.lrlll ryEITAK(2027 + 2028) = AOn 2024 > 0
,rr aon 2025 > 0

1. nDrnnaH Befih8ckh Bnac

2. nprnrGH Bnaor6qria Koju HenEjy xor{rpory

9512a14 u 14412014)



l-lonyruaea npaBHo nhqe - npeAy3erHhK
,'

Ha3gB JAVNO PREDUZECE VOJVoDINASUME, PEIRoVAMDIN

CeArore n6rpoBapaArs , npopaAogrhe6a 2

TI3BEI.IITAJ O TOKOBI4 MA TOTOBI4 H E
3a neproA o4 01.01.2016. ao 31.12.2016. roArlHe 

_ y xhrbaAaMa AnHapa _

aon

t 2

A. TOkOAl,| TOTOBUHE h3 nOC,lO8Hl4X AKTl,tBHOCTl,t

t001
4550705 t61913)I. nprrr roroBiHe |a3 nroBHrx a|(rrsHocrh (1 ao 3)

1, npoAaja r npiM,b€Nu aBaHcB 3002
4414122 1.192241

2. flprE,,beHe KaMare rc nocn 3003
5961

3, Ocra^u npMuB{ 13 p€AoEHor no.iosafba 3004
73096 120925

IL OATTB, roros"He 63 nooo8Hrt arfiBHocfl (1Ao 5) 3005
312286{;

1. llcMare ao6a6McrMa qAan aeNc, t006
r49J52t

2,3ap€ae, BaKHaAe 3apaaa h ocarr rrqHh oadoan t007
1442524 t46t42\)

t008
5067 752.

1009
196@t

s. oarr6, no oGosy ooanrxja$A npBxoaa 3010
9674t6 5i96r:

III. Hero npM/B ror@nHe w nocdoBHrx a@886, (t-tt) 30lt
440928 19626 |

IV, Herooar/B roroBnHe rc nocnosHqx ac"BNoc|r (tt-t) 1012

5. TOKOBT TOTOB|,|HE I,13 AKTIIBHOCII T'HBECTUPAI6A

l0l3
3t7520 66t41

I. np/nr8, roroB/He d afyBrocB /rs€c paH (l ao 5)

L npoaaja axqrja I yaena (Hero nprnnBr) 3014

2. npoaaja HeMareprjanHe hMosfNe/ HeKperBlHa, nocDoj€H, onpeMe, l0l5
46220 25lf

3. ocra,h OnaHcrjtu MacMaNh Gero op".,Bh) 30r6
287082 5t516

4, norMr*Be GHare ,3 adrc 30t7 4218 10111

5. nprH,teHe ArBmeNAe 3018

II. oarrB, fotoBne ,3 aKrBNFk rBecrrpa6a (1 ao t) t019
28b919 29rJ26A

l KyioBvHa akqrja , yAaa (Hero oAr,Br) 1020

2. (ynoBnHa heyacp{jdnie yHos/ke, ie1pfiF/Ha, nocpojeba, orpeMe k
3021

t40542 147568

3. ocranr o4aHcrj@ nracMaBq (Herc oa.{Br) 3022
r506'r2

IIL Hero npu s roro8rHe E aFrBHocr'l ,HB€@paM (I-I) 3023
48571

IV. Hero oAnrB rcrcBiHe rc aKrBNofl r|Beflp3ba (II,I) 3424
24247)



aon

2

B. TOKOEN TOTOSIIHE H3 AIqIBHOCTI4 OI,IHAHCI,IPAI6A

3025 I7tll rl90I. npxnxB, rorosnHe ru aorsHocr" orHascxpaba (1!o 5)

1, YBefr*e oorcsNo. (anrrana
3026

2. AyropoeHq KperhTn (Nero npnrnBts) 3027
t0t3 ll90

3. KparKopocHr r<peanx (Nero nprnrsr) 3028

4, Ocraru AyropoqHe o6aBe* 3029

5. Oclae 
^panopoqHe 

oftsseJe 3030
16098

II. OA,fsr roroBrNe € aftnsHocr, O4a|c"paba (1ao 6) J031
\9422:;

1, OrKyn concEeHnx aKrhja, yAeja t032

2. AyropocH, (perr (oAnrsr)
3033

3. KpaftopocHi xpearrr (oMrBr) t034

4. OcrMe o6asee (oA,rsr)
1035

J12967 194225

3036

6. kcManeHe AtrBlaeNAe 3037

IIL Hero npMrs roroBrHe B a@sHoc O,lHaHdpa|6a (r,ll) 1038

Iv. Heio oanrs roroBrNe x: aareHoctu O'lNaHcrpaba (rr-t) l0r9
295856 r92815

r. caErA npl4,|t4B roToBhH€ (3001 + 3Or3 + 3025) 30,K)
-,1905116

A. CBErA oA/lttB rorOBt4HE (3005 + 1019 + 3o3r) 3041
47116S3 .l6r5l5l

B. HETO npl1,|l{B roToBt4HE (3040 _ 3o4t) 3042
t9l64l 7t]56

E. HETO OAIIS TOTOB|4HE (3041- 3040) 3043

x. roroBl,tHA HAnoqETKy OEFAIyHCKOr nEphOAA 3444
266411 190561

3. NO3ITIiBHE KYPCHE PA3JII4XE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOBIIHE 3045

10979 r2453

14. HETAT'IBHE I(yPCHE PA3'IhKE NO OCHOAY NPEPA'IYHA
TOTOBIiHE 3045

2965

J. TOTOB'IHAHA (PAJY O6PAqYHCKO' N EP'IOIIA

(1042 - 3043 + 3014 + 3O4s - 3045)
3047

468088

i': i.-.11..-
266411

o"," lL. t96 ,o |Y,.o,,"
3akoBc& 3acrynHyx/4e

9512014 , 144/2014)



flonyruaaa npaBHo nhqe - npeAy3erHnK
Marrqr 6poj 08762198 Lluopa AerarNocft 210 n116101636567
HA3'S JAVNO PREDUZEEE VOJVODtNASUME, PETROVAMDIN

Ceakurre nerpoBapaaxH, npepaaostriesa 2

I/3BEI-UTAJ O NPOMEHAMA HA KANNTANY
3a neproA oA 01'01'2016' ao 31'12'2016' roarane 

- y xr4rbaaaMa AAHapa -

6Poj
onlc

KoHnoHeHre *anrra^a

30 31

AOn
Yn.exr a fieynratea, rcn,|r-a,

1 2

I

noq€rHo daEe rperxoABe roArHe Ha Aas
01.01,_

a) AyroBM canAo paeyHa 4001 4019 4037

6) noYpaxH, Gnao palyra 4002
l?407510 4020

249 4038

2

ndpaBka sareprja.Ho 3Hacajr,,( rpeuaxa,
nPoxeHa pacyHoroacrBeHrx nornxKa

4 rcipasKe Ha AyrosBoj crpaNr paeyHa 4003 4021

5) tlcnpa8Ke Ha norpaxHoj crpaN{ pacyN. 4004 4022

3

Koprm8aHo nocerno crabe npfloane roANHe

a) rcpfroBaH, ayro8Hr.anao pacyHa (1a + 2a - 26)
>0 4005 4023 4041

6) (oprr@aH! iorpaxHa canao pacyHa (16 - 2a +
26)>0 4006

174075t0
4424

219
4042

npoHeHey npexoakoj_rca{HH

a) nporer B ayr$Noj crpaHn palyNa 4007 4025

6) npoMn Na norpaxHoj crpa8, pacyNa 4008 4026
29

5

Crabe Ha (paiy np€noare roarH€ 31.12._

a) AyroBHq cnrAo pasyna
(3a+4a'46)>0 4009 4027 4045

6) rcrpaxH, c.nAo paqyHa

(36-4a+46)>0 4010
17407530

40?8
278

4046

ucnpau(a F.reprjarHo 3Hacajhrr rpeuaxa ,
npoFeH. pacyHosoacrsetsnx norrrika

4 rcipa8Ke Ha AyrcBloj opaNn paqyHa 4011 4029

5) rcipaBrc Ha no4axHoj dpaM paqyNa 40t2 4010

Kopr.os3Ho noqerBo d.rereKyne roa,Ha sa

a) KophrcBaM ayrosNv @rro paqyHa (sa + 6a - 66)
>0 4!13 4031 4049

6) Koptr.oBa|r notpaxHh caaao pacyHa (s6 - 6a +
66)>0 3?407534

4032
275

4050



Spoi
onltc

l(oxnox€rf € xanrr.r.

30 3t
AOrl

32

Yrrcax|l . |leyn,|.lt.flx kanrl.

I 2 4 5

nDox.h€ y roxyttoj _ mAffit

a) npoHer Ha ayrcBfioj crpaH, paqFa 4015 {033 4Os1

6) npoa6 Ha norpaxroj crpaH, paqyHa
15

9

Crar6€ tla |(paiy r€xy|t€ rbA|rr.s
31,12,_

a) ayrosHn .anao paqyHa

(7a+8a-86):0 €17 4035

6) norpax{' caruo paqyHa

(76"8a+86)>0 4018
374075t0 29f



dirrbe nPerxoAx€ FoArH€ Ha lax

nmpaE(a Barep,jdtso 3xaqajH,x rp€u,aKa x

fopasKe Ha AyrosHoj crpaHn pacyHa

6) ,cnpaBKe Ha norpaxHoj apaN, paqyHa

koprmBaxo noq€ o cr.Eo nperxoahe mlrfie

a) npoMer !aryrosNoj crpaNk pacyHa

npoMs Ha norpaxHoj opaB6 paeraa

Crab€ tla kpajy nper'xoare rcAnse 31.12._

+4a-46)>0

-4a+46)>0

ncnpaska r.rcprjdio isaqajsrx rD€,!.ka ,
fi pof eHa pacyBosoacBsHrx no.tsnr|<a

ncnpasKe Ha ayroercj opaHr pacyBa

6) rcnpnsrc Na norpaxHoj crpaHr paeraa

Kopnroe|o no{erf,o crae reKyhe mArrc Ha

KoprroBaHr arrosHs ciAo paqy8a (5a + 6a _ 66)





6poi
onhc

KoMnoHeHrc ocrMo. pe3yrra?a

AOn

330

AOn

331

AOn

332

PsEanopt3aqrore pelep66 AKryapckx Ao6rq! r A068'rr.r, ry6rq, no ocHoByy.araba y
sra€Hhqrc hHcrpyMesre kannrara

l0 tl
noqeflo craB€ trperxoAHe roABHe xa Aari
01,01._

a) Ayr@B, GrAo pacyHa 4109 4),27 4t45

6) norpaxH canao palyHa 4ll0
2126286 4r28 4146

2

ncnpa6(. MarePrluHo 3HaqajH,x
rPeuJaka, nPo eHa PacyxosoadEexlx

) ncnpa8Ke tsa ayro8|oj fipaNn pacysa 4111 4129

6) ,cnpa3rc x. norpaxHoj opaNh paqyNa 41IZ 4130 4148

3

(oprroEaao noceno dab€ npenoane
roAhHe Ha eaa 01.01. _

a) Koprrogarf ayrosHr canao paqyHa (la + Za -
26)>o 4l1l 4131 4149

6) KoprrcBaHn norpaxNr ca,lAo paqyHa (16 - 2a
+26)>0 27262Ah

4t32 4150

npoxeHe y nperxoA8ot _ roAnHr

t nporcr Ha AyrcBkoj crpaNh pacyHa 4115
9227 4113 4l5l

6) npoMer Na norpax|oj crpaH, pacyNa 4l!6
9425r6 4134 4t52

crabe ra *pajy dp€rxo&He rcaxHe
31.12._

a) ayroBHn cat'Ao paqyNa

(3a+4a-46)>0 41,).t 4115

6) norpaxHr canao paqysa
(36-4a+46)>0 4t18

3659575
4136 4154

6

l.crrpaExa xarepda,Ho 3f aqai|i"x
rpe@axa, nponeHa paqyrosoacr6eHrx

4 lcnpaBKe Na Ay.osHoj apaNf pacyHa 4119 4t31 4155

ol 
"cnpaske 

Ha norp€xHol fipaH, pacyBa 4t20 4138 4156

KoprroE3no noqsao cra|!e texyhe
roaxBe H. !.F 01.01. _

a) KopuroeaH, ayroBH, caruo paey8a (5a + 6a -
66)>o 4t21 4139 4157

6) KoprroBaM nmpaxHn caruo pnqyHa (56 - 6a
+66)>0 4t22

1659575
4140 4158



5Po,
on|nc

xorlnoxcrrt€ ocrarot P€3y/trarr

330 331

aon
P€lanoprsrqroE6 D€!ep.6 Arryapo eoSx|rxl|,r,

rySrql
Ao6r{fl rir .y5nu no odory y,|.r.|.a y

Br6o{rqxe xtrcrPyxoxle xEnfi ana

2 9 10 t1

nl|of,€rs y trkyioj _.oArn|l

a) npo|er Ha ayrogHoj crpaH, paqws 4123 j 170198 l
qt4l

6) nponer Ha norpaxHoj dpar{, paqyHa 4124
437226 4142

9

Cr.|. Na xpaty roxtlts roArxe
31.12._

a) ayroaH, carao paqyHa

(7a+8a-86)>0 4125

6)norpax caruo paqyHa

c/6-8a+86)>0 4162



Ao6rqx , ry6rqr no ocHoBy
yaqa y ocranoM ao6rrry ,r,

ry6rrry npxApyxenrx apyuraBa
Ao6lq, ,r,l .y6rqr m o.fiosy

)(eurhra {oBcaHor roKa

no{erHo crabe npeaoAne rcArHe
Ha aaH 01.0L_

) rcnpa8Ke Ha ayrosHoj dparr pacyHa

la+2a-26)>0

(16-2a+26)>0

a) nporei Ha AyroBHoj crpaN{ paqyHa

npoMn Ha .orpaxHol opaHn pacyHa

a) lyrcBNr canAo pacyNa

(la+4a-46):0

{36-$+46)>0

a) xcnpaere Na ayrosNoj qp.Nr pacysa

+6a-66)>0

6) xopnroBaH, norpax|r cafao paqyHa
(56-6n+56)>0



Ko|{no||eHi€ ocranor peynrara

aon

333 334 r 335 335

Ip6xq, ,r, ry6rq, no ocxo.y
yaera y ocr.ror{ ao6rrl{y }r,

ry6mxy npn4DyxeHrx attyuras.

Ao5rq, ,!n,| rySrw no oorory
r|HOCTDTHOT nOCiOAlba rl
nP€FqYna O,l€Hcrrcrl.x

AoSrqx x'|1 ry6rq, no oorosy
x€ur$|-. f,o.clrlor to|.r

l3

nPorcrc y |3xyaoj _ roal.t|

4r77

6) ncorsr Ha mrDasol .ruHh Nse 4178

cra|r€ HE r9Njy t€xyn!.oarfi€
3t.t2,_

a) ayro6Hx carao Pa{Fa
(7a+8n-86)>0 42l5

6) nolpaxHlt €rao paqlk
(76-8a+86):0 4180 4198



6poi
onrc

koMnoHeHre odaror pBynrara

Yxynar Kanrr.r (:(pea t6 xor 3
Ao ko, 15) - I(peA 1a rc, 3 ao Ko,

ls)l > 0AOn

337

Ao6xq& xru ry6rqn no @osyXoB
pacnonoxhErx 3a npoaajY

ry6rrak ,!3daa Gnm.ra [:(nea
1a ko, 3 ao ro. 15) - :(pea 16

kor 3 ao kon l5)l > 0

I 2 16 t7

L

noq€rao crarbe dp€floABe roAxHe
Ha aa|r 01.01._

) ayfosH, ciAo pacyha
5093

4235
11707416 4244

6) iorpaxH, caiao paqyHa 4218

n.npaBm Marep,ia,Ho 3{aq.JH rx

paqyioBoadse{rx norniraa

) rcnpasrc Na ayroBNoj qpa|, paeyHa 4Zr9

4236 42456) rmpasrc Na nmpaxHoj dpaH,
4220

3

KoprroBaHo troqnHo craa€
npenolne roaxne r. aax 01.01.

a) KoprrosaNk ayro6lh canao paqyHa
(la+2a-26)>0 42?1

50!l
4237

4t741476 4246
6) KopuroeaHr norpaxNr ca,rAo pacyHa
(16-2a+26)>0 4222

npoMeHe y npetxoeHoi _

a) ipoder 3. ay.osHoj crpaNr palyHa 4223 42t8

9902566) npoMer Ha norpaxHoj crpas, pacyNa 4224

5

crabe xa rpaiy nperxoaHe roArHe

4 Ayro8Hh G/'ao paqyHa
(3a+4a-46)>0 4225

5093

4239
41697331 4248

6) .orpaxM carAo palyHa
(16-4a+46)>0 4226

n.np.E'.a karep"rarHo iHacalH,x

pr{yHo6oadaeHrr no.arraa

) ,cnpaBKe Ba ayrcBHoj crpaH{ paqyHa 4227

4240 42496) ecnpaB(e Ha norpaxHoj 6paHr
4228

kopr.o.aHo noqe?Ho c.aEe rekyne
roAiae ia aaH 01,01. _

a) Kop/roB3Hn Ayro8Hh ca^Ao paqyHa

(sa+6n-66)>0 4229
5091

4241
42697433 4250

6) Koprro6aHh norp€xHr ca,lAo pacyha
(56 -6a + 66) > 0

4230



YrynaF katr"ran [t(p€a 16 nor 3
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15)l > 0
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xo, 3 ao Kd 15)l > 0

Ao6rq|r xrr ryoxqr no ooroBy Xoa
Pacnoroxnsn $ nPoa.Jy

npofler Ha ayrodoj crpaH, paqFa

ipoxer Ha norpaxHol fiPaHr pa\.yHa

a) AyroB ca,uo palyna
(7a+8a-86)>0

-8a+86)>0

*," ll.o6 ,o lY -^,,"

Oopa3aq nponrcaN npaBmHrKoM o caapxrkM OopBh o6pa3aqa OqHaHorjc&x 3aapyre, npelFefrrK€ ("CrrxfeB, rnacBhx rc', 6D.
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Јавно предузеће за газдовање шумама »Војводинашуме«, Петроварадин основано је 2002. 

године издвајањем из јавног предузећа »Србијашуме«. Скупштина аутономне покрајине 

Воjводине, а на основу Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне 

покрајине, 08. маја 2002. године донела Одлуку о оснивању Предузећа (»Сл. гласник 

АПВ« 07/2002 и 08/2003). Предузеће је уписано 11.06.2002. године у Трговинском суду у 

Новом Саду у регистарском улошку бр. 1-23478. 

 

Предузеће је организовано у три организациона нивоа: 

- дирекција предузећа: бави се стратегијским, развојним и кооринационим радом и 

надзором рада организационих делова предузећа.  

- Шумска газдинства и »Војводинашуме – Ловотурс« и 

- Радне јединице – шумске управе и остале радне јединице. 

 

Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја, без својства правног лица, 

а њихову организациону структруру чине службе. 

 

У оквиру предузеће формирана су следећа шумска газдинства: 

- Шумско газдинство Сремска Митровица, 

- Шумско газдинство Банат Панчево, 

- Шумско газдинство Сомбор, 

- Шумско газдинство Нови Сад, и  

- Специјализовани део за ловни туризам »Војводина шуме – Ловотурс« 

 

Седиште предузећа: Петроварадин, Прерадовићева бр. 2 

 

Шифра основне делатности: 0210 

Назив основне делатности: Гајење шума и остале шумарске делатности 

 

Матични број: 08762198 

Порески идентификациони број: 101636567 

 

Величина предузећа: велико 

Према подацима из финансијских извештаја просечан број запослених на дан 31.12.2016. 

године износи 1,533 запослених. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 

Основе за састављање финансијских извештаја 

 

Финансијски извештаји Предузећа 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 Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у 

обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, 

прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских 

извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева 

Концептуални оквир за финансијско извештавање („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. До датума састављања финансијских извештаја за 2016. годину 

преведени су и објављени стандарди и тумачења стандарда (»Сл. Гласник РС« бр. 

35/2015). 

 

Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Предузеће примењује МРС, 

МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31. децембра 2016. године. 

 

Презентација финансијских извештаја 
 

Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 

форми образаца финансијских извештаја за привредна Предузећа, задруге и предузетнике 

(Службени гласник РС, бр. 95/2015).  

 

Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није 

другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 

2015. године. 

 

Рачуноводствени метод 
 

Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности 

(историјског трошка), осим уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на 

начин описан у рачуноводственим политикама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

3.1. Правила процењивања – основне претпоставке 

 

Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело 

узрочности) и начелу сталности пословања. 

 

Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и 

укључује се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема 

исплате новца у вези са тим пословним догађајем. 

 

Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Предузеће да послује у 

неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној 

будућности. 

 

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја 

 

Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења 

средстава будуће економске користи притицати у Предузеће и када средство има набавну 

вредност или цену коштања или вредност која може да се поуздано измери. 

 

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи 

економске користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе 

која ће се подмирити може поуздано да измери. 

 

Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са 

повећањем средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да 

признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или 

смањења обавеза. 

 

Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано 

са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да 

признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем 

средстава. 

 

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или 

уложена куповна моћ и представља нето имовину Предузећа. Из финансијског концепта 

капитала проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним 

монетарним јединицама – РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако 

финансијски (или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује финансијски 

(или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било каквих 

расподела власницима или доприноса власника у току године. 
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3.3. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман 

курсних разлика 

 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 

утврђеном на међубанкарском тржишту девиза у Србији, који је важио на дан пословне 

промене. 

 

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 

динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 

 

Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 

страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 

евидентиране 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.  

 

 

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: 

 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

1 ЕУР 123,4723 121,6162 

1 УСД 117,1353 111,2468 

1 ЦХФ 114,8473 112,5230 

 

 

 

3.4. Коефицијенти раста цена на мало у Републици Србији (годишња 

инфлација): 

 

 

Месец 2016. 2015. 

Јануар 0,024 0,001 

Фебруар 0,015 0,008 

Март 0,006 0,019 

Април 0,004 0,018 

Мај 0,007 0,015 

Јун 0,003 0,019 

Јул 0,012 0,010 

Август 0,012 0,021 

Септембар 0,006 0,014 

Октобар 0,015 0,014 

Новембар 0,015 0,013 

Децембар 0,016 0,015 
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3.5. 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 (инвестиције) 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. 

 

3.6. Умањење вредности имовине 
 
На дан сваког биланса стања, Предузеће преиспитује књиговодствену вредност своје 

материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је 

дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације 

постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални 

губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Предузеће 

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.  

 

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. 

 

3.7. Нематеријална улагања 

 

Нематеријална улагања се признају само када је вероватно да ће од тог улагања притицати 

економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: 

улагања у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну 

имовину (у оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења 

државног земљишта). Нематеријална улагања, вреднују се у складу са МРС 38 – 

Нематеријална улагања. Почетно признавање нематеријалних улагања врши се по 

набавној вредности (параграф 74 МРС 38).  

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је 

стављено у употребу. 

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују 

на основу процењеног корисног века средстава, у року од 5 – 10 година. 
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3.8. 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 које се могу директно приписати довођењу 

ових средстава у стање функционалне приправности. 
 
Опрема се капитализује ако је век њеног коришћења дужи од једне године и ако је њена 

појединачна вредност већа од вредности прописане пореским прописима. 

 

Накнадна улагања у некретнине, постројења и опрему, која имају за циљ продужење 

корисног века употреба или повећање капацитета, повећавају књиговодствену вредност 

 

Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност 

може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову 

фер вредност на датум ревалоризације умањену за накнадну акумулирану амортизацију и 

накнадне акумулиране губитке због умањења вредности. Ревалоризација се врши довољно 

редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од 

вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава на вредност некретнина, 

постројења и опреме на почетку године, односно на набавну вредност опреме стављене у 

употребу током године, применом пропорционалне методе у току процењеног корисног 

века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 
 

Грађевински објекти 1,5% - 2,0% 

Ловачке куће 7,55% 

Шумски путеви 3,0% 

Транспортна средства (теретна возила, 

трактори) 

25,0% 

Компјутерска опрема 20,0% 

Канцеларијски намештај 11%-12,5% 

Остала опрема 12,5% – 15,0% 

 

 

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 

стављено у употребу. Амортизационе стопе се могу ревидирати сваке године ради 

обрачуна амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и 

преостали намеравани век  њиховог коришћења. 

 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују 

будуће економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу 

продаје или отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и 

књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 
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3.9. Биолошка средства 

 

Биолошка средства обухватају: шуме, вишегодишње засаде, основно стадо и биолошка 

средства у припреми. Вишегодишњи засади обухватају: винограде, воћњаке и хмељнике. 

Шуме се процењују по основу природног прираста. Ефекат процене шума је приход од 

усклађивања вредности прираста. 

Вишегодишњи засади и основно стадо се процењују по поштеној вредности. Позитивни 

ефекти су приходи од усклађивања вредности а негативни ефекти расходи по основу 

обезвређења. У билансу вишегодишњи засад и основна стада се признају по фер вредности 

умањеној за трошкове продаје (параграф 12 МРС 41 - Пољопривреда).  

 

3.10. Залихе 
 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 

вредности, у зависности која је нижа.  
 
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне 

трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног 

материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у 

цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући 

трошкове камата и трошкове периода. 
 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 

тржишним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 

 

3.11. Учешћа у капиталу зависних друштава 
 
Зависна Предузећа су правна лица која се налазе под контролом Предузећа. Контрола 

подразумева моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног Предузећа. 

Сматра се да контрола постоји када Предузеће поседује, директно или индиректно, више 

од половине власничких или гласачких права у зависном друштву. Учешћа у капиталу 

зависних друштава признају се по набавној вредности (метод удела). 
 

3.12. Финансијски инструменти 

 

Класификација финансијских инструмената 

Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања и 

краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте. Предузеће 

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 Предузећа утврђује класификацију финансијских 

средстава приликом иницијалног признавања. 

Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 

обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.  
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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 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 годину дана које је 

могуће лако конвертовати у готовину и који су предмет ниског ризика од промене 

вредности. 

 

Кредити (зајмови) и потраживања 

Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања и пласмани са фиксним 

или одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту, класификују се као 

потраживања и кредити (краткорочни зајмови) и потраживања.  

 

Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 

ефективне камате, након умањења 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. 

 

Умањења вредности финансијских средстава 
 
На дан сваког биланса стања Предузеће 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 бити измењени. 

 

Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 

потраживања која нису наплаћена у периоду од 60 дана 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. 

 

Остале финансијске обавезе 

 

Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају  

по фер вредности примљених  средстава, умањене за трошкове трансакције. 

 

Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој 

вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 

билансу успеха обрачунског периода. 
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3.13. 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 

Предузећа. 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 порезом на добит 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 евидентира на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које 

се евидентирају директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени 

порез такође распоређује у оквиру капитала. 

 

3.14. Примања запослених 
 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да 

плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност 

запослених. Ове обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима 

обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Предузеће је, 

такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да их, у име 

запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет 

запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 

Предузеће није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 

овим основама. 
 
Отпремнине 

У складу са Законом о раду, Предузеће има обавезу да запосленом исплати отпремнину 

приликом одласка у пензију у износу три просечне зараде остварене у Републици Србији 

према последњем објављеном податку Републикчког органа за послове статистике. 

Предузеће је извршило процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће 

резервисање по том основу. 
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Јубиларне награде 

Поред тога, Предузеће је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20, 30 и 40 

година непрекидног рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на основу износа 

просечне месечне зараде у Републици Србији, у распону од једне зараде до 1,75 просечних 

зарада. 
 

3.15. 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 робе и 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. 
 

4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (параграф 125 МРС 1 – 

Презентација финансијских извештаја) 

 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа да врши процене и 

утврђује претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 

обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 

финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 

процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним 

условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања 

финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа. 

 

Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 

претпоставки представљена су у даљем тексту:  

 

4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме 

 

Предузеће 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 Предузећа се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, 

промене рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају значајне ефекте 

на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ 

амортизације текућег обрачунског периода.  

 

4.2. Умањење вредности имовине 

 

На дан биланса стања, Предузеће 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. 
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4.3. Исправка вредности потраживања  

 

Исправка вредности сумњивих и  спорних потраживања је извршена на основу 

процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе у року који 

прелази рок толеранције наплативости потраживања. 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.  

 

4.4. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом 

 

Предузеће врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. 

Поред тога, одређене залихе Предузећа вредноване су по њиховој нето продајној 

вредности. Процена нето продајне вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих 

расположивих доказа у време вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано 

кретање цена и трошкова у периоду након датума биланса стања и њена реалност зависи 

од будућих догађаја који треба да потврде услове који су постојали на дан биланса стања. 

 

4.5. Судски спорови  

 

Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 

потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство 

Предузећа доноси одређене процене. Ове процене су неопходне ради утврђивања 

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 Предузеће 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. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

у хиљадама динара 

  

Концесије, 

патенти, 

лиценце и 

слична 

права 

Остала 

нематеријална 

улагања 

Нематеријална 

улагања у 

припреми 

Укупно 

          

Набавна бруто вредност на почетку 

године 
28.434 1.972 734 31.040 

Повећање: 756   756 

Набавке у току године 756   756 

Набавна бруто вредност на крају године 29.190 1.972 734 31.896 

      

Кумулирана исправка на почетку године (17.284) (1.660) (307) (19.149) 

Повећање: (3.837) (197)  (4.034) 

Амортизација у току године (3.837) (197)  (4.034) 

Стање исправке на крају године (21.121) (1.857) (307) (23.285) 

          

Нето садашња вредност:         

31.12.2016. године 8.069 115 427 8.611 

          

Нето садашња вредност:         

31.12.2015. године 11.150 312 427 11.889 
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6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

у хиљадама динара 

 

Земљиш

те 

Грађев. 

објекти 

Пост. и 

опрема 

Инвест. 

некретн

ине 

Остале 

некрет. 

пост. и 

опрема 

Некр, 

постр. и 

опрема у 

прип. 

Дати 

аван. 
Укупно 

Набавна 

вредност на 

почетку године 

2.845.189 1.812.947 831.780 40.880 39 71.257 718 5.602.810 

Повећање:         

Нове набавке  79.242 172.062   181.025  432.329 

Ревалоризација 

односно процена 
421.395       421.395 

Смањење:         

Продаја у току 

године 
  (4.488)     (4.488) 

Расход у току 

године 
 (2.198) (9.822)   (2.768)  (14.778) 

Пренос на 

средства 

намењена продаји 

(8.873) (157) (1.680)   (147.910)  (158.620) 

Мањак утврђен 

пописом 
  (627)     (627) 

Смањење по осн. 

процене 
(56.541)       (56.541) 

Искњижење       (718) (718) 

Набавна 

вредност на крају 

године 

3.201.170 1.889.834 987.225 40.880 39 101.604  6.220.752 

 
              

 
Кумулирана 

исправка на 

почетку године 

  (28.185) (41.347) (265) (1)   -  (718) (70.516) 

Мањак   143     143 

Расход  153 3.609     3.762 

Продаја   801     801 

Амортизација  (114.283) (182.502) (1.062) (2)   (297.849) 

Пренос на 

средства 

намењена продаји 

  228     228 

Остало   (2.092)     (2.092) 

Искњижење       718 718 

Стање на крају 

године 
 -  (142.315) (221.160) (1.327) (3)   (364.805) 

         
Нето садашња вредност: 

   
      

 
31.12.2016. године 3.201.170 1.747.519 766.065 39.553 36 101.604  5.855.947 

     
     

 
Нето садашња вредност: 

   
     

 
31.12.2015. године 2.845.189  1.784.762  790.433  40.615   38  71.257  -   5.532.294  
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Предузеће је на основу Одлуке о усвајању резултата процене фер вредности шумског, 

пољопривредног, грађевинског и осталог земљишта бр. 1116/XXIII-2 од 27.03.2017. године 

евидентирало земљиште по фер вредности на дан 31.12.2016. године. 

Негативни ефекти процене фер вредности земљишта евидентирани су на терет 

формираних ревалоризационих резерви ранијих процена односно на терет расхода по 

основу обезвређења, док су позитивни ефекти процене земљишта евидентирани у 

корист ревалоризационих резерви.  

 

7. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 

 

у хиљадама динара 

 
Шуме 

Основно 

стадо 

Шуме у 

припреми у 

припреми 

Укупно 

   

  

 Набавна вредност на почетку године 29.911.832 497.267 6.574.268 36.983.367 

Нове набавке   432 36.253 36.685 

Превођење   66.612  66.612 

Позитиван ефекат процене  50.098 124.730 174.828 

Негативан ефекат процене (216.371)   (216.371) 

Сушење шума     

Расход     

Продаја у току године  (12.938)  (12.938) 

Угинуце, одстрел, превођење  (111.261) (40) (111.301) 

Набавна вредност на крају године 29.695.461 490.210 6.735.211 36.920.882 

 
      

 
Кумулирана исправка на почетку 

године  
   

Стање на крају године 
 

   

   
  

 
Нето садашња вредност: 

  
  

 
31.12.2016. године 29.695.461 490.210 6.735.211 36.920.882 

   
  

 
Нето садашња вредност: 

  
  

 
31.12.2015. године 29.911.832 497.267 6.574.268 36.983.367 
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8. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

у хиљадама динара 

Име правног лица у чијем капиталу је учешће 
Бруто 

износ 

Исправка 

вредности 

Нето 

износ 

»ДДОР Нови Сад« а.д. (ШГ Панчево) 8 - 8 

»Нова осаоница« д.о.о. (ШГ Панчево и ШГ Сремска 

Митровица) 
1.851 (1.806) 45 

»Војвођанска банка« а.д. (ШГ Панчево) 8 - 8 

а) Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге 

хартије од вредности расположиве за продају 
1.867 (1.806) 62 

Станови дати у откуп 31.485 - 31.485 

б) Остали дугорочни финансијски пласмани 31.485 - 31.485 

Укупно дугорочни финансијски пласмани (а + б) 33.352 (1.806) 31.546 

 

У оквиру осталих дугорочних пламана Предузеће евидентира у укупном износу од 

31,485 хиљадеа РСД, (2015. године у износу од 33,551 хиљаду РСД) дугорочно дате 

стамбене кредите запосленима и дате станове радницима на откуп.  

Дугорочни кредити дати запосленима за решавање стамбених потреба и то: 

- дати динарски робни зајмови радницима за решавање стамбених питања до 40 година 

уз каматну стопу од 6% годишње, без ревалоризације уз обавезу запосленог да пет 

година остане у радном односу код зајмодавца и потписивање заложне изјаве над 

станом у корист даваоца зајма, и 

- дати динарски кредити запосленима на 40 година, уз каматну стопу од 0,5% годишње 

на укупни износ дуга и валутном клаузулом или ревалоризацијом раста цена на мало.  
 

 

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

Одложене пореска средства по основу (а) - 46.359 

а) разлике између књиговодствене вредности 

имовине и њене пореске основице - 46.359 
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10. ЗАЛИХЕ 

 

у хиљадама динара 

 

31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   1. Материјал и ситан инвентар и алат на залихи (1.1-

1.2) 
228.103 214.378 

   1.1. Набавна вредност 228.103 214.529 

   1.2. Исправка вредности (отпис)  (151) 

2. Ситан инвентар и алат у употреби – нето (2.1-2.2)  882 

   2.1. Набавна вредност 42.817 40.430 

   2.2. Исправка вредности (отпис) (42.817) (39.584) 

3. Залихе учинака нето (3.1+3.2) 376.046 229.218 

   3.1. Недовршена производња (нето) 176.380 102.086 

   3.2. Готови производи (нето) 199.666 127.132 

4. Роба (4.1-4.2-4.3) 7.195 4.174 

    4.1. Бруто вредност робе 7.785 4.630 

    4.2. Укалкулисани ПДВ (155) (104) 

    4.3. Укалкулисана разлика у цени (435) (352) 

I Залихе - нето (1 до 4) 611.344 448.652 

 
 

 
1. Бруто дати аванси 97.058 8.351 

2. Исправка вредности датих аванса (2.033) (2.297) 

II Дати аванси - нето (1-2) 95.025 6.054 

 
 

 

УКУПНО ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ (I+II) 706.369 454.706 

 

Старосна структура плаћених аванса за залихе и услуге 

 

у хиљадама динара 

Старост плаћених аванса за залихе 

и услуге у данима 
До 365 дана 

Преко годину 

дана 
Укупно 

Плаћени аванси, бруто 93.725  3.334  97.059  

Исправка вредности (260)  (1.774)  (2.034)  

Плаћени аванси, нето 93.465  1.560  95.025  
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11. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ  

 

у хиљадама динара 

  

Стална средства 

намењена продаји 

Нето стање 31.12.2016. године 3.195 

Нето стање 31.12.2015. године 344 

 

Стална средства намењена продаји вреднована су по набавној вредности, која је нижа 

од фер вредности умањене за трошкове продаје, што је у складу са параграфом 15 

МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за продају. 

 

12. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 

у хиљадама динара 

Опис 
Купци у 

земљи 

Купци у 

иностранст

ву 

Укупно 

1 2 3 4 

Бруто потраживање на почетку године 324.903 167 325.070 

Бруто потраживање на крају године 396.088 197 396.285 

    

Исправка вредности на почетку године (123.451) (167) (123.618) 

Смањење исправке вредности у току године по 

основу директног отписа 
9.490  9.490 

Смањење исправке вредности у току године по 

основу наплате 
13.762  13.762 

Повећање исправке вредности у току године (20.310) (30) (20.340) 

Исправка вредности на крају године (120.509) (197) (120.706) 

   
 

НЕТО СТАЊЕ 
  

 

31.12.2016. године 275.579 - 275.579 

31.12.2015. године 201.452 - 201.452 
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у хиљадама динара 

Старост потраживања  у данима 

Потраживања 

до 365 дана 

старости 

Потраживања 

старија од 

годину дана 

Укупно 

(2+3) 

1 2 3 4 

Купци у земљи (бруто) 315.589 80.499 396.088 

Исправка вредности (43.356) (77.153) (120.509) 

Нето потраживања 272.233 3.346 275.579 

        

Купци у иностранству (бруто) 197 - 197 

Исправка вредности (197) - (197) 

Нето потраживања - - - 

 

На доспела ненаплаћена потраживања Друштво врши обрачун затезне камате. Наплата 

потраживања је обезбеђена бланко меницама и банкарским гаранцијама. 

 

13. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

Потраживања за камату и дивиденду 556  591 

Потраживања од запослених 2.511  3.563 

Потраживања од државних органа и организација 36.712  18.397 

Потраживања за више плаћени порез на добитак - - 

Потраживања по основу преплаћених осталих 

пореза и доприноса 
2.238  1.747 

Потраживања за накнаде зарада које се 

рефундирају 
5.791  5.201 

Потраживања по основу накнада штета 60   

Остала краткорочна потраживања 18.965  14.661 

Исправка вредности других потраживања (15.267) (16.749) 

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА: 51.566  27.411 
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14. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

у хиљадама динара 

Опис 

Краткороч

ни кредити 

и зајмови у 

земљи 

Остали 

краткорочн

и пласмани 

Укупно 

1 2 3 4 

Бруто стање на почетку године 19  919.386  919.405  

Бруто стање на крају године  832.669 832.669 

     

Исправка вредности на почетку године    

Исправка вредности на крају године    

    

НЕТО СТАЊЕ    

31.12.2016. године  832.669 832.669 

31.12.2015. године 19 919.386 919.405 

 

Врста пласмана Рок доспећа 
Камата 

% 
Валута 

Износ у 

валути 

Износ у 

хиљадама 

динара 

Банка Поштанска штедионица  14.02.2017. 2,50 RSD  20.000 

Банка Поштанска штедионица  18.02.2017 2,50 RSD  20.000 

Банка Поштанска штедионица  13.03.2017 2,50 RSD  20.000 

Банка Поштанска штедионица  13.03.2017 2,50 RSD  10.000 

Банка Поштанска штедионица  18.02.2017 2,50 RSD  30.000 

ОТП банка Нови Сад  11.04.2017. 2,75 RSD  20.000 

ОТП банка Нови Сад  11.04.2017. 2,75 RSD  20.000 

ОТП банка Нови Сад  09.05.2017. 2,75 RSD  30.000 

Банка Поштанска штедионица 16.01.2017 2,50 RSD  20.000 

Банка Интеса Београд 17.02.2017 2,45 RSD  15.000 

Банка Поштанска штедионица  05.03.2017 2,50 RSD  20.000 

Банка Поштанска штедионица  07.04.2017 2,50 RSD  20.000 

Банка Поштанска штедионица 13.01.2017 2,50 RSD  20.000 

ОТП банка Нови Сад  04.04.2017 2,75 RSD  25.000 

Банка Поштанска штедионица  11.02.2017 0,60 EUR 70.000,00 8.643 

Банка Поштанска штедионица  01.03.2017 0,60 EUR 1,475.068,74 182.129 

Комерцијална банка (400000 eур) 21.01.2017 0,40 EUR 400.000,00 49.389 

ОТП банка Нови Сад (1050000 еур) 12.10.2017 1,10 EUR 1,050.000,00 129.646 

ОТП банка Нови Сад (700000 еур) 27.10.2017 0,80 EUR 700.000,00 86.431 

ОТП банка Нови Сад (700000 еур) 05.12.2017 0,80 EUR 700.000,00 86.431 

Остали краткорочни финансијски пласмани - укупно   832.669 
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15. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

1. Динарски пословни рачун 362.314  211.917  

2. Девизни пословни рачун 105.184  50.822  

3. Динарска благајна  238  82  

4. Издвојена новчана средства у динарима  232 373 

5. Динарски акредитиви - - 

6. Остала новчана средства 120 3.237 

УКУПНО (1 до 6) 468.088 266.431 

 

16. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

1. Унапред плаћени трошкови 1.234 2.039 

2. Разграничени трошкови по основу обавеза  444 3.420 

3. Остала активна временска разграничења 3.904 8.937 

УКУПНО (1 до 3) 5.582 14.396 
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17.  КАПИТАЛ 

 

a) Основни капитал 

 

Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2016. године у износу од 

37.388.181 хиљада РСД (2015. године – 37.388.181 хиљада РСД) чини државни капитал 

који у потпуности припада Покрајини Војводина. На основу Закона о утврђивању 

одређених надлежности аутономне покрајине (»Сл. гласник РС бр. 6/2002), дана 8. маја 

2002. године Скупштина покрајине донела је Одлуку о оснивању Предузећа 

(»Службени лист АПВ« 7/2002 и 8/2003). 
 

Према подацима Агенције за привредне регистре ЈП »Војводина шуме« има уписани и 

уплаћени основни капитал у износу од 165 хиљада динара и уписани и уплаћени 

неновчани капитал у износу од 37.388.016 хиљада РСД, укупно 37.388.181 хиљада 

динара.  
 

Укупан капитал Предузећа распоређен је на делове Предузећа (шумска газдинства). 

Промене на капиталу Предузећа у току године обухваћене су у оквиру шумских 

газдинстава, које се приликом састављања финансијских извештаја консолидују у 

извештају о променама на капиталу на нивоу Предузећа.  
 

У оквиру осталог основног капитала Предузеће евидентира остали основни капитал 

по деобном билансу и рекласификацију кумулираних ревалоризационих резерви по 

првој примена Међународних стандарда финансијског извештавања у укупном износу 

од 19.349 хиљада динара (2015. године – 19,349 хиљада динара). 

 

b) Неуплаћени уписани капитал 

 

у хиљадама динара 

Стање на почетку године 278  

Повећање:  

а) по основу позитивне курсне разлике 15 

Стање 31.12. текуће године 293 

 

Оснивач је 2002. године уписао оснивачки улог у динарској противвредности 5.000,00 

УСД. Сходно тада важећем Закону о привредним друштвима, оснивач предузећа је 

уплатио 2.500,00 УСД у динарској противвредности на дан уплате, и уписао 2.500,00 

УСД неуплаћеног уписаног капитала односно 1.890 ЕУР након превођења у регистар 

Агенције за привредне регистре. На дан биланса Предузеће је курсирало неуплаћени 

уписани капитал.  
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c) Ревалоризационе резерве 

 

у хиљадама динара 

Стање на почетку године 3.659.575 

Повећање у току године  

а) по основу позитивног ефекта процене земљишта  437.226 

Смањење у току године:  

а) по основу негативног ефекта процене земљишта (12.285) 

б) по основу одложених пореских средстава на процену грађев. Обј. (137.165) 

в) по основу продаје и расхода основних средстава – укидање рев. 

резерви 
(434) 

г) по основу преноса на нераспоређени добитак (20.314) 

Стање 31.12. текуће године 3.926.603 

 

d) Нереализовани губици по основу хартија од вредности 

 

         у хиљадама динара 

Стање нереализованих губитака по основу хартија од вредности 

на почетку године 
(5.093)  

Стање 31.12. текуће године (5.093)  

 

 

e) Нераспоређени добитак 

у хиљадама динара 

Стање на почетку године 1.635.044 

Повећање:  

а) по основу преноса нето добитка из биланса успеха 498.036 

б) по основу преноса са ревалоризационих резерви 20.314 

Смањење:  

а) по основу исплате дивиденде оснивачу (50% добити 2015. године) (47.756) 

Стање 31.12. текуће године 2.105.637 

 

Предузеће је на основу Одлуке Надзорног одбора од 29.06.2016. године, број 2410/XIII-

4, 50% остварене добити за 2015. годину пренело оснивачу у износу од 47,756 хиљада 

динара. Остатак остварене нето добити за 2015. годину, сходно претходно наведеној 

одлуци евидентира се као нераспоређена добит ранијих периода. 
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18. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

1. Резервисања за трошкове обнављања природних     

богастава у почетном билансу 
897.436 1.059.841 

2. Резервисања у току године  595.161 583.698 

3. Искоришћена резервисања у току године (676.162) (521.487) 

4. Укинута резервисања у корист прихода (15.096) (224.616) 

I. Резервисања за трошкове обнављања 

природних богастава на крају године (1+2-3-4) 
801.339 897.436 

1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 

запосленим у почетном билансу 
166.276 134.185 

2. Резервисања у току године  30.720 56.989 

3. Искоришћена резервисања у току године (52.183) (24.898) 

4. Укинута резервисања у корист прихода (1.580) - 

II. Резервисања за накнаде и друге бенфиције 

запосленима на крају године (1+2-3-4) 
143.233 166.276 

1. Резервисања за за трошкове судских спорова у 

почетном билансу 
64.495 67.449 

2. Резервисања у току године  13.807 11.420 

3. Искоришћена резервисања у току године (12.606) (14.288) 

4. Укинута резервисања у корист прихода (8.426) (86) 

III. Резервисања за трошкове судских спорова      

крају године (1+2-3-4) 
57.270 64.495 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (I до III) 1.001.842 1.128.207 

 

Према рачуноводственим политикама Предузећа а у складу са МРС – 37 – Резервисања, 

потенцијалне обавезе и потенцијална имовина и Правилника о резервисањима за 

обнову - репродукцију шума резервисања за обнављање шума, резервисања се утврђују 

у висини стварне обавезе Предузећа на датум биланса за радове које је Предузеће или 

део Предузећа (шумско газдинство) дужно да у наредном или наредним обрачунским 

периодима по основу Закона о шумама, Програму пословања Предузећа, усвојеног од 

стране надлежног органа и осталим релевантним законским прописима изврши у 

оквиру просте репродукције шума.  

 

Предузеће је на основу актуарског обрачуна и Правилника о резервисањима по основу 

примања запослених извршило резервисања за исплату отпремнина код одласка у 

пензију, исплату јубиларних награда и неискоришћених годишњих одмора у складу са 

МРС 19 – Накнаде запослених у укупном износу од 143.233 хиљаде динара (2015. 

година – 166.276 хиљада динара). 

 

У оквиру осталих дугорочних резервисања Предузеће евидентира резервисања по 

основу судских спорова у којима је Предузеће тужено у складу са МРС – 37 – 

Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина у износу од 57.270 хиљада 

динара (2015. година – 64.494 хиљада динара). 
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19. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Кредитор 

Рок 

отплат

е 

Почетак 

отплате 

Обезбе

ђење 

Каматна 

стопа 

Валута у 

којој је 

кредит 

узет 

Износ у 

страној 

валути 

Износ 

хиљада 

динара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Рента за невраћено 

земљиште 
            249 

1) Остале дугорочне обавезе   249 

УКУПНО ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1) 
 

249 

 

20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

Одложене пореске обавезе по основу (а) 13.715 - 

а) разлике између књиговодствене вредности 

имовине и њене пореске основице и другим 

основама 

13.715 - 

 

 

 

21. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

1. Нето обавезе по основу зарада и накнада зарада 65.886  66.024  

2. Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 

зарада на терет запосленог 
26.958  27.121  

3. Обавезе за порез и доприносе на зараде и накнаде 

зарада на терет послодавца 
17.899  17.907  

4. Обавезе за бруто накнаде зарада које се 

рефундирају 
2.417  1.176  

5. Обавезе према запосленом по основу службеног 

путовања, смештаја, отпремнине и друго 
3.442 4.192  

6. Обавезе према органимаа управљања - 222  

7. Обавезе према физичким лицима за накнаде по 

уговорима 
113 2.232  

8. Остале обавезе  55.950 8.051  

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 8) 172.665 126.925  
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22. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

   1. Обавезе за акцизе - - 

   2. Обавезе за порез из резултата 19.762  60.739  

   3. Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из 

набавке или на терет трошкова 
17.171  42.629  

   4. Обавезе за доприносе који терете трошкове 464  464  

   5. Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 

дажбине 
10.527  12.254  

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ 

И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (1 ДО 5) 
47.924  116.086  

 

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице (обавезе за порез из 

резултата) 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

Добитак пре опорезивања 508.152 156.361 

Капитални добици   

Капитални губици   

Корекције за сталне разлике   

   - репрезентација   

   - исправке вредности појединачних потраживања 

којима се истовремено и дугује 
178 577 

   - директан отпис   

   - камате због неблаговремено плаћених јавних 

прихода 
318 1.826 

   - остале разлике (34.312) 94.312 

   - расходи по основу обезвређења имовине 257.601 396.697 

Корекција за привремене разлике:     

   - рачуноводствена и пореска амортизација 109.424 68.667 

   - отпремнине (15.121) (4.411) 

   - дугорочна резервисања 41.499 (50.620) 

   - обавезе по основу јавних прихода   

   

Порески губитак   

Пореска основица 867.739 732.106 

   

Обрачунати порез (по стопи од 15%) 130.161 109.816 

Умањења по основу пореских кредита (42.953) (36.238) 

   

Текући порез на добитак 87.208 73.578 
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23. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

у хиљадама динара 

 31. децембра 

2016. 

31. децембра 

2015. 

   

   1. Унапред обрачунати трошкови  - 

   2. Унапред наплаћени приходи  1.567 702 

   3. Разграничени зависни трошкови набавке   

   4. Одложени приходи и примљене донације  226.253 130.417 

   5. Разграничени приходи по основу потраживања  - 

   6. Остала пасивна временска разграничења 83.790 67.763 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1 

до 6) 
311.610 198.882 

 

24. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 

у хиљадама динара 

Ванбилансна актива обухвата следећа средства: Вредност 

Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп) 8.866 

Преузети производи и роба за заједничко пословање 3.829 

Материјал и роба примљени на обраду  и дораду 365 

Укупно: 13.060 

  

у хиљадама динара 

Ванбилансна пасива обухвата следеће изворе ванбилансних 

средстава: 

Вредност 

Обавезе за средства узета у оперативни лизинг (закуп)  8.866 

Обавезе за робу узету у комисион и консигнацију 3.829 

Обавезе за материјал и робу примљена на обраду и дораду 365 

Укупно: 13.060 

 

25. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

1. Приходи од закупнине 19.364 15.238 

2. Остали пословни приходи 18.946 10.811 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1 + 2) 38.310 26.049 
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26. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Трошкови материјала за израду 161.568  166.733 

2. Трошкови осталог (режијског) материјала 12.666  13.471 

3. Трошкови резервних делова 80.290  65.214 

4. Трошкови једнократног отписа алата и 

инвентара 
30.894  51.397 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 4) 285.418  296.815 

 

27. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Трошкови зарада и накнада (бруто)  1.111.355  1.126.309  

2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и 

накнаде на терет послодавца 
214.962  210.438  

3. Трошкови накнада по уговору о делу 1.457  -  

4. Трошкови накнада по ауторским уговорима 15  16  

5. Трошкови накнада по уговору о привременим и 

повременим пословима 
6.238  52.277  

6. Трошкови накнада физичким лицима по основу 

осталих уговора 
2.281  1.268  

7. Трошкови накнада директору односно 

члановима органима управљања и надзора 
2.498  2.497  

8. Остали лични расходи и накнаде 51.219  48.801  

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1 до 8) 
1.390.025  1.441.606  
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28. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Трошкови услуга на изради учинака 232.513  161.202  

2. Трошкови транспортних услуга 24.475  29.858  

3. Трошкови услуга на одржавању 58.947  46.952  

4. Трошкови закупнина 1.998  2.401  

5. Трошкови сајмова 3.815  4.323  

6. Трошкови рекламе и пропаганде 1.888  490  

7. Трошкови истраживања 13.572  17.461  

8. Трошкови развоја који се некапитализују -  295  

9. Трошкови осталих услуга 23.346  24.862  

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1 до 9) 360.554  287.844  
 

29. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Трошкови непроизводних услуга 181.292  41.733  

2. Трошкови репрезентације 3.755  10.771  

3. Трошкови премије осигурања 12.427  11.736  

4. Трошкови платног промета 5.223  4.844  

5. Трошкови чланарина 8.546  7.781  

6. Трошкови пореза 145.392  149.501  

7. Трошкови доприноса 562  1.076  

8. Остали нематеријални трошкови 5.002  132.424  

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1 до 8) 362.199  359.866  

 

30. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Приходи од усклађивања вредности 

потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана  

9.794 8.297 

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1) 
9.794 8.297 
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31. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Обезвређење дугорочних финансијских 

пласмана и других хартија од вредности 

расположивих за продају 

 - 

2. Обезвређење потраживања и краткорочних 

финансијских пласмана  
22.706 19.526 

3. Обезвређење остале имовине  - 

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1 до 3) 
22.706 19.526 

 

32. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Добици од продаје нематеријалне имовине, 

некретнина, постројења и опреме 
1.506  1.523 

2. Добици од продаје биолошких средстава 29.034  15.840 

3. Добици од продаје учешћа и хартија од 

вредности 
- - 

4. Добици од продаје материјала 163  1.076 

5. Вишкови 238  2.011 

6. Наплаћена отписана потраживања 2.953  3.034 

7. Приходи од ефеката уговорене заштите од 

ризика 
9  - 

8. Приходи од смањења обавеза  8.143  816 

9. Приходи од укидања дугорочних и краткорочних 

резервисања 
25.102  88.496 

10. Остали непоменути приходи 134.603  35.030 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1 до 10) 201.751  147.826 
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33. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Губици по основу расходавања и продаје 

нематер. имовине, некретнина, постројења и 

опреме 

7.488  146.530 

2. Губици по основу расходавања и продаје 

биолошких средстава 
67.701  321.015 

3. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и 

хартија од вредности 
-  2 

4. Губици од продаје материјала 24  - 

5. Мањкови 2.888  2.142 

6. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од 

ризика који неиспуњавају услове да се искажу у 

оквиру осталог свеобухватног резултата 

-  - 

7. Расходи по основу директних отписа 

потраживања 
30  181 

8. Расходи по основу расходавања залиха 

материјала и робе 
35  552 

9. Остали непоменути расходи 329.903  42.945 

ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 до 9) 408.069  513.367 

 

34. НЕТО ДОБИТАК/НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 
 

у хиљадама динара 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Добитак пословања које се обуставља - - 

2. Приходи по основу ефеката промена 

рачуноводствених политика 210 1.329 

3. Приходи по основу исправки грешака из ранијих 

година које нису материјално значајне 1.974 - 

4. Губитак пословања које се обуставља - (9) 

5. Расходи по основу ефеката промена рачуноводствених 

политика 
(1.816) (2) 

6. Расходи по основу исправки грешака из ранијих 

година које нису материјално значајне 
(1.367) (30.244) 

Нето добитак посл. које се обуставља (1+2+3-4-5-6)   

    

Нето губитак посл. које се обуставља (4+5+6-1-2-3) (999) (28.926) 
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35. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 

 

Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 

децембра 2016. и 2015. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима, 

нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 

 

36. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Судски спорови 
 

Друштво са стањем на дан 31. децембра 2016. године води више судских спорова у 

којима се јавља као тужени. Вредност судских спорова који се воде против Друштва по 

основу накнаде штете, са стањем на дан 31. децембра 2016. године износи 57,270 

хиљада динара. Руководство Друштва очекује губитке у наредном периоду по основу 

ових судских спорова и сходно томе је извршило резервисање за потенцијалне губитке 

по судским споровима. 

 

37. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената 

 

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном 

ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику 

ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно 

се избегавају умањењем изложености Предузећа овим ризицима.  

 

Предузеће 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 

Предузеће је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике 

економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Предузеће не 

може да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање 

каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.  

 

Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања 

управе Предузећа. 

 

Финансијски ризик 

У свом пословању Предузеће је изложено финансијским ризицима који се јавља као 

девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним 

ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру 

прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа. 
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Девизни ризик 

Изложеност Предузећа девизном ризику се односи на остале дугорочне финансијске 

пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске 

еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске 

обавезе и обавезе из пословања номиниране у страној валути. 

 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Предузећа у страним 

валутама на дан извештавања је следећа: 

у хиљадама динара 
 Имовина  Обавезе 

 2016  2015  2016  2015 

        

ЕУР 647.853  606.208  422  1.082 

        

 647.853  606.208  422  1.082 

 

На основу обелодањене структуре имовине и обавеза у страним валутама евидентно је 

да је Предузеће осетљиво на промене девизног курса ЕУР. 

 

Осетљивост Предузећа на апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на 

поменуте стране валуте, представља процену руководства Предузећа у погледу 

могућих промена курса РСД у односу на ЕУР. 

у хиљадама динара 
 2016  2015 

 10%  -10%  10%  -10% 

        

ЕУР           64.743          (64.743)  60.513  (60.513) 

        

        

          64.743         (64.743)  60.513  (60.513) 

 

Каматни ризик 

 

Предузеће је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код 

којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и 

Предузеће нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  
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Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. године са становишта 

изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

у хиљадама динара 
Финансијска средства    

Некаматоносна                 826.779         528,907  

Каматоносна (фиксна каматна стопа)                  832.669         919,405  

Каматоносна (варијабилна каматна стопа)                             -                              -  

    

             1.659.448               1,448,312  

Финансијске обавезе    

Некаматоносне                 300.659       331,540  

Каматоносне (фиксна каматна стопа)                             -                              -  

Каматоносне (варијабилна каматна стопа)                             -                              -  

    

                300.659                  331,540  

 

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну 2016. 

годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2015. године - 1%), почев 

од 1. јануара. Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену 

каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је 

на финансијске инструменте Предузећа који су постојали на дан биланса стања и 

претпоставља да су све остале варијабле непромењене. 

 

у хиљадама динара 
 2016  2015 

 1%  -1%  1%  -1% 

        

Финансијска 

средства 
            8.327            (8.327)              9.194            (9.194) 

Финансијске обавезе                   -                    -                     -                    -  

        

            8.327           (8.327)             9.194           (9.194) 

 

Кредитни ризик 

 

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити 

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

имало за резултат финансијски губитак Предузећа. Кредитни ризик обухвата дугорочне 

и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим 

лицима. 
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У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 

класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Предузеће је принуђено 

да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету 

које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 

одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу 

бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу 

са пословном политиком усвојеном од стране руководства Предузећа. Износ 

максималне  кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње. 
 

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане 

изложености кредитном ризику, Предузеће примењује механизме предвиђене 

пословном политиком. 
 

Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од 

купаца на дан биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене 

исправке вредности, састоје се од великог броја потраживања, од којих највећи део 

чине потраживања од купаца. 
 

Ризик ликвидности 
 

Руководство Предузећа управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 

Предузеће у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Предузеће 

управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем 

планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива 

финансијских средстава и доспећа обавеза.  

 

Рочност доспећа финансијских обавеза Предузећа дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама динара 

2016. година до 1 године  
од 1 до 2 

године 
 

од 2 до 5 

година 
 Укупно 

        

Дугорочни кредити                   -      249                     -     249 

Обавезе из 

пословања 
127.744                    -                       -     127.744 

Крат. финан. обавезе 1                    -                       -     1 

Остале крат. обавезе 172.665                    -                       -     172.665 

        

 300.410  249  -  300.659 

        

2015. година до 1 године  
од 1 до 2 

године 
 

од 2 до 5 

година 
 Укупно 

Дугорочни кредити                   -      423                     -     423 

Обавезе из 

пословања 
181.253                    -                       -     181.253 

Крат. финан. обавезе 8                    -                       -     8 

Остале крат. обавезе 126.925                    -                       -     126.925 

        

 308.186  423  -  308.609 
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Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 

најранијег датума на који ће Предузеће бити обавезно да такве обавезе намири 

(актуелни ануитетни план). 

 

ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ 
2016. 

година 

2015. 

година 

1 
ОБРТНА ИМОВИНА / 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
3.29 2.82 

ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ    

2 
ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА / 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
2.30 2.14 

ИНДИКАТОРИ ТРЕНУТНЕ ЛИКВИДНОСТИ   

3 
ГОТОВИНА И ГОТ. ЕКВИВАЛЕНТИ/ 

ДОСПЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
0.66 0.40 

 

Коефицијент испод 1 показује присуство ризика ликвидности. 

 

38. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 

 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Предузећа 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 Предузећа прегледа структуру 

односа дугова и капитала на годишњој основи. 

 

Предузеће анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава 

се као однос укупних обавеза (задужености) и укупног капитала. 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 динара 

1. Укупне обавезе (дугорочне и краткорочне)                 712.140                   668.917  

2. Укупан сопствени капитал          43.434.970              42,697,333  

    

Показатељ задужености (коефицијент 1/2) 0.02  0.02 

 

Ако је коефицијент задужености изнад 1 присутан је ризик задужености јер су укупне 

обавезе веће од укупног сопственог капитала као гаратне супстанце повериоцима. 



Jn "BOJBOII4HAIIIVME t lIempoeapadua

HAIIOMEHE Y3 AMHAHCNJCKE U3BEIIITAJE
31. deuendap 2016. zolune

39. HAIIEIO CTAJIHOCTTI IIOCJIOBAbA

<Dlrnaucrajcrra r,BBerrrraju cy cacralJbeHr.r Ha Earrery HacrafiKa rrocJroBgor aor4baja (uaveno
yspo.nrocru) I,r HaqeJry craJrHocrlr lrocJroBarf,a.
flpeua ua'rely HacTaHKa [ocJroBHor Aofabaja ) IlrHrlu nocJroBHr4x npoMe4a n Apyr]rx
.qolabaja ce npasnajy y MoMeHTy HacraHra (a ne raga ce roroBrina rrJru r6er[ eKBrrB,ureHT
nplrMx Irnu ucnnaru). OnnancujcrN rsneruraju cacraBJbeHr Ha Earrery HacraHfa uocJroBHor
.qoraDaja (ocrrr,r llsaeruraja o roKoBr4Ma romuzne) ryyxajy nHrfopMaqrjd He caMo o
rrocJroBnr.rM rrpoMeHrMa r,r3 npeTxo.4Hor flepfio,4a, Koje yrubrryjy l,rcrrna4/ u npr,rjeu
roroBr4He, aeh raxof e u o ooasesaMa 3a rrcfiJrary roToBr.rHe y 6ylyherr,r geprroAy n o
pecypcurr,ra rojt rpeAcraBJbajy roronr.rxy roja he 6uru npuu;rena y 6yAyheM nqproAy.
(Dunancujcxra usaernrajr.r cy cacraBJretr.r rroa 4pernocraBrou aa he flpeayaehe aa nocrryje y
HEOTPAHI,IqEHOM BPEMEHCKOM IIEPfiOAY U AA hC AA HACTABI,I CA IOCJIOBAISEM I' Y AOrJIEAHOJ
6yayhnocrr.r.

3aroncxu 3alcrvlrHEr(:
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