
Прилог 1 
 

Попуњава правно лице - предузетник 

                        

Матични број  Шифра делатности  П И Б 
Попуњава Агенција за привредне регистре 

                        

1 2 3          19     20 21 22 23 24 25 26 
Врста посла                      

Назив: 

Седиште: 
 
 

БИЛАНС СТАЊА 
на дан ______.____. 20___. године 

 
 

- у хиљадама динара - 
Износ Група рачуна, 

рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена 
број Текућа 

година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 
 АКТИВА     

 А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009) 001    

00 I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002    

012 II. GOODWILL 003    

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004    

 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА 
     СРЕДСТВА (006 + 007 + 008) 005    

020, 022, 023, 
026, 027 (део), 
028 (део), 029 

1. Некретнине, постројења и опрема 006 
   

024, 027 (део), 
028 (део) 2. Инвестиционе некретнине 007    

021, 025, 027 
(део) и 028 (део) 3. Биолошка средства 008    

 V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010 + 011) 009    

030 до 032,  
039 (део) 1. Учешћа у капиталу 010    

033 до 038, 039 
(део) минус 037 2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011    

 Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015) 012    

10 до 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013    

14 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ  
   И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 014    

 III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ  
     И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020) 015    

20, 21 и 22,  
осим 223 1. Потраживања 016    

223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 017    

23 минус 237 3. Краткорочни финансијски пласмани 018    

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 019    

27 и 28  
осим 288 

5. Порез на додату вредност 
    и активна временска разграничења 020    

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021    

 Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021) 022    

29 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023    

 Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023) 024    

88 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025    
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- у хиљадама динара - 
Износ Група рачуна, 

рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена 
број Текућа 

година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 
 ПАСИВА     

 А. КАПИТАЛ  
    (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110) 101    

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 102    

31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103    

32 III. РЕЗЕРВЕ 104    

330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105    

332 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ  
    ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 106    

333 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ  
     ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 107    

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108    

35 VIII. ГУБИТАК 109    

037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110    

 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ  
    (112 + 113 + 116) 111    

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112    

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115) 113    

414, 415 1. Дугорочни кредити 114    

41 без 414 и 415 2. Остале дугорочне обавезе 115    

 III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  
     (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122) 116    

42, осим 427 1. Краткорочне финансијске обавезе 117    

427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји  
    и средстава пословања које се обуставља 118    

43 и 44 3. Обавезе из пословања 119    

45 и 46 4. Остале краткорочне обавезе 120    

47, 48 осим 481 
и 49 осим 498 

5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих 
    јавних прихода и пасивна временска разграничења 121    

481 6. Обавезе по основу пореза на добитак 122    

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123    

 Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123) 124    

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125    

 
 
 
У ____________________ 
 
Дана ____.____. 20___. године 

   

 
 
Лице одговорно за састављање финансијског извештаја ______________________________________________ 
 
 
Законски заступник ___________________________________________________________ 
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Прилог 2 
 

Попуњава правно лице - предузетник 

                        

Матични број  Шифра делатности  ПИБ 
Попуњава Агенција за привредне регистре 

                        

1 2 3          19     20 21 22 23 24 25 26 
Врста посла                      

Назив: 

Седиште: 
 

БИЛАНС УСПЕХА 
у периоду од ________ до ________ 20__. године 

 
- у хиљадама динара - 

Износ Група рачуна, 
рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена 

број Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

 
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
 
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206) 201 

   

60 и 61 1. Приходи од продаје 202    

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 203    

630 3. Повећање вредности залиха учинака 204    

631 4. Смањење вредности залиха учинака 205    

64 и 65 5. Остали пословни приходи 206    

 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) 207    

50 1. Набавна вредност продате робе 208    

51 2. Трошкови материјала 209    

52 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
    расходи 210    

54 4. Трошкови амортизације и резервисања 211    

53 и 55 5. Остали пословни расходи 212    

 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207) 213    

 IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201) 214    

66 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215    

56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216    

67, 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217    

57, 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 218    

 IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
     ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218) 219    

 X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
    ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218) 220    

69 - 59 XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 221    

59 - 69 XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222    
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- у хиљадама динара - 
Износ Група рачуна, 

рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена 
број Текућа 

година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

 Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222) 223    

 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221) 224    

 Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     

721 1. Порески расход периода 225 
   

722 2. Одложени порески расходи периода 226    

722 3. Одложени порески приходи периода 227    

723 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ 228    

 Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228) 229    

 Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228) 230    

 Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
     УЛАГАЧИМА 231    

 З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА 
    МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232    

 И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ     

 1. Основна зарада по акцији 233    

 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234    

 
 
 
 
 
У ____________________ 
 
дана ________ 20__. године 

Лице одговорно за састављање 
финансијског извештаја 

 
_________________________________ 

 
М.П. 

Законски заступник 
 
 

______________________ 
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Прилог 3 
 

Попуњава правно лице 

                        

Матични број  Шифра делатности  ПИБ 
Попуњава Агенција за привредне регистре 

                        

1 2 3          19     20 21 22 23 24 25 26 
Врста посла                      

Назив: 

Седиште: 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од ________ до ________ 20__. године 

 
 

- у хиљадама динара - 
Износ 

Позиција АОП Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ    

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 301   

1. Продаја и примљени аванси 302   

2. Примљене камате из пословних активности 303   

3. Остали приливи из редовног пословања 304   

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 305   

1. Исплате добављачима и дати аванси 306   

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 307   

3. Плаћене камате 308   

4. Порез на добитак 309   

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 310   

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 311   

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 312   

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 313   

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 314   

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и 
    биолошких средстава 315   

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 316   

4. Примљене камате из активности инвестирања 317   

5. Примљене дивиденде 318   

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 319   

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 320   

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и 
    биолошких средстава 321   

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322   

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 323   

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 324   
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- у хиљадама динара - 
Износ 

Позиција АОП Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3) 325   

1. Увећање основног капитала 326   

2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 327   

3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328   

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) 329   

1. Откуп сопствених акција и удела 330   

2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) 331   

3. Финансијски лизинг 332   

4. Исплаћене дивиденде 333   

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 334   

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 335   

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325) 336   

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329) 337   

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337) 338   

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336) 339   

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 340   

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 341   

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 342   

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
   (338 - 339 + 340 + 341 - 342) 343   

 
 
У ____________________ 
 
дана ________ 20__. године 

Лице одговорно за састављање 
финансијског извештаја 

 
_________________________________ 

 
М.П. 

Законски заступник 
 
 

______________________ 
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Прилог 4 
 

Попуњава правно лице - предузетник 

                        

Матични број  Шифра делатности  ПИБ 
Попуњава Агенција за привредне регистре 

                        

1 2 3          19     20 21 22 23 24 25 26 

Врста посла                      
 
Назив: 
 
Седиште: 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

у периоду од ________ до ________ 20__. године 
 

- износи у 000 динара - 

ОПИС 
Основни 
капитал 
(група 30 
без 309) 

Остали  
капитал  
(рн 309) 

Неуплаћени 
уписани  
капитал  

(група 31) 

Емисиона  
премија 
 (рн 320) 

Резерве  
(рн 321,  

322) 

Ревалори- 
зационе  
резерве  

(рачуни 330 
и 331) 

Нереали- 
зовани 
добици  

по основу 
хартија од 
вредности 
(рачун 332) 

Нереали- 
зовани  
губици  

по основу 
хартија од 
вредности 
(рачун 333) 

Нераспо- 
ређени  
добитак  

(група 34) 

Губитак  
до висине 
капитала  
(група 35) 

Откупљене 
сопствене 
акције  
и удели  
(рн 037,  

237) 

Укупно 
(кол.  

2 + 3 + 4 +  
5 + 6 + 7  

+ 8 - 9 + 10  
- 11 - 12) 

Губитак  
изнад  
висине  
капитала  
(група 29) 

Ред. 
бр. 

1 

АОП

2 

АОП 

3 

АОП

4 

АОП

5 

АОП

6 

АОП

7 

АОП 

8 

АОП

9 

АОП

10 

АОП

11 

АОП

12 

АОП

13 

АОП 

14 
1. Стање на дан 01.01. претходне године 

________________ 401  414  427  440  453  466  479  492  505  518  531  544  557  

2. Исправка материјално значајних грешака 
и промена рачуноводствених политика у 
претходној години - повећање 

402  415  428  441  454  467  480  493  506  519  532  545  558  

3. Исправка материјално значајних грешака 
и промена рачуноводствених политика у 
претходној години - смањење 

403  416  429  442  455  468  481  494  507  520  533  546  559  

4. Кориговано почетно стање на дан 
01.01. претходне године _________ 
(р. бр. 1 + 2 - 3) 

404  417  430  443  456  469  482  495  508  521  534  547  560  

5. Укупна повећања у претходној години 405  418  431  444  457  470  483  496  509  522  535  548  561  

6. Укупна смањења у претходној години 406  419  432  445  458  471  484  497  510  523  536  549  562  

7. Стање на дан 31.12. претходне  
године _______________________  
(р. бр. 4 + 5 - 6) 

407  420  433  446  459  472  485  498  511  524  537  550  563  

8. Исправка материјално значајних грешака 
и промена рачуноводствених политика у 
текућој години - повећање 

408  421  434  447  460  473  486  499  512  525  538  551  564  

9. Исправка материјално значајних грешака 
и промена рачуноводствених политика у 
текућој години - смањење 

409  422  435  448  461  474  487  500  513  526  539  552  565  

10. Кориговано почетно стање на дан 
01.01. текуће године ____________  
(р. бр. 7 + 8 - 9) 

410  423  436  449  462  475  488  501  514  527  540  553  566  

11. Укупна повећања у текућој години 411  424  437  450  463  476  489  502  515  528  541  554  567  

12. Укупна смањења у текућој години 412  425  438  451  464  477  490  503  516  529  542  555  568  

13. Стање на дан 31.12. текуће године 
______________ (р. бр. 10 + 11 - 12) 413  426  439  452  465  478  491  504  517  530  543  556  569  

 
 
 
У ____________________ 
 
дана ________ 20__. године 

Лице одговорно за састављање 
финансијског извештаја 

_________________________________ 

 
М.П. 

Законски заступник 
 

______________________ 
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„ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ „АД

АДА

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2011 ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД из Аде (у даљем тексту: Друштво) је
акционарско друштво..
Основна делатност друштва је:24.52- Ливење челика, сивог лива и бакарних легура.
Према критеријумима  за разврставање из  Закона о рачуноводству и ревизији („Службени
гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у средње  правно лице.

Друштво је регистровано  код Агенције за привредне регистре.

Регистарски број: БД.257378/2006;БД.243347/2006,.БД. 38603/2008, БД. 117605/2008,
БД. 121848/2008...117780/2009.

Седиште друштваје Ада, Молски пут, број 4

Порески идентификациони број (ПИБ): 101092251.

Просечан број запослених у 2011. год. jе 112 (у 2010 103).
Друштво  је  основано  1973 год.под називом „Искра“  Ада  Године  1976.извршено је

интегрисање са „Фамил Потисје“ из Аде, тако да предузеће послује као ООУР у његовом
саставу  и  мења  назив  у  „Прецизни  лив“  Ада.  1990  Друштвено  предузеће  „Потисје“
трансформише се  у Холдинг компанију,  а   „Потисје“-Прецизни лив“ постаје  деоничарско
друштво  за  ливење  прецизних  одливака.  Године  2000,  извршена  је  промена  оснивача  и
промена назива предузећа у „Потисје-Прецизни лив“ АД за ливење одливака.У периоду од
2004-2005 године предузеће побољшава своју инфраструктуру и пoстиже успех у пословању
што се тиче производње.

06.11.2006.године окончан је поступак приватизације, тако да је већински друштвени
капитал 100% трансформисан у акцијски капитал.  Већински власник постаје конзорцијум.
Акције  предузећа  укључене  су  на  ванберзанско тржиште Београдске  берзе  од  27.08.2007.
године. У 2008 извршена су додатна улагања у савремену опрему за обављање производње
(преса  за  тврди восак,  бојлерклав,  проточна  жарна пећ,  спектрометар),  и  почела  је  да  се
користи технологија за тврди восак приликом израде одливака.

26.05.2009.  године  Агенција  за  приватизацију  раскинула  је  Уговор  о  продаји
друштвеног  капитала  методом јавне  аукцијe  са  купцем.  Акцијски  фонд постаје  већински
власник у чију корист је пренето 60.693 акцијa или 72,894% капитала. Акцијски фонд именује
привременог заступника капитала.

Од августа 2010.год.Агенција за приватизацију преузима 60.607 акција од Акцијског
фонда,  прати  пословање  ливнице  и  тражи  нове  потенцијалне  купце  ради  поновне
приватизације.

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски  извештаји  привредног  друштва  „Потисје-Прецизни  лив“АД за
обрачунски период који се завршава 31.12.2011. године састављени су, по свим материјално
значајним  питањима,  у  складу  са  Међународним  рачуноводственим



стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом
о  рачуноводству  и  ревизији  („Службени  гласник  РС“  бр.  46/2006,....2/2010),  другим
подзаконским  прописима  донетим  на  основу  тог  Закона,  и  изабраним  и  усвојеним
рачуноводственим  политикама  које  су  утврђене  Правилником  о  рачуноводству  и
рачуноводственим политикама.

Сви  подаци  исказани  су  у  хиљадама  динара  (РСД),  осим  уколико  није  друкчије
наведено.Упоредни подаци приказани су у хиљадама (РСД )важећим на дан 31.12.2010.год.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Правила процењивања-основне претпоставке

Финансијски извештаји су састављени по начелу настанка пословног догађаја (начело
узрочности) и начелу сталности.

Према  начелу  настанка  пословног  догађаја  учинци  пословних  промена  и  других
догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими
или  исплати).Финансијски  извештаји  састављени  на  начелу  пословног  догађаја  (осим
извештаја о новчаним токовима) пружају информације не само о пословним променама из
претходног периода, које укључују исплату и пријем готовине, већ такође и о обавезама за
исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима који представљају готовину која ће бити
примљена у будућем периоду. Финансијски извештаји су састављени под предпоставком да
ће Друштво да постоји на неограничени временски период и да ће да настави са пословањем
и у догледној будућности.

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја

Средства  се  признају  у  билансу  стања  када  је  вероватно  да  ће  будуће  економске
користи притицати у Друштво и када средство има набавну вредност или цену коштања или
вредност која може да се поуздано измери.

Обавезе  се  признају  у  билансу стања  када  је  вероватно  да  ће  одлив  ресурса  који
садржи  економске  користи  проистећи  из  подмирења  садашњих  обавеза  и  када  се  износ
обавезе који ће се подмирити може поуздано да измери.

Приходи се признају у билансу успеха када је повећање будућих економских користи
повезано са повећањем средстава или смањењем обавеза које могу да се поуздано измере,
односно да признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или
смањења обавеза.

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих 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 или
смањењем средстава.

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац
или уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта
капитала  проистиче  концепт  очувања  финансијског  капитала.  Очување  финансијског
капитала мери се у 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.

3.3.Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних
разлика.
Извршен  је  прерачун  новчаних  средстава,  потраживања  и  обавеза  у  страним

средствима плаћања у њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан биланса
стања. Позитивне и негативне курсне разлике настале по том основу су исказане као приход
или расход периода.



Прерачун  потраживања и обавеза  са  уговореном заштитом путем валутне клаузуле
врши се по уговореном курсу важећем на дан биланса стања, с тим да се ефекат књижи као
финансијски приход, односно расход.

3.4. Пословни приходи

Приходи  од  продаје  су  исказани  у  износу  фактурисане  реализације,  тј.извршене
продаје до краја обрачунског периода,  под условом да је  са тим даном настао дужничко-
поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности
примљене надокнаде или потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и
количинских рабата које Друштво одобри. Разлика између поштене вредности и номиналног
износа накнаде признаје се као приход од камате. Приход од продаје се признаје када су
задовољени сви услови:

-Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва;
-руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично
повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом;
-када је могуће да се износ прихода поуздано измери;
-када  је  вероватно  да  ће  пословна  промена  да  буде  праћена  приливом  економске

користи у Друштво и
-када  су  трошкови  који  су  настали  или  ће  настати  у  вези  са  пословном променом могу
поуздано да се измере.

Приходи  од  услуга  исказани  су  сразмерно  степену  завршености  услуге  на  дан
билансирања.

3.5. Пословни расходи

У  укупне  пословне  расходе  спадају:  набавна  вредност  продате  робе;  трошкови
материјала; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације
и резервисања:трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.
Основни елементи и начела признавања расхода су:

- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело
узрочности);
 када  се  очекује  да  ће  економске  користи  притицати  током неколико  обрачунских

периода,  а  повезаност  са  приходом  може  да  се  установи  у  ширем  смислу  или
посредно, расходи се признају путем поступка системске и разумне алокације.

 Расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до
износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да
испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство.

 Расходи се  признају  и  у  оним случајевима  када настане  обавеза  без  истовременог
признавања средстава.

 Набавна вредност продате робе на велико утврђује  се у висини продајне вредности
робе  на  велико,  умањене  за  износ  утврђене  разлике  у  цени и укалкулисаног  ПДВ
садржаних у вредности продате робе на велико.

3.6. Добици и губици

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају
у  случају  продаје  сталне  имовине  по  вредности  већој  од  њихове  књиговодствене
вредности,  затим  нереализоване  добитке  по  основу  продаје  тржишних  хартија  од
вредности  (у  случају  када  се  вредновање  хартија  од  вредности  врши  по  њиховим
тржишним  вредностима),  као  и  добитке  који  настају  при  повећању  књиговодствене
вредности  сталне  имовине  услед  престанка  деловања  услова  за  смањење  њихове
вредности.



Губици  настају  по  основу  продаје  имовине  по  ценама  нижим  од  њихове
књиговодствене вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава,
по  основу  штета  које  се  могу  у  целини  или  делимично  надокнадити  од  осигуравајућих
друштава, по основу примене принципа императива (умањење вредности имовине).

3.7. Финансијски приходи и расходи

Финансијки приходи и расходи обухватају: расходе од камата (независно од тога да ли
су доспели и да ли се плаћају или приписују износу обавеза на дан билансирања); приходе и
расходе од курсних разлика и остале финансијске приходе и расходе.

Сразмеран износ разграничених ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и курсних
разлика из претходних година пренеће се на трошкове.

Приходи  од  дивиденди  признају  се  као  приходи у  години  када  се  исте  одобре  за
исплату.

3.8. Финансијки лизинг

Финансијски лиинг је лизинг којим се преносе суштински сви ризици и користи који
су повезани са власништвом над неким средством. По истеку периода лизинга право својине
се може , али не мора пренети.

Корисници лизинга  признају  финансијски  лизинг  као  средство  и  обавезу  у  својим
билансима  стања,  у  износу  који  су  на  почетку  трајања  лизинга  једнаки  фер  вредности
средства која су предмет лизинга, или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг
, ако је она нижа.

Финансијки  лизинг  узоркује  повећање  трошкова  амортизације  за  средства  која  се
амортизују.као и финансијске расходе у сваком обрачунском периоду.Политика амортизације
средстава која су предмет лизинга и која се амортизују треба да буде у складу са политиком
амортизације средстава која су у власништву, а призната амортизација се израчунава у складу
са МРС 16“Некретнине, постројења и опрема.

3.9. Порез на добит и одложена пореска средста и обавезе

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са републичким
прописима. Пореска обавеза се обрачунава по стопи од 10% на опорезиву добит. Опорезива
добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, који
је сачињен у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и прописима којима се
уређује  рачуноводство,  за  одређене  расходе  и  приходе  сагласно  пореском  прописима.
Обрачунати порез се умањује за пореске олакшице ( улагање у основна средства у сопственој
регистрованој  делатности,  запошљавање  нових  радника  и  остваривање  добити  у
новооснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима).

Губици  из  текућег  периода  исказани  у  пореском  билансу  могу  се  користити  за
смањење опорезиве добити наредних периода, али не дуже од пет година.

Одложени порез на добит се резервише у пуном износу, коришћењем методе обавеза,
за привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових
књиговодствених износа у финансијским извештајима. Износ одложеног пореза на добит се
утврђује  на основу законских пореских стопа које су у примени,  или се  очекује  да ће се
примењивати када односна средства одложеног пореза на добит буду реализована, или када
се обавезе одложеног пореза на добит подмире.

Средства одложеног пореза на добит се признају на основу одобреног плана до обима
у коме је вероватно да ће будућа опорезива добит, у односу на коју привремене разлике могу
да се примене, бити на располагању.



30.10. Нематеријална улагања

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја:
-које служи за производњу или испоруку робе или услуга,  за изнајмљивање другим

лицима или се користи у административне сврхе;
-које друштво контролише као резултат прошлих догађаја; и
-од којег се очекује прилив будућих економских користи.
Нематеријална улагања чине остала нематеријална улагања.
Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности.

Набавна вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све
трошкове довођења у стање функционалне приправности. Након што се призна као средство,
нематеријално улагање се исказује по набавној вредности или по цени коштања умањеној за
укупан износ губитка због обезвређења.

Друштво признаје у књиговодству вредност нематеријалног улагања, трошкове замене
неких  делова  тих  ставки,  у  моменту  када  ти  трошкови  настану,и  када  су  задовољени
критеријуми признавањаиз МРС 38. Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у
периоду у коме је настао.

Нематеријално улагање престаје да се исказује у билансу стања, након отуђивања или
када  је  средство  трајно  повучено  из  употребе  и  када  се  од  његовог  отуђења  не  очекују
никакве будуће економске користи.

3.11. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине постројења и опрема су материјална средства:
 која друштво држи за употребу у производњи или испорука робе или пружање услуга, за

изнајмљивање другим лицима или у административне сфрхе;
 за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и
 чија  је  појединачна  набавна  цена  у  време  набавке  већа  од  просечне  бруто  зараде  по

запосленом  у  Републици,  према  последњем  објављеном  податку  републичког  органа
надлежног за послове статистике.
Нaбавке  некретнина,  постројења  и  опреме у  току године  евидентирају  се  по набавној

вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све
зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности.
Цену  коштања  наведеих  средстава  произведених  у  сопственој  режији  чине  директни
трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање.

Након  што  се  призна  као  средство,  некретнина,  постројења  и  опрема  исказују  се  по
набавној вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације
и укупан износ губитка због обезвређења.

На дан састављања биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе
да  је  средство  можда  обезвређено.  Уколико  таква  индиција  постоји,  Друштво  процењује
износ средстава који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средстава мања од
његове  књиговодствене  вредности  књиговодствена  вредност  се  своди  на  надокнадиву
вредност, а за износ губитка од умањења вредности признаје се расход периода.

Накнадни  издатак  који  се  односи  на  већ  признату  некретнину,  постројења  и  опрему
приписује  се  исказаном  износу  тог  средства,  ако  је  вероватно  да  ће  прилив  будућих
економских користи бити већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства. -

Накнадни издатак се третира као додатно улагање, ако:
 долази до продужења корисног века трајања, укључујући и повећање капацитета;
 се  надградњом  машинских  делова  постиже  значајно  унапређење  квалитета  излазних

компонената; и
 усвајање нових производних процеса омогућава значајно смањење претходно процењених

трошкова пословања. Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у
коме је настао.



У  оквиру  грађевинског  земљишта  није  приказана  и  вредност  градског  грађевинског
земљишта  а  које  предузеће  користи  на  неограничени  рок  а  за  чије  коришћење плаћа
накнаду по решењу пореског пргана..

3.12. Амортизација

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је
средство стављено у употребу.

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују
на основу процењеног корисног века употребе средстава.

Основица за обрачун амортизације средстава је набавна вредност умањена за преосталу
вредност и износ обезвређења.

Преостала вредност је нето износ који предузеће очекује да ће добити за средство на крају
корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења

Амортизационе  стопе,  утврђене  на  основу  процењеног  корисног  века  употребе  (без
утврђивања резидуалног остатка) су:
- грађевински објекти   2,50% - 20%
 погонска опрема   5,00% -50%
 возила 10,00%

3.13.Залихе

Залихе основног ипомоћног материјала, резервних делова,алата и инвентара, процењују се
по методи просечне набавне вредности. Набавка од добављача тј. улаз у магацин води се по
набавној  вредности  и  доказује  се  калкулацијом.  Набавну  вредност  чини  нето  фактурна
вредност  и  зависни  трошкови  набавке.  Узависне  трошкове  набавке  укључују  се  и
припадајући  трошкови  сопственог  транспорта.Залихе  материјала  који  је  произведен  као
сопствени учинак предузећа мери се по цени коштања или нето продајној вредности ако је
нижа.

Обрачун утрошка материјала врши се по методи просечне набавне цене, која се утврђује
тако што се после сваке нове набавке утврђује нова просечна набавна цена , која се добије
тако што се затечено стање залиха увећано за нову набавку подели са количином залиха.

Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно
по нето продајној вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови конверзије и
други настали трошкови неопходни за довођење залиха на њихово садашње место и стање,
односно:
-трошкови директног рада;
-трошкови директног материјала;
-индиректни трошкови , односно општи производни трошкови.

У  вредност  залиха  недовршене  производње  и  готових  производа  не  улазе,  већ
представљају расход периода:
-режиски трошкови администрације,
-трошкови продаје.

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене
трошкове продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико
је  нето  продајна  вредност  залиха  недовршене  производње  и  готових  производа  нижа  од
њихове цене коштања,  врши се делимичан отпис до нето продајне вредности.



3.14. Потраживања по основу продаје

Потраживања  по  основу  продаје  процењују  се  по  номиналној  вредности  умањеној  за
процењени износ ненаплативих потраживања.

Ускладу са прописима о рачуноводству и на основу општег акта друштва, није вршена
исправка вредности доспелих потраживања старијих од 60 дана.

3.15. Готовински инструменти и готовина

Готовински еквиваленати и готовина укључују средства на рачунима код банака.

3.16. Накнаде запосленима

3.16.1. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда

У складу са Законом о раду и Појединачним колективним уговором, Друштво је у обавези
да исплати отпремнине приликом одласка у пензију најмање у висини три просечне зараде по
заосленом у Републици Србији према поледњем објављеном податку.

Резервисање  по  основу  отпремнине  врши  се  у  висини  њихове  садашње  вредности  у
складу  са  захтевима  МРС  19“  Накнаде  запосленима“  садржано  је  у  приложеним
финансијским извештајима. Отпремнина се измирује на терет укалкулисаног резервисања.

4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Друштво  је  у  свом  редовном  пословању  у  различитом  обиму  изложено  одређеним
финансијским ризицима и то:

-кредитни ризик,
-тржишни ризик,(промене девизног курса, промене каматних стопа и ризик од промене
цена),
-ризик ликвидности.

Управљање ризицима у Друштву усмерено је на настојање да се у ситуацији непредвиди-
вости финансијског тржишта потенцијални и негативни утицаји на финансијско пословање
Друштва сведу на мнимум.

Управљање  ризицима  обавља  Управни  одбор,  идентификује  и  процењује  финансијске
ризике и дефинише заштите од ризика.



УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКА

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, под условом да је
са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приходи се
мере по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања.

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 287 1.365
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 6009 8.384
Свега приходи од продаје робе 6.296 9.749
Приходи од продаје производа на домаћемтржишту 26.655 18.927
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 20 323
Приходи од продаје производа на иностраном тржи. 151.638 117.536
Приходи од продаје и услуга на иностраном тржи. 2.798 2.875
Свега приходи од продаје производа и услуга 181.266 139.661

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ: 187.562 149.410
Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износе 14,38%, а на ино тржишту

износе85,63 %.

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Приходи од активирања или потрошње робе за
сопствене потребе 577

/

УКУПНО: 577 /

7. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКA

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Почетне залихе учинака (01.01.) 25.786 32.593
Недовршена производња 15.493 22.585
Готови производи 10.293 10.008
Крајње залихе учинака (31.12.) 23.136 25.786
Недовршена производња 13.261 15.493
Готови производи 9.875 10.293
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА / /
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 2.650 6.807



7.1. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Приходи од издавања опреме у закуп / 75
УКУПНО: / 75

8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Набавна вредност продате робе на велико 3.954 5.962

УКУПНО: 3.954 5.962

9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Трошкови материјала за израду 26.822 16.684
Трошкови режијског материјала и ситног инвента. 5.640 3.379
Трошкови горива и енергије 18.233 13.274

УКУПНО: 50.695 33.337

10.  ТРОШКОВИ  ЗАРАДА,  НАКНАДА  ЗАРАДА  И  ОСТАЛИ  ЛИЧНИ
РАСХОДИ

Трошкови  зарада,  накнада  зарада  и  остали  лични  расходи  друштва  састоје  се  од
следећих врста трошкова:

Опис
2011

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 67.110 54.723
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца 12.013 9.795
Трошкови накнада по уговорима о делу / /
Остали лични расходи и накнаде 3.994 3.260

УКУПНО: 83.117 67.778



11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови  амортизације  друштва  односе  се  на  амортизацију:  нематеријалних  улагања
некретнина, постројења и опреме.

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Трошкови амортизације-нематеријалних улагања 93 103
Трошкови амортизације-некретнина 378 359
Трошкови амортизације-опрема 2.041 2.217
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 2.512 2.679
Резервисања за отпремнине и друге бенефиције
запосленима 1.043 729

УКУПНО: 3.557 3.408

12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Трошкови услуга на изради учинака 3.072 3.092
Трошкови транспортних услуга 5.399 4.828
Трошкови услуга одржавања 982 654
Трошкови рекламе и пропаганде 9
Остали трошкови производних услуга 960 418
Свега трошкови производних услуга 10.422 8.992
Трошкови непроизводних услуга 2.780 1.724
Трошкови репрезентације 314 165
Трошкови премија осигурања 589 606
Трошкови платног промета 1.192 1.263
Трошкови чланарина 335 271
Трошкови пореза 590 552
Остали нематеријални трошкови 374 309
Свега нематеријални трошкови 6.174 4.890

УКУПНО: 16.596 13.882

13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Приходи од камата 85 19
Позитивне курсне разлике 2.397 1.689
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 359 35
Остали финансијски приходи 577

УКУПНО: 2.841 2.320



14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Расходи камата 5.660 7.079
Негативне курсне разлике 9.137 1.454
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 3.384 1.991

УКУПНО 18.181 10.524
Разграничења по основу курсних разлика и валутне клаузуле, по основу дугорочних кредита,
а које се односе на обавезе у наредним годинама укидају се у 2011. години, с обзиром да је
процењено да нису неопходни.

15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
20101

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Добици од продаје непокретности 201 /
Вишкови 1
Наплаћена отписана потраживања /
Приходи од укидања дуг. резервисања /
Приходи од смањења обавеза 12
Остали непоменути приходи 117 481
Приходи од усклађивања вредности залиха 45 1

УКУПНО: 363 495

16. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Губици од продаје материјала 15 16
Мањкови 1 4
Расходи по основу директних отписа потраживања 2
Расходи по основу расходовања залиха мат. и робе /
Остали непоменути расходи,каса сконто, 1.045 834
Обезвређење потраживања од купаца 1.674 /
Обезвређење крат.фин.пласмана, позајмица 1.000 /

УКУПНО: 3.735 856



17. РАСХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Јубиларна награда за 2009 1.261 /
Остали расходи ранијих год. 5 /
УКУПНО 1.266

18. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПЕРИОДА

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
Одложени порески приходи / /
Одложени порески расходи 6.204 8.652

Управни  одбор  Друштва  одлуком  бр.252,  усвојио  је  план  добити  и  план  улагања  у
инвестиције у нардним годинама, у којима се процењује и будући порез на добит.

19. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис
2011.

у 000 дин.
2010.

у 000 дин.
014 Мерна гасна станица
Набавна вредност 1.150 1.150
Исправка вредности 311 218
Неотписана-садашња вредност 839 932



20. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва приказане су у
табели у наставку.

13

Опис Грађевинс
ки објекти

Постројењ
а и опрема

Некретнине,
постројења и

опрема
у припреми

Аванси за
некретнине,
постројења
и опрему

УКУПНО

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
Почетно стање - 1.
јануар. 2011. год. 14.935 145.107 / / 160.042
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Нова улагања 1.291 152 1.443
Отуђења и
расходовање 70 119 189
Ревалоризација  -
процена по
поштеној
вредности
Остало-вишак
основног средства
Крајње стање -
31. децембар 2011.
год. 14.865 146.279 152 / 161.296
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Почетно стање -
1.јануар 2011. год. 10.813 107.663 118.476
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Амортизација 378 2.040 2.418
Губици због
обезвређења
Отуђења и
расходовање 70 119 189
Ревалоризација -
процена по
поштеној
вредности
Остало
Крајње стање -
31. децембар 2011.
год. 11.121 109.584 / / 120.705
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ

31. децембар
2011 год. 3.744 36.695 152 40.591

31. децембар
2010. год. 4.121 37.445 41.566



У  складу  са  правилником  предузеће  примењује  трошковни  модел  па  се  основна
средства исказују по набавној вредности. Процена вредности опреме ранијих година није била
добра па многа основна средста немају садашњу вредност.
Предузеће  је  посебно  пописало  опрему  ван  употребе  која  нема  садашњу  вредност  и
функционално је неупотребљива и застарела.

Предузеће  има  успостављену  хипотеку  од  2008.  године  на  непокретној  имовини
(грађевински објекти) у корист „Пираеус банке“ ад Београд у износу од 98.649.474,00 динара,
као  обезбеђење  за  подигнути  дугорочни  кредит,  ради  финансирања  опреме  за  потребе
производње.  Грађевински  објекти  су  осигурани  винкулираном  полисом  осигарања  код
Компаније „Дунав осигурање“ ад Нови Сад.

21. ЗАЛИХЕ

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:

22. ПОТРАЖИВАЊА

Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин:
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31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Материјал 8.429 5.969
Резервни делови, алат и инвентар 1.528 1.044
Недовршена производња 13.261 15.493
Готови производи 9.875 10.293
Трговачка роба 342 556
Дати аванси 43 18

УКУПНО: 33.478 33.373

Опис 31.12.2011
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи 5.215 7.682
Исправка вредности потраживања од купаца -1.578 /
Купци у иностранству 16.894 9.294
Исправка вредности потраживања од купаца -97 /

Свега 20.434 16.976
Друга потраживања /
Потраживања за камату и дивиденде /
Потраживања од запослених 9 8
Потраживања од државних органа и
организација 85 30
Остала потраживања 8.980 8.980
Минус: Исправка вредности других потра. / /

Свега 9.074 9.018
УКУПНA ПОТРАЖИВАЊА 29.508 25.994

22.1 Потраживања  за  више  плаћен
порез на добит 2 2



.  Сва  већа  потраживања  су  усаглашена  путем  ИОС-а  отворених  ставки  са  стањем  на  дан
31.12.2011. год.

У осталим потраживањима налази се пораживање од предузећа „ Бачка“ из Сивца, по
основу јемства за дугорочни кредит, који је у износу од 8.980.хиљада динара исплаћен ОТП
банци Нови Сад.
Судски  спор пред вишим трговинским судом је окончан у нашу корист 27.09.2010.год,  али
потраживање није наплаћено јер се „Бачка“из Сивца налази у реструктуирању.
У  сарадњи  са  Агенцијом  за  приватизацију  покренута  је  иницијатива  да  се  потраживање
наплати.

23 .КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочни финансијски пласмани друштва могу се приказати на следећи начин:

Опис
31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Краткорочни фин. пласмани у земљи-
»BS-INCOLL»ДОО 1.000 1.000
Краткорочни фин. пласмани у земљи-
»BS-INCOLL»ДОО -1.000 /

УКУПНО: 0 1.000

Предузеће »BS-INCOLL»ДОО  Агенција  за  привредне  регистре  избрисала  16.12.2011.  год.из
регистра.

24. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских  еквивалената  и  готовине  друштва  може  се  приказати  на  следећи
начин:

Опис
31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Текући (пословни) рачуни 18 33
Издвојена новчана средства и акредитиви / /
Благајна 0 0
Девизни рачун  54.210,74 еур 5.673 5.102

УКУПНО: 5.691 5.135

15



25. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊа

Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин:

26. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Стање и промене на одложеним пореским средствима могу се  приказати на следећи
начин:

У  складу  са  МРС  12  Управни  одбор,  одлуком  бр.252  усвојио  је  кумулативно
одложене пореске приходе.

27. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:
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Опис
31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010
у 000 дин

Потраживања за више плаћен ПДВ 662 162
Порез на додату вредност 198 170
Свега порез на додату вредност 860 332
Активна временска разграничења 175 179
Разграничене курсне разлике / 10.329

УКУПНО 1.035 10.840

Опис
20011.

у 000 дин
2010.

у 000 дин
Почетно стање – 1. јануара 15.773 24.424
Повећање у току године
Смањење у току године 6.203 8.651
Крајње стање – 31.децембар 9.570 15.773

Опис
31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Акцијски капитал 41.631 41.631
-oбичне акција 41631 41.631
Остали основни капитал / /

УКУПНО 41.631 41.631



27.a УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:
Номинална вредност једне акције износи:500,00 динара.

%
учешћа

31.12.2011
.

у дин.

Брoj
akција

31.12.2011

Број
акцио-
нара

Број акција
31.12.2010

31.12.2010.

у.дин.

Агенција за
приватизацију 72,79071 30.303.500 60.607 1 60.607 30.303.500
Акционарски
фонд 0,10329 43.000 86 1 86 43.000
Maњински
акционари 14,80748 6.164.500 12.329 99 12.329 6.164.500
«ВАЛКО» ДОО
Бачка Топола 12,29852 5.120.000 10.240 1 10.240 5.120.000
УКУПНО УЧЕШЋА

У КАПИТАЛУ 100,0000 41.631.000 83.262 102 83.262 41.631.000

Утоку  2009  године,  Агенција  за  приватизацију  раскинула  је  уговор  са  већинским
власникомком-конзорцијум тако да су акције пренете у власништво Акцијског фонда.

У 2010 год. Акције су из Акцијског фонда пренете у Агенцију за приватизацију која
постаје власник капитала са 72,79071% акција.

28. РЕЗЕРВЕ

Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:

Законске резерве су обавезне резерве које се формирају у складу са законом. Друштво је
образовало  законске резерве  када  је  то  била  обавеза  по Закону о  предузећима  («Службени
гласник СРЈ», бр. 29/96, 33/96, ..... 36/2002) који прописивао да је друштво капитала дужно да
има законске резерве.
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Опис
31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Емисиона премија / /
Законске резерве 244 244
Статутарне и друге резерве / /

УКУПНО 244 244



29. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

У току 2011. године није вршена расподела нераспоређене добити, такође није вршена
исплата дивиденде акционарима.

30. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Опис
31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Дугорочна резервисања за одлазак у
пензију 2.029 1.600
У складу са  МРС 19 предузеће  је  извршило дугорочна  резервисанја  за  одлазак  у
пензију.

31. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обавезе по основу дугорочних кредита друштва могу се приказати на следећи начин:
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Опис у 000 дин.

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2011. 2.590
Исправка грешке и промена рачуноводствене
политике

/

Кориговано стање нераспоређене добити ранијих
година – 1.1.2011.

/

Распоређена добит у 2011, исплаћена дивиденда /
Остала повећања /
Остала смањења
Нераспоређена добит текуће године 1.390
Стање на дан 31.12.2011. 3.980

Опис
Ознака
партиј

е

ЕUR
2011

Камат
на

стопа
номин.

31.12.2011
у 000 дин

31.12.2010

у 000 дин

Дугорочни кредити у земљи
Од банке, у дин. са валутном
кл. Пираеус банка (  царина за
опрему) 64556 63.675,68 11,50% 6.783 8.962
Девизни кредит од банке
Пираеус банка (преса) 7419 108.341,38 11,50% 11.337 15.025
Девизни кредит од банке
Пираеусбанка ( бојлерлав) 7322 89.016,69 11,50% 9.315 11.513
Пираеус банка револвинг 90656 4.568,14 12,70% 486 1.839
1.Свега 265.601,89 27.921 37.339
2.Финансијски лизинг
НБГлеасинг (ауто-мерцедес) 10.277,24 7,80% 1.079

1.618

УКУПНО 1-2 275.879,13 29.000 38.957



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

На основу отплатног плана:
-партија 64556 рок отплате 31.07.2015. год.
-партија 7419 рок отплате 31.07.2015. год.
-партија 7322 рок отплате 31.05.2016. год.
-партија   646 рок отплате 30.04.2013. год.
-фин. лизинг рок отплате 15.11.2014. год.

32. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин:

Опис
Ознака
партиј

е

ЕУР
2011

Кам.
стоп

%

31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010
.

у 000 дин

Део дугорочни кредити у земљи
Од Пираеус банке, у дин. са валут. кл. 64556 20.016,64 11,50 2.132 1.912
Девизни кредит од Пираеус банке 7419 34.057,51 11,50 3.564 3.205
Девизни кредит од Пираеус банке 7322 20.117,62 11,50 2.105 1.893
Пираеус банка револвинг 90656 12.604,47 12,70 1.343 1.190
1.Свега 86.796,24 9.144 8.200
2.Кредит од фонда за развој АПВ / 4,00 / 15.550
3.Кредит од Развојне банке Војводине 89.688,97 7,80 9.385 /

23.749
4.Финансијки лизинг
НБГ леасинг 5.018,26 7,80 527 491

УКУПНО 1-4 181.503 19.056 24.240
У оквиру краткорочних финансијских обавеза налази се 66. хиљада прекорачење на текућем
рачуну-дозвољени минус.

33.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:
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Опис 31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010
у 000 дин

Обавезе из пословања
Добављачи у земљи 4.422 7.096
Добављачи у иностранству 1.652 478
Примљени аванси 69 821

Свега 6.143 8.395



34.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин:

31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Обавезе по основу зарада и накнада
зарада 6.849 5.188
Друге обавезе 9.439 9.502
Обавезе по основу камата и трошкова
финансирања (EUR 12,14) 86 5
Обавезе за дивиденде 5.929 5.929
Обавезе према запосленима / 205
Обавезе према члановима управног и
надзорног одбора 3.152 3.152
Остале обавезе 272 211

Свега 16.288 14.690

35.  ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА

Опис 31.12.2011.
у 000 дин

31.12.2010.
у 000 дин

Обавезе за порезе царине и друге дажбине
Остале обавезе за порезе 2.277 2.269

Свега 2.277 2.269

36. СУДСКИ СПОРОВИ

Покренути судски спорови у корист „ Потисје-Прецизни лив“ АД
Нема.

Покренути судски спорови против „ Потисје-Прецизни лив“АД

1. Пред некадашнњим Општинским судом у Ади под Посл. бр. П-118/09, дана 09.јула
2009. године тужиоци Станковић Драгица из Ловћенца и Тушуп  Наташа из Фекетића, ради
наплате  накнаде  за  рад  председника  надзорног  одбора  и  члана  надзорног  одбора.  Висина
потраживања  тужиоца  износи  646.000,00  динара  са  каматама.  Дана  06.августа  2009.године
тужени  је  у  одговору на  тужбу  оспорио тужбу  тужиоца.  Предмет  се  након  реорганизације
мреже судова води под Посл. бр. I. 17-П 2134/10.I. степена пресуда са којом се тужбени захтев
одбија је донета дана 16. септембра 2011.године. Против горње пресуде је дана 22. новембра
2011. године пуномоћник тужиоца уложио жалбу, која још није решена од стране Апелационог
суда.

2.  Пред некадашњим Општинским судом у Ади под Посл. бр. П-117/09, дана 07.јула
2009.  године  тужиоци  Миле  Јерковић  из  Карађорђева,  Данијела  Грковић  из  Бачке  Тополе,
Вишња Јерковић из Новог Сада, Мирјана Јерковић из Карађорђева,  поднели су тужбу ради
наплате накнаде за рад члана управног одбора и надзорног одбора и исплате дивиденде. Висина
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потраживања тужиоца износи ЕUR-а 34.000 са каматама. Дана 06.августа 2009.године тужени је
у одговору на тужбу оспорио тужбу тужиоца. Предмет се након реорганизације мреже судова
води под Посл.  бр.  I.  15-П 2133/10.I.  степена пресуда  са којом се тужбени захтев одбија је
донета  дана  12.  маја  2011.године.  Против  горње  пресуде  је  дана  29.  јула  2011.  године
пуномоћник тужиоца уложио жалбу, која још није решена од стране Апелационог суда.

3.Пред  Трговинским  судом  у  Суботици  под  Посл.  бр.  II  П-406/09,  дана  11.јуна
2009.године тужиоци Беслаћ Стеван и Беслаћ Бојан из Бачке Тополе, поднели су тужбу ради
накнаде  за  рад  председника  управног  одбора,  члана  управног  одбора  и  исплате  дивиденде
Висина  потраживања  тужиоца  износи  3.054.488,00  динара  са  каматама.  Дана  06.августа
2009.године  тужени  је  у  одговору  на  тужбу  оспорио  тужбу  тужиоца.  Предмет  се  након
реорганизације мреже судова води под Посл.  бр.  П 149/2010.I.  степена пресуда  са  којом се
тужбени захтев одбија је донета дана 08. јуна 2011.године. Против горње пресуде је дана 01.
јула  2011.  године и 06.јула  2011. године пуномоћник тужиоца уложио жалбу,  која још није
решена од стране Привредног апелационог суда.

4.Пред Привредним судом у Суботици под Посл.  бр.2 П-745/2010 дана 07.јуна  2010.
године тужилац Грковић Днијела из Новог Сада поднела је тужбу против туженог Потисје-
Прецизни лив АД Ада, ради исплате дивиденде. Висина  потраживања  тужиоца  износи
2.071.734,00 динара са законским затезним каматама рачунајући од дана подношења тужбе до
дана исплате. Дана 24. децембара 2010. године пуномоћнику туженог је достављена I.степена
пресуда са којом се тужбени захтев тужиоца одбија као неоснован и обавезује се тужилац да
туженом надокнади проузроковане парничне трошкове од 30.000,00 динара. Горња пресуда је
дана 05.јанура 2011.године постала правоснажна.Ради наплате досуђених парничних трошкова
против тужитељице води се извршни поступак пред Основним Судом у Новом Саду под Посл.
бр.  I-2580/2011,који суд  се  дана 21.јула  2011.  године огласио ненадлежним за  поступање  и
предмет  уступио  Привредном  суду  у  Новом  Саду.Од  дана  оглашавања  ненадлежним  у
предмету ниједан суд није предузео никакве процесне радње

.

37.ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су
коришћени за прерачунавање у динарску противвредност девизних позиција биланса стања су
следећи:

Валута 31.12.2011 31.12.2010
DIN DIN

1 ЕUR 104,6409 105,4982

Продајни  курс  по  коме  се  прерачунавају  кредити  у  динарима  са  валутном  клаузулом  од
Пираеус банке износи 1 ЕUR=106,5244 DIN.
Продајни курс за девизе -прерачун обавеза за примљени лизинг је:1 EUR=104,9548 DIN.

У Ади: 29.02.2012

Лице одговорно за састављање
        финансијских извештаја

Весна Тасић с.р. М.P

Законски заступник:

Милутин Вицо с.р.
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Broj: 57/12 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Akcionarima „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, Ada 

 

 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

 

 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje 

preciznog liva, Ada, koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilans uspeha, izveštaj o 

promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i statistički aneks i 

napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge 

objašnjavajuće informacije. 

 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.  

 

 

Odgovornost revizora 

 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju 

smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa 

etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, 

uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 

prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, 

nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje 

su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka 

koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola 

pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena 

izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko 

mišljenje. 

 

Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, Ada na dan 

31. decembra 2011. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu 

završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim 

politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 



 

 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA - nastavak 

 

Akcionarima „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, Ada 

 

 

Naglašavanje pitanja 

 

Skrećemo pažnju, ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje u paragrafu Mišljenje, na činjenicu da 

zemljište na kom se nalazi poslovna zgrada i skladište Društva nije evidentirano u Bilansu stanja kao 

osnovno sredstvo. Radi se o gradskom građevinskom zemljištu, čiji je Društvo formalno samo korisnik a ne i 

vlasnik, ali nad kojim po ekonomskoj suštini postoje elementi vlasništva.  

 

 

 

U Beogradu, 9. mart 2012. godine 

“MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd 

 

Bogoljub Aleksić 

Ovlašćeni revizor 
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BILANS USPEHA 

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine 

 

 

    ( u hiljadama dinara) 

Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

POZICIJA AOP 
Napomena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

1 2 3 4 5 6 

  
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG 

POSLOVANJA        

  I. POSLOVNI PRIHODI 201  185.489 142.678 

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 5 187.562 149.410 

62 2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe 203 6 577  

630 3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka 204    

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka 205 7 2.650 6.807 

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi  206   75 

  II. POSLOVNI RASHODI 207  157.917 124.367 

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 8 3.954 5.962 

51 2. Troškovi materijala 209 9 50.695 33.337 

52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi 210 10 83.117 67.778 

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 11 3.555 3.408 

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 12 16.596 13.882 

  III. POSLOVNI DOBITAK 213  27.572 18.311 

  IV. POSLOVNI GUBITAK 214    

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 13 2.841 2.320 

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 14 18.181 10.524 

67,68 VII. OSTALI PRIHODI 217 15 363 495 

57,58 VIII. OSTALI RASHODI 218 16 3.735 856 

  
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 

PRE OPOREZIVANJA 219  8.860 9.746 

  
X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 

PRE OPOREZIVANJA 220    

69-59 
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE 

OBUSTAVLJA 221    

59-69 
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE 

OBUSTAVLJA 222 17 1.266  

  B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 223  7.594 9.746 

  V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 224    

  G. POREZ NA DOBITAK     

721 1. Poreski rashod perioda 225    

722 2. Odloţeni poreski rashodi perioda 226 18 6.204 8.652 

722 3. Odloţeni poreski prihodi perioda 227    

 723 D. Isplaćena liĉna primanja poslodavcu 228    

  Đ. NETO DOBITAK 229  1.390 1.094 

  E. NETO GUBITAK 230    

  
Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA 

MANJINSKIM ULAGAĈIMA 231    

  
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA 

VLASNICIMA MATIĈNOG PRAVNOG LICA 232    

  I. ZARADA PO AKCIJI     

  1. Osnovna zarada po akciji 233    

  2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234    
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BILANS STANJA  

na dan 31. decembra 2011. godine 

 

 

    ( u hiljadama dinara) 

Grupa raĉuna, 

raĉun 
POZICIJA AOP 

Napomen

a broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodn

a godina 

1 2 3 4 5 6 

  A K T I V A         

  A. STALNA IMOVINA 001  41.430 42.498 

00 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002    

012 II. GOODWILL 003    

01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 19 839 932 

  

IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, 

OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 005  40.591 41.566 

020,022,023,0

26,027(deo),0

28   (deo),029 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 20 40.591 41.566 

024,027(deo) i 

028(deo) 2. Investicione nekretnine 007    

021,025,027 

(deo) i 

028(deo) 3. Biološka sredstva 008    

  

IV. DUGOROĈNI FINANSIJSKI 

PLASMANI 009    

030 do 

032,039(deo) 1. Uĉešća u kapitalu 010    

033 do 

038,039(deo) 

minus 037 2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani 011    

  B. OBRTNA IMOVINA 012  69.714 76.344 

10 do 13,15 I. ZALIHE 013 21 33.478 33.373 

14 

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA 

PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA 

KOJE SE OBUSTAVLJA 014    

  

III. KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA, 

PLASMANI I GOTOVINA 015  36.236 42.971 

20,21 i 22, 

osim 223 1. Potraţivanja 016 22 29.508 25.994 

223 2. Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak 017 22.1 2 2 

23 minus 237 3. Kratkoroĉni finansijski plasmani 018 23  1.000 

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019 24 5.691 5.135 

27 i 28 osim 

288 

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna 

vremenska razgraniĉenja 020 25 1.035 10.840 

288 V.ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA 021 26 9.570 15.773 

  G. POSLOVNA IMOVINA 022  120.714 134.615 

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023    

  Đ. UKUPNA AKTIVA 024  120.714 134.615 

88 E. VANBILANSNA AKTIVA 025  29.722 25.030 
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BILANS STANJA 

 na dan 31. decembra 2011. godine – Nastavak 

 

 

    ( u hiljadama dinara) 

Grupa raĉuna, 

raĉun 
POZICIJA AOP 

Napomena 

broj 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

1 2 3 4 5 6 

  P A S I V A      

  A. KAPITAL 101  45.855 44.464 

30 I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102 27 41.631 41.631 

31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103    

32 III. REZERVE 104 28 244 244 

330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105    

332 

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 

HARTIJA OD VREDNOSTI 106    

333 

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 

HARTIJA OD VREDNOSTI 107    

34 VII. NERASPOREĐENI DOBITAK 108 29 3.980 2.589 

35 VIII. GUBITAK 109    

037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110    

  
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I 

OBAVEZE 111  74.859 90.151 

40 I. DUGOROĈNA REZERVISANJA 112 30 2.029 1.600 

41 II. DUGOROĈNE OBAVEZE 113 31 29.000 38.957 

414,415 1. Dugoroĉni krediti 114  27.921 37.339 

41 bez 414 i 

415 2. Ostale dugoroĉne obaveze 115  1.079 1.618 

  III. KRATKOROĈNE OBAVEZE 116  43.830 49.594 

42 osim 427 1. Kratkoroĉne finansijske obaveze 117 32 19.122 24.240 

427 

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih 

prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 118    

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 33 6.143 8.395 

45 i 46 4. Ostale kratkoroĉne obaveze  120  16.288 14.690 

47 i 48, osim 

481 i 49 osim 

498 

5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih 

prihoda i pasivna vremenska razgraniĉenja 121 35 2.277 2.269 

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122    

498 V. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE 123    

  G. UKUPNA PASIVA 124  120.714 134.615 

89 D. VANBILANSNA PASIVA 125  29.722 25.030 
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IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine 

 

 

  ( u hiljadama dinara) 

POZICIJA AOP 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

1 2 3 4 

A.  TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI       

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 301 191.779 149.669 

1Prodaja i primljeni avansi 302 186.589 145.285 

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 85 19 

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 5.105 4.365 

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 305 175.726 140.803 

1. Isplate  dobavljaĉima i dati avansi 306 80.227 60.571 

2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi  307 86.290 67.778 

3. Plaćene kamate 308 5.939 7.190 

4. Porez na dobitak 309   

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 3.270 5.264 

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 311 16.053 8.866 

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 312   

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA     

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 313 201  

1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314   

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i 

bioloških sredstava 315 201  

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316   

4. Primljene kamate 317   

5. Primljene dividende 318   

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 319 1.021 903 

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320   

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i 

bioloških sredstava 321 1.021 903 

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322   

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 323   

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 324 820 903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“POTISJE-PRECIZNI LIV” AD, ADA 

 

7 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine – Nastavak 

 

 

  ( u hiljadama dinara) 

POZICIJA AOP 

Iznos 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

1 2 3 4 

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA     

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 325 42.943 31.334 

1. Uvećanje osnovnog kapitala 326   

2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi) 327 42.943 31.334 

3. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze 328   

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 329 57.755 34.897 

1. Otkup  sopstvenih akcija i udela 330   

2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 57.138 34.454 

3. Finansijski lizing 332 617 443 

4. Isplaćene dividende 333   

III. Neto prilivi  gotovine iz aktivnosti finansiranja  334   

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja  335 14.812 3.563 

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE 336 234.923 181.003 

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE 337 234.502 176.603 

Đ. NETO PRILIV GOTOVINE 338 421 4.400 

E. NETO ODLIV GOTOVINE 339   

Ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA 340 5.135 619 

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA 

GOTOVINE 341 135 116 

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA 

GOTOVINE 342   

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA 343 5.691 5.135 
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IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine 

red. 
broj 

OPIS 

Osnovni 

kapital                   
(grupa 30 

bez 309) 

Ostali 

kapital       

(rn 309) 

Neuplaćeni 

upisani 
kapital 

(grupa 31) 

Emisiona 

premija      

(rn 320) 

Rezerve 

(rn 321, 

322) 

Revaloriza-

cione 
rezerve        

(grupa 33) 

Neralizovani 
dobici po 

osnovu hartija 

od vrednosti 
(raĉun 332) 

Neralizovani 
gubici po 

osnovu hartija 

od vrednosti 
(raĉun 333) 

NerasporeĊeni 

dobitak       

(grupa 34) 

Gubitak 

do visine 
kapitala 

(grupa 35) 

Otkupljene 
sopstvene 

akcije i 

udeli (rn 
037,237) 

UKUPNO 

Gubitak 

iznad 

visine 
kapitala 

(grupa 

29) 

1 
AOP 401 414 427 440 453 466 479 492 505 518 531 544 557 

Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010. 41.631    244    1.340   43.215  

2 

AOP 402 415 428 441 454 467 480 493 506 519 532 545 558 

Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i 

promena raĉunovodstvenih politika u 
prethodnoj godini -povećanje                       0   

3 

AOP 403 416 429 442 455 468 481 494 507 520 533 546 559 

Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i 
promena raĉunovodstvenih politika u 

prethodnoj godini -smanjenje                       0   

4 
AOP 404 417 430 443 456 469 482 495 508 521 534 547 560 

Korigovano poĉetno stanje na dan 01.01. 

prethodne godine 2010(r.br.1+2-3) 41.631    244    1.340   43.215  

5 
AOP 405 418 431 444 457 470 483 496 509 522 535 548 561 

Ukupna povećanja u prethodnoj godini         1.249   1.249  

6 
AOP 406 419 432 445 458 471 484 497 510 523 536 549 562 

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini              

7 
AOP 407 420 433 446 459 472 485 498 511 524 537 550 563 

Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2010 
(r.br. 4+5-6) 41.631    244    2.589   44.464  

8 

AOP 408 421 434 447 460 473 486 499 512 525 538 551 564 

Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i 

promena raĉunovodstvenih politika u tekućoj 
godini -povećanje                       0   

9 

AOP 409 422 435 448 461 474 487 500 513 526 539 552 565 

Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i 
promena raĉunovodstvenih politika u tekućoj 

godini -smanjenje                       0   

10 
AOP 410 423 436 449 462 475 488 501 514 527 540 553 566 

Korigovano poĉetno stanje na dan 01.01. 

tekuće godine 2011 (r.br.7+8-9) 41.631    244    2.589   44.464  

11 
AOP 411 424 437 450 463 476 489 502 515 528 541 554 567 

Ukupna povećanja u tekućoj godini         1.391   1.391  

12 
AOP 412 425 438 451 464 477 490 503 516 529 542 555 568 

Ukupna smanjenja u tekućoj godini              

13 

AOP 413 426 439 452 465 478 491 504 517 530 543 556 569 

Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2011(r.br. 

10+11-12) 41.631    244    3.980   45.855  
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STATISTIĈKI ANEKS ZA 2011. GODINU 

 

 

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU 

 

OPIS AOP 
Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12 

2. Oznaka za veliĉinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2 

3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5) 603 4 4 

4. Broj stranih (fiziĉkih ili pravnih) lica koja imaju uĉešće u kapitalu 604   

5. Proseĉan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 112 103 

 

 

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, 

OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA 

   

Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Bruto 
Ispravka 

vrednosti 

Neto            

(kol 4-5) 

01 1. Nematerijalna ulaganja         

  1.1. Stanje na poĉetku godine 606 1.243 311 932 

  1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine 607    

  

1.3. Smanjenje (otuĊenje, rashodovanje i obezvreĊenje) u toku 

godine 608 93  93 

  1.4. Revalorizacija u toku godine 609    

  1.5. Stanje na kraju godine 610 1.150 311 839 

02 2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva      

  2.1. Stanje na poĉetku godine 611 162.271 120.705 41.566 

  2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine 612 1.444  1.444 

  

2.3. Smanjenje (otuĊenje, rashodovanje i obezvreĊenje) u toku 

godine 613 2.419  2.419 

  2.4. Revalorizacija u toku godine 614    

  2.5. Stanje na kraju godine 615 161.296 120.705 40.591 

 

 

 

 

III STRUKTURA ZALIHA 

   

Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

10 1. Zalihe materijala 616 9.957 7.013 

11 2. Nedovršena proizvodnja 617 13.261 15.493 

12 3. Gotovi proizvodi 618 9.875 10.293 

13 4. Roba 619 342 556 

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620   

15 6. Dati avansi 621 43 18 

  7. SVEGA 622 33.478 33.373 
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IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA   
Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

300 1. Akcijski kapital 623 41.631 41.631 

   u tome strani kapital 624   

301 2. Udeli društva sa ograniĉenom odgovornošću 625   

   u tome strani kapital 626   

302 3. Ulozi ĉlanova ortaĉkog i komanditnog društva 627   

   u tome strani kapital 628   

303 4. Drţavni kapital 629   

304 5. Društveni kapital 630   

305 6. Zadruţni udeli 631   

309 7. Ostali osnovni kapital 632   

30 SVEGA 633 41.631 41.631 

 

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA   

Grupa 

raĉuna, 

raĉun 

OPIS AOP 

Broj akcija kao ceo broj 

iznosi u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

  1. Obiĉne akcije     

  1.1. Broj obiĉnih akcija 634 83.262 83.262 

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obiĉnih akcija - ukupno 635 41.631 41.631 

  2. Prioritetne akcije     

  2.1. Broj prioritetnih akcija 636   

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637   

300 SVEGA 638 41.631 41.631 

 

VI POTRAŢIVANJA I OBAVEZE  

Grupa raĉuna, 

raĉun 
OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

20 

1. Potraţivanja po osnovu prodaje                                                   

(stanje na kraju godine 639≤016) 639 20.434 16.976 

43 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640≤0117) 640 6.143 8.395 

deo 228 

3. Potraţivanja u toku godine od društava za osiguranje za 

naknadu štete (dugovni promet bez poĉetnog stanja) 641   

27 

4. PDV plaćen prilikom nabavke robe i usluga (dugovni promet 

bez poĉetnog stanja) 642 10.408 7.285 

43 

5. Obaveze iz poslovanja                                                                    

(potraţni promet bez poĉetnog stanja) 643 85.960 65.272 

450 

6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada                                   

(potraţni promet bez poĉetnog stanja) 644 48.206 39.315 

451 

7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret 

zaposlenog (potraţni promet bez poĉetnog stanja) 645 6.891 5.613 

452 

8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 

zaposlenog (potraţni promet bez poĉetnog stanja) 646 12.013 9.795 

461, 462 i 

723 

9. Obaveze za dividende, uĉešće u dobitku i liĉna primanja 

poslodavaca (potraţni promet bez poĉetnog stanja) 647   

465 

10. Obaveze prema fiziĉkim licima za naknade po ugovoru 

(potraţni promet bez poĉetnog stanja) 648   

47 

11. PDV naplaćen prilikom prodaje proizvoda, robe i usluga 

(potraţni promet bez poĉetnog stanja) 649 4.918 3.842 

  12. Kontrolni zbir  (od 639 do 649) 650 194.973 156.493 
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VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI  

Grupa raĉuna, 

raĉun 
OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

513 1. Troškovi goriva i energije 651 18.233 13.274 

520 2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 67.110 54.723 

521 

3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na 

teret poslodavca 653 12.013 9.795 

522,523,524 i 

525 

4. Troškovi naknada fiziĉkim licima (bruto) po osnovu 

ugovora 654   

526 

5. Troškovi naknada ĉlanovima upravnog i nadzornog odbora 

(bruto) 655   

529 6. Ostali liĉni rashodi i naknade 656 3.994 3.260 

53 7. Troškovi proizvodnih usluga 657 10.422 8.992 

533, deo 540 i 

deo 525 8. Troškovi zakupnina 658   

deo 533, deo 

540 i deoo 525 9. Troškovi zakupnina zemljišta 659   

536,537 10. Troškovi istraţivanja i razvoja 660   

540 11. Troškovi amortizacije 661 2.512 2.678 

552 12. Troškovi premija osiguranja 662 589 605 

553 13. Troškovi platnog prometa 663 1.192 1.263 

554 14. Troškovi ĉlanarina 664 336 271 

555 15. Troškovi poreza 665 590 552 

556 16. Troškovi doprinosa 666   

562 17. Rashodi kamata 667 5.660 7.079 

deo 560, 

deo561 i 562 18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 5.660 7.079 

deo 560, deo 

561, i deo 562 19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 5.544 6.925 

deo 579 

20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, 

obrazovne, nauĉne i verske namene, za zaštitu ĉovekove 

sredine i za sportske namene 670 28 30 

  21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 133.883 116.526 

 

 

VIII DRUGI PRIHODI  

Grupa raĉuna, 

raĉun 
OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 6.296 9.748 

640 

2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, 

kompenzacija i povraćaja poreskih daţbina 673   

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674   

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljište 675   

651 5. Prihodi od ĉlanarina 676   

deo 660, deo 

661 i deo 662 6. Prihodi od kamata 677 58 14 

deo 660, deo 

661 i deo 662 

7. Prihodi od kamata po raĉunima i depozitima u bankama i 

ostalim finansijskim organizacijama 678 27 5 

deo 660, deo 

661, i deo 

669 8. Prihodi po osnovu dividendi i uĉešća u dobitku 679   

  9. Kontrolni zbir (od 672 do 679) 680 6.381 9.767 
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IX OSTALI PODACI  
     

OPIS AOP 

Iznos u 000 dinara 

Tekuća 

godina 

Prethodna 

godina 

1. Obaveze za akcize   681   

2. Obraĉunate carine i druge uvozne daţbine                                                               

(ukupan godišnji iznos prema obraĉunu) 682 79 121 

3. Kapitalne subvencije i druga drţavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku 

osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 683   

4. Drţavna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova 

poslovanja 684   

5. Ostala drţavna dodeljivanja 685   

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili 

naturi od inostranih pravnih ili fiziĉkih lica 686   

7. Liĉna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo 

preduzetnici) 687   

8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)  688 79 121 
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1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU 

 

Privredno društvo POTISJE-PRECIZNI LIV AD iz Ade (u daljem tekstu: Društvo) je akcionarsko društvo.. 

Osnovna delatnost društva je:24.52- Livenje ĉelika, sivog liva i bakarnih legura. 

 

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o raĉunovodstvu i reviziji („Sluţbeni glasnik RS“ br. 

46/2006) društvo je razvrstano u srednje  pravno lice. 

 

Društvo je registrovano  kod Agencije za privredne registre. 

 

Registarski broj: BD.257378/2006;BD.243347/2006,.BD. 38603/2008, BD. 117605/2008, 

BD. 121848/2008...117780/2009. 

 

Sedište društvaje Ada, Molski put, broj 4 

 

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101092251. 

 

Proseĉan broj zaposlenih u 2011. god. je 112 (u 2010  103). 

 

Društvo je osnovano 1973 godine pod nazivom „Iskra“ Ada Godine 1976.izvršeno je integrisanje sa „Famil 

Potisje“ iz Ade, tako da preduzeće posluje kao OOUR u njegovom sastavu i menja naziv u „Precizni liv“ 

Ada. Društveno preduzeće „Potisje“ transformiše se, 1990. godine, u Holding kompaniju, a  „Potisje“-

Precizni liv“ postaje deoniĉarsko društvo za livenje preciznih odlivaka. Godine 2000, izvršena je promena 

osnivaĉa i promena naziva preduzeća u „Potisje-Precizni liv“ AD za livenje odlivaka.U periodu od 2004-

2005 godine preduzeće poboljšava svoju infrastrukturu i postiţe uspeh u poslovanju što se tiĉe proizvodnje. 

 

06.11.2006.godine okonĉan je postupak privatizacije, tako da je većinski društveni kapital 100% 

transformisan u akcijski kapital. Većinski vlasnik postaje konzorcijum. Akcije preduzeća ukljuĉene su na 

vanberzansko trţište Beogradske berze od 27.08.2007. godine. U 2008 izvršena su dodatna ulaganja u 

savremenu opremu za obavljanje proizvodnje (presa za tvrdi vosak, bojlerklav, protoĉna ţarna peć, 

spektrometar), i poĉela je da se koristi tehnologija za tvrdi vosak prilikom izrade odlivaka.  

 

26.05.2009. godine Agencija za privatizaciju raskinula je Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom 

javne aukcije sa kupcem. Akcijski fond postaje većinski vlasnik u ĉiju korist je preneto 60.693 akcija ili 

72,894% kapitala. Akcijski fond imenuje privremenog zastupnika kapitala.  

 

Od avgusta 2010.god. Agencija za privatizaciju preuzima 60.607 akcija od Akcijskog fonda, prati poslovanje 

livnice i traţi nove potencijalne kupce radi ponovne privatizacije. 

 

 

2. OSNOVA ZA SASTAVLjANjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

Finansijski izveštaji privrednog društva „Potisje-Precizni liv“AD za obraĉunski period koji se završava 

31.12.2011. godine sastavljeni su, po svim materijalno znaĉajnim pitanjima, u skladu sa MeĊunarodnim 

raĉunovodstvenim standardima/MeĊunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), 

Zakonom o raĉunovodstvu i reviziji („Sluţbeni glasnik RS“ br. 46/2006,....2/2010), drugim podzakonskim 

propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim raĉunovodstvenim politikama koje su 

utvrĊene Pravilnikom o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama. 

 

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drukĉije navedeno.Uporedni podaci 

prikazani su u hiljadama (RSD )vaţećim na dan 31.12.2010.god. 
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3. PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Pravila procenjivanja-osnovne pretpostavke 

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni po naĉelu nastanka poslovnog dogaĊaja (naĉelo uzroĉnosti) i naĉelu 

stalnosti. 

Prema naĉelu nastanka poslovnog dogaĊaja uĉinci poslovnih promena i drugih dogaĊaja se priznaju u 

momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati).Finansijski izveštaji sastavljeni 

na naĉelu poslovnog dogaĊaja (osim izveštaja o novĉanim tokovima) pruţaju informacije ne samo o 

poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje ukljuĉuju isplatu i prijem gotovine, već takoĊe i o 

obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti 

primljena u budućem periodu. Finansijski izveštaji su sastavljeni pod predpostavkom da će Društvo da postoji 

na neograniĉeni vremenski period i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 

 

 

3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

 

Sredstva se priznaju u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i 

kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja moţe da se pouzdano izmeri. 

 

Obaveze se priznaju u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrţi ekonomske koristi 

proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koji će se podmiriti moţe pouzdano da 

izmeri. 

 

Prihodi se priznaju u bilansu uspeha kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano sa povećanjem 

sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje 

istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza. 

 

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa 

smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza moţe pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda 

nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava. 

 

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloţeni novac ili uloţena kupovna moć i 

predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proistiĉe koncept oĉuvanja finansijskog 

kapitala. Oĉuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama-RSD. Po ovom 

konceptu dobitak je zaraĊen samo ako finansijski (ili novĉani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje 

finansijski (ili novĉani) iznos neto imovine na poĉetku perioda, nakon ukljuĉivanja bilo kakvih raspodela 

vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine. 

 

3.3.Preraĉunavanje stranih sredstava plaćanja i raĉunovodstveni tretman  kursnih razlika. 

 

Izvršen je preraĉun novĉanih sredstava, potraţivanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu 

dinarsku protivvrednost po kursu vaţećem na dan bilansa stanja. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale 

po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda. 

 

Preraĉun potraţivanja i obaveza sa ugovorenom zaštitom putem valutne klauzule vrši se po ugovorenom 

kursu vaţećem na dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjiţi kao finansijski prihod, odnosno rashod. 

 

3.4. Poslovni prihodi 

 

Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj.izvršene prodaje do kraja obraĉunskog 

perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao duţniĉko-poverilaĉki odnos i da je ispostavljena faktura. 

Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraţivanja, uzimajući u obzir iznos svih 

trgovaĉkih popusta i koliĉinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika izmeĊu poštene vrednosti i nominalnog 

iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi 

uslovi: 

 -Društvo je prenelo na kupca sve znaĉajne rizike i koristi od vlasništva; 
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 -rukovodstvo Društva ne zadrţava niti upliv na upravljanje u meri koja se obiĉno  povezuje sa 

vlasništvom, niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 

 -kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 

 -kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Društvo i  

-kada su troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere. 

 Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja. 

 

3.5. Poslovni rashodi 

 

U ukupne poslovne rashode spadaju: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, 

naknada zarada i ostali liĉni rashodi; troškovi amortizacije i rezervisanja:troškovi proizvodnih usluga i 

nematerijalni troškovi. 

 

Osnovni elementi i naĉela priznavanja rashoda su: 

 - rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (naĉelo uzroĉnosti); 

 kada se oĉekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obraĉunskih perioda, a povezanost 

sa prihodom moţe da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka 

sistemske i razumne alokacije. 

 Rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg 

buduće ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u 

bilansu stanja kao sredstvo. 

 Rashodi se priznaju i u onim sluĉajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja 

sredstava. 

 Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrĊuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, 

umanjene za iznos utvrĊene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadrţanih u vrednosti prodate robe na 

veliko. 

 

3.6. Dobici i gubici 

 

Dobici predstavljaju povećanje ekonomske koristi, a obuhvataju prihode koji se javljaju u sluĉaju prodaje 

stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po 

osnovu prodaje trţišnih hartija od vrednosti (u sluĉaju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po 

njihovim trţišnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne 

imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti. 

 

Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama niţim od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim po 

osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimiĉno 

nadoknaditi od osiguravajućih društava, po osnovu primene principa imperativa (umanjenje vrednosti 

imovine). 

 

3.7. Finansijski prihodi i rashodi 

 

Finansijki prihodi i rashodi obuhvataju: rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li se 

plaćaju ili pripisuju iznosu obaveza na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih razlika i ostale 

finansijske prihode i rashode. 

 

Srazmeran iznos razgraniĉenih efekata obraĉunate ugovorene valutne klauzule i kursnih razlika iz prethodnih 

godina preneće se na troškove. 

 

Prihodi od dividendi priznaju se kao prihodi u godini kada se iste odobre za isplatu. 

 

3.8. Finansijki lizing 

 

Finansijski liing je lizing kojim se prenose suštinski svi rizici i koristi koji su povezani sa vlasništvom nad 

nekim sredstvom. Po isteku perioda lizinga pravo svojine se moţe , ali ne mora preneti. 
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Korisnici lizinga priznaju finansijski lizing kao sredstvo i obavezu u svojim bilansima stanja, u iznosu koji su 

na poĉetku trajanja lizinga jednaki fer vrednosti sredstva koja su predmet lizinga, ili po sadašnjoj vrednosti 

minimalnih plaćanja za lizing , ako je ona niţa. 

 

Finansijki lizing uzorkuje povećanje troškova amortizacije za sredstva koja se amortizuju.kao i finansijske 

rashode u svakom obraĉunskom periodu.Politika amortizacije sredstava koja su predmet lizinga i koja se 

amortizuju treba da bude u skladu sa politikom amortizacije sredstava koja su u vlasništvu, a priznata 

amortizacija se izraĉunava u skladu sa MRS 16“Nekretnine, postrojenja i oprema. 

3.9. Porez na dobit i odloţena poreska sredsta i obaveze 

 

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obraĉunava i plaća u skladu sa republiĉkim propisima. Poreska 

obaveza se obraĉunava po stopi od 10% na oporezivu dobit. Oporeziva dobit utvrĊuje se u poreskom bilansu 

usklaĊivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, koji je saĉinjen u skladu sa MeĊunarodnim 

raĉunovodstvenim standardima i propisima kojima se ureĊuje raĉunovodstvo, za odreĊene rashode i prihode 

saglasno poreskom propisima. Obraĉunati porez se umanjuje za poreske olakšice ( ulaganje u osnovna 

sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti, zapošljavanje novih radnika i ostvarivanje dobiti u 

novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim podruĉjima). 

 

Gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti 

narednih perioda, ali ne duţe od pet godina. 

 

Odloţeni porez na dobit se rezerviše u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike 

koje nastanu izmeĊu poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim 

izveštajima. Iznos odloţenog poreza na dobit se utvrĊuje na osnovu zakonskih poreskih stopa koje su u 

primeni, ili se oĉekuje da će se primenjivati kada odnosna sredstva odloţenog poreza na dobit budu 

realizovana, ili kada se obaveze odloţenog poreza na dobit podmire. 

 

Sredstva odloţenog poreza na dobit se priznaju na osnovu odobrenog plana do obima u kome je verovatno da 

će buduća oporeziva dobit, u odnosu na koju privremene razlike mogu da se primene, biti na raspolaganju. 

 

30.10. Nematerijalna ulaganja 

 

Nematerijalno ulaganje je odredivo nemonetarno sredstvo bez fiziĉkog sadrţaja: 

 -koje sluţi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u 

administrativne svrhe; 

 -koje društvo kontroliše kao rezultat prošlih dogaĊaja; i 

 -od kojeg se oĉekuje priliv budućih ekonomskih koristi. 

  

Nematerijalna ulaganja ĉine ostala nematerijalna ulaganja. 

Nabavka nematerijalnih ulaganja u toku godine evidentira se po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost ĉini 

fakturna vrednost uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove dovoĊenja u stanje funkcionalne 

pripravnosti. Nakon što se prizna kao sredstvo, nematerijalno ulaganje se iskazuje po nabavnoj vrednosti ili 

po ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos gubitka zbog obezvreĊenja. 

 

Društvo priznaje u knjigovodstvu vrednost nematerijalnog ulaganja, troškove zamene nekih delova tih stavki, 

u momentu kada ti troškovi nastanu,i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanjaiz MRS 38. Svaki drugi 

naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 

 

Nematerijalno ulaganje prestaje da se iskazuje u bilansu stanja, nakon otuĊivanja ili kada je sredstvo trajno 

povuĉeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuĊenja ne oĉekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
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3.11. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 

Nekretnine postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 

 koja društvo drţi za upotrebu u proizvodnji ili isporuka robe ili pruţanje usluga, za iznajmljivanje drugim 

licima ili u administrativne sfrhe; 

 za koje se oĉekuje da će se koristiti duţe od jednog obraĉunskog perioda; i 

 ĉija je pojedinaĉna nabavna cena u vreme nabavke veća od proseĉne bruto zarade po zaposlenom u 

Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republiĉkog organa nadleţnog za poslove statistike. 

 

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu 

vrednost ĉini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve  zavisne troškove nabavke i sve 

troškove dovoĊenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedeih sredstava proizvedenih u 

sopstvenoj reţiji ĉine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 

 

Nakon što se prizna kao sredstvo, nekretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 

ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obraĉunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvreĊenja. 

 

Na dan sastavljanja bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo moţda 

obezvreĊeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstava koji moţe da se povrati. Ako 

je nadoknadiva vrednost sredstava manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se 

svodi na nadoknadivu vrednost, a za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda. 

 

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu nekretninu, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom 

iznosu tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno 

procenjene stope prinosa tog sredstva.  

 

Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako:  

 dolazi do produţenja korisnog veka trajanja, ukljuĉujući i povećanje kapaciteta; 

 se nadgradnjom mašinskih delova postiţe znaĉajno unapreĊenje kvaliteta izlaznih komponenata; i  

 usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava znaĉajno smanjenje prethodno procenjenih troškova 

poslovanja. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 

U okviru graĊevinskog zemljišta nije prikazana i vrednost gradskog graĊevinskog zemljišta a koje 

Društvo koristi na neograniĉeni rok a za ĉije korišćenje plaća naknadu po rešenju poreskog organa. 

 

3.12. Amortizacija 

 

Obraĉun amortizacije vrši se od poĉetka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 

upotrebu. 

 

Amortizacija se obraĉunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrĊuju na osnovu 

procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. 

 

Osnovica za obraĉun amortizacije sredstava je nabavna vrednost umanjena za preostalu vrednost i iznos 

obezvreĊenja. 

 

Preostala vrednost je neto iznos koji preduzeće oĉekuje da će dobiti za sredstvo na kraju korisnog veka 

trajanja, po odbitku oĉekivanih troškova otuĊenja 

 

Amortizacione stope, utvrĊene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe (bez utvrĊivanja rezidualnog 

ostatka) su: 

- graĊevinski objekti     2,50% - 20% 

 pogonska oprema  5,00% -50% 

 vozila   10,00% 
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3.13.Zalihe 

 

Zalihe osnovnog i pomoćnog materijala, rezervnih delova,alata i inventara, procenjuju se po metodi proseĉne 

nabavne vrednosti. Nabavka od dobavljaĉa tj. ulaz u magacin vodi se po nabavnoj vrednosti i dokazuje se 

kalkulacijom. Nabavnu vrednost ĉini neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke. U zavisne troškove 

nabavke ukljuĉuju se i pripadajući troškovi sopstvenog transporta.Zalihe materijala koji je proizveden kao 

sopstveni uĉinak preduzeća meri se po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti ako je niţa. 

 

Obraĉun utroška materijala vrši se po metodi proseĉne nabavne cene, koja se utvrĊuje tako što se posle svake 

nove nabavke utvrĊuje nova proseĉna nabavna cena , koja se dobije tako što se zateĉeno stanje zaliha 

uvećano za novu nabavku podeli sa koliĉinom zaliha. 

 

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 

vrednosti, ako je niţa. Cenu koštanja ĉine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za 

dovoĊenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 

-troškovi direktnog rada; 

-troškovi direktnog materijala; 

-indirektni troškovi , odnosno opšti proizvodni troškovi. 

 

U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 

-reţijski troškovi administracije, 

-troškovi prodaje. 

 

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje i 

procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha 

nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niţa od njihove cene koštanja,  vrši se delimiĉan otpis do neto 

prodajne vrednosti. 

 

3.14. Potraţivanja po osnovu prodaje 

 

Potraţivanja po osnovu prodaje procenjuju se po nominalnoj vrednosti umanjenoj za procenjeni iznos 

nenaplativih potraţivanja. 

 

U skladu sa propisima o raĉunovodstvu i na osnovu opšteg akta društva, vršena je ispravka vrednosti dospelih 

potraţivanja starijih od 60 dana. 

 

3.15. Gotovinski instrumenti i gotovina 

 

Gotovinski ekvivalenati i gotovina ukljuĉuju sredstva na raĉunima kod banaka. 

 

3.16. Naknade zaposlenima 

 

3.16.1. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

 

U skladu sa Zakonom o radu i Pojedinaĉnim kolektivnim ugovorom, Društvo je u obavezi da isplati 

otpremnine prilikom odlaska u penziju najmanje u visini tri proseĉne zarade po zaposlenom u Republici 

Srbiji prema polednjem objavljenom podatku. 

 

Rezervisanje po osnovu otpremnine vrši se u visini njihove sadašnje vrednosti u skladu sa zahtevima MRS 

19“ Naknade zaposlenima“ sadrţano je u priloţenim finansijskim izveštajima. Otpremnina se izmiruje na 

teret ukalkulisanog rezervisanja. 
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4. UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 

Društvo je u svom redovnom poslovanju u razliĉitom obimu izloţeno odreĊenim finansijskim rizicima i to: 

 -kreditni rizik, 

 -trţišni rizik (promene deviznog kursa, promene kamatnih stopa i rizik od promene  cena), 

 -rizik likvidnosti. 

 

Upravljanje rizicima u Društvu usmereno je na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskog trţišta 

potencijalni i negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. 

 

Upravljanje rizicima obavlja Upravni odbor, identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše zaštite od 

rizika. 

 

 

5. PRIHODI OD PRODAJE 

 

Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, pod uslovom da je sa tim danom nastao 

duţniĉko-poverilaĉki odnos i da je ispostavljena faktura. Prihodi se mere po poštenoj vrednosti primljene 

nadoknade ili potraţivanja. 

 

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Prihodi od prodaje robe na domaćem trţištu 287 1.365 

Prihodi od prodaje robe na inostranom trţištu 6009 8.384 

Svega prihodi od prodaje robe 6.296 9.749 

Prihodi od prodaje proizvoda na domaćemtrţištu 26.655 18.927 

Prihodi od prodaje usluga na domaćem trţištu 20 323 

Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom trţi. 151.793 117.536 

Prihodi od prodaje i usluga na inostranom trţi. 2.798 2.875 

Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga 181.266 139.661 

UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE: 187.562 149.410 

 

Ostvareni prihod od prodaje na domaćem trţištu iznose 14,38%, a na ino trţištu iznose85,63 %. 

 

 

6. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UĈINAKA I ROBE 

 

Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene 

potrebe 577 

/ 

UKUPNO: 577 / 
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7. POVEĆANjE (SMANjENjE) VREDNOSTI ZALIHA UĈINAKA 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Poĉetne zalihe uĉinaka (01.01.) 25.786 32.593 

Nedovršena proizvodnja 15.493 22.585 

Gotovi proizvodi  10.293 10.008 

Krajnje zalihe uĉinaka (31.12.) 23.136 25.786 

Nedovršena proizvodnja 13.261 15.493 

Gotovi proizvodi  9.875 10.293 

POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA UĈINAKA / / 

SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA UĈINAKA 2.650 6.807 

 

 

7.1. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Prihodi od izdavanja opreme u zakup / 75 

UKUPNO: / 75 

 

 

8. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 

 

Nabavna vrednost prodate robe društva sastoji se od sledećih vrsta troškova: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Nabavna vrednost prodate robe na veliko  3.954 5.962 

UKUPNO: 3.954 5.962 

 

 

9. TROŠKOVI MATERIJALA  

 

Troškovi materijala društva sastoje se od sledećih vrsta troškova: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Troškovi materijala za izradu 26.822 16.684 

Troškovi reţijskog materijala i sitnog inventa. 5.640 3.379 

Troškovi goriva i energije 18.233 13.274 

UKUPNO: 50.695 33.337 
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10. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĈNI RASHODI 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta troškova: 

Opis 
2011 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 67.110 54.723 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na 

teret poslodavca 12.013 9.795 

Troškovi naknada po ugovorima o delu / / 

Ostali liĉni rashodi i naknade 3.994 3.260 

UKUPNO: 83.117 67.778 

 

 

11. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANjA 

Troškovi amortizacije društva odnose se na amortizaciju: nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i 

opreme. 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Troškovi amortizacije-nematerijalnih ulaganja 93 103 

Troškovi amortizacije-nekretnina 378 359 

Troškovi amortizacije-oprema 2.041 2.217 

TROŠKOVI AMORTIZACIJE 2.512 2.679 

Rezervisanja za otpremnine i druge beneficije zaposlenima 1.043 729 

UKUPNO: 3.555 3.408 

 

 

12. OSTALI POSLOVNI RASHODI 

 

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Troškovi usluga na izradi uĉinaka 3.072 3.092 

Troškovi transportnih usluga 5.399 4.828 

Troškovi usluga odrţavanja 982 654 

Troškovi reklame i propagande 9  

Ostali troškovi proizvodnih usluga 960 418 

Svega troškovi proizvodnih usluga 10.422 8.992 

Troškovi neproizvodnih usluga 2.780 1.724 

Troškovi reprezentacije 314 165 

Troškovi premija osiguranja 589 606 

Troškovi platnog prometa 1.192 1.263 

Troškovi ĉlanarina 335 271 

Troškovi poreza 590 552 

Ostali nematerijalni troškovi 374 309 

Svega nematerijalni troškovi 6.174 4.890 

UKUPNO: 16.596 13.882 
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13. FINANSIJSKI PRIHODI 

 

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Prihodi od kamata 85 19 

Pozitivne kursne razlike 2.397 1.689 

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 359 35 

Ostali finansijski prihodi  577 

UKUPNO: 2.841 2.320 

 

 

14. FINANSIJSKI RASHODI 

 

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Rashodi kamata 5.660 7.079 

Negativne kursne razlike 9.137 1.454 

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 3.384 1.991 

UKUPNO 18.181 10.524 

 

Razgraniĉenja po osnovu kursnih razlika i valutne klauzule, po osnovu dugoroĉnih kredita, a koje se odnose 

na obaveze u narednim godinama ukidaju se u 2011. godini, s obzirom da je procenjeno da nisu neophodni. 

  

 

15. OSTALI PRIHODI 

 

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda: 

 

Opis 
20101 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Dobici od prodaje nepokretnosti 201 / 

Viškovi  1 

Naplaćena otpisana potraţivanja  / 

Prihodi od ukidanja dug. rezervisanja  / 

Prihodi od smanjenja obaveza  12 

Ostali nepomenuti prihodi 117 481 

Prihodi od usklaĊivanja vrednosti zaliha 45 1 

UKUPNO: 363 495 
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16. OSTALI RASHODI 

 

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda: 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Gubici od prodaje materijala 15 16 

Manjkovi 1 4 

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraţivanja  2 

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha mat. i robe  / 

Ostali nepomenuti rashodi,kasa skonto, 1.045 834 

ObezvreĊenje potraţivanja od kupaca 1.674 / 

ObezvreĊenje krat.fin.plasmana, pozajmica 1.000 / 

UKUPNO: 3.735 856 

 

 

17. RASHODI RANIJIH GODINA KOJI NISU MATERIJALNO ZNAĈAJNI 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Jubilarna nagrada za 2009 1.261 / 

Ostali rashodi ranijih god. 5 / 

UKUPNO 1.266  

 

 

18. ODLOŢENI PORESKI PRIHODI I RASHODI PERIODA 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

Odloţeni poreski prihodi / / 

Odloţeni poreski rashodi 6.204 8.652 

 

Upravni odbor Društva odlukom br.252, usvojio je plan dobiti i plan ulaganja u investicije u nardnim 

godinama, u kojima se procenjuje i budući porez na dobit.  

 

 

19. NEMATERIJALNA ULAGANjA 

 

Opis 
2011. 

u 000 din. 

2010. 

u 000 din. 

014 Merna gasna stanica   

Nabavna vrednost 1.150 1.150 

Ispravka vrednosti 311 218 

Neotpisana-sadašnja vrednost 839 932 
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20. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA 

 

Stanje i promene na nekretninama, postrojenjima i opremi društva prikazane su u tabeli u nastavku. 

 

Opis 
GraĊevinsk

i objekti 

Postrojenja 

i oprema 

Nekretnine, 

postrojenja i 

oprema 

u pripremi 

Avansi za 

nekretnine, 

postrojenja i 

opremu 

UKUPNO 

NABAVNA VREDNOST      

Poĉetno stanje - 1. januar. 

2011. god. 14.935 145.107 / / 160.042 

Ispravka greške i promena 

raĉunovodstvene politike  

 

   

Nova ulaganja  1.291  152 1.443 

OtuĊenja i rashodovanje 70 119   189 

Revalorizacija  - procena po 

poštenoj vrednosti       

Ostalo-višak osnovnog 

sredstva      

Krajnje stanje –  

31. decembar 2011. god. 14.865 146.279  152 161.296 

ISPRAVKA VREDNOSTI       

Poĉetno stanje - 1.januar 2011. 

god. 10.813 107.662   118.475 

Ispravka greške i promena 

raĉunovodstvene politike      

Amortizacija 378 2.041   2.419 

Gubici zbog obezvreĊenja       

OtuĊenja i rashodovanje 70 119   189 

Revalorizacija -  procena po 

poštenoj vrednosti      

Ostalo      

Krajnje stanje –  

31. decembar 2011. god. 11.121 109.584 / / 120.705 

NEOTPISANA (SADAŠNjA) 

VREDNOST     

 

31. decembar 2011 god. 3.744 36.695  152 40.591 

31. decembar 2010. god. 4.121 37.445   41.566 

 

U skladu sa pravilnikom preduzeće primenjuje troškovni model pa se osnovna sredstva iskazuju po nabavnoj 

vrednosti. Procena vrednosti opreme ranijih godina nije bila dobra pa mnoga osnovna sredsta nemaju sadašnju 

vrednost. 

 

Preduzeće je posebno popisalo opremu van upotrebe koja nema sadašnju vrednost i funkcionalno je 

neupotrebljiva i zastarela. 

 

Preduzeće ima uspostavljenu hipoteku od 2008. godine na nepokretnoj imovini (graĊevinski objekti) u korist 

„Piraeus banke“ ad Beograd u iznosu od 98.649.474,00 dinara, kao obezbeĊenje za podignuti dugoroĉni kredit, 

radi finansiranja opreme za potrebe proizvodnje. GraĊevinski objekti su osigurani vinkuliranom polisom 

osigaranja kod Kompanije „Dunav osiguranje“ ad Novi Sad. 
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21. ZALIHE 

 

Stanje zaliha društva moţe se prikazati na sledeći naĉin: 

 

 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Materijal 8.429 5.969 

Rezervni delovi, alat i inventar 1.528 1.044 

Nedovršena proizvodnja 13.261 15.493 

Gotovi proizvodi 9.875 10.293 

Trgovaĉka roba 342 556 

Dati avansi 43 18 

UKUPNO: 33.478 33.373 

 

 

22. POTRAŢIVANjA 

 

Stanje potraţivanja društva  moţe se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis 
31.12.2011 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Potraţivanja po osnovu prodaje   

Kupci u zemlji 5.215 7.682 

Ispravka vrednosti potraţivanja od kupaca -1.578 / 

Kupci u inostranstvu 16.894 9.294 

Ispravka vrednosti potraţivanja od kupaca -97 / 

 Svega  20.434 16.976 

Druga potraţivanja  / 

Potraţivanja za kamatu i dividende  / 

Potraţivanja od zaposlenih 9 8 

Potraţivanja od drţavnih organa i organizacija 85 30 

Ostala potraţivanja 8.980 8.980 

Minus: Ispravka vrednosti drugih potra. / / 

 Svega  9.074 9.018 

UKUPNA POTRAŢIVANjA 29.508 25.994 

22.1 Potraţivanja za više plaćen porez na dobit 2 2 

 

Sva veća potraţivanja su usaglašena putem IOS-a otvorenih stavki sa stanjem na dan 31.12.2011. god. 

 

U ostalim potraţivanjima nalazi se potraţivanje od preduzeća „ Baĉka“ iz Sivca, po osnovu jemstva za 

dugoroĉni kredit, koji je u iznosu od 8.980 hiljada dinara isplaćen OTP banci Novi Sad. 

 

Sudski spor pred višim trgovinskim sudom je okonĉan u našu korist 27.09.2010. god, ali potraţivanje nije 

naplaćeno jer se „Baĉka“iz Sivca nalazi u restruktuiranju. 

 

U saradnji sa Agencijom za privatizaciju pokrenuta je inicijativa da se potraţivanje naplati. 
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23 .KRATKOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

Kratkoroĉni finansijski plasmani društva mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Kratkoroĉni fin. plasmani u zemlji- 

»BS-INCOLL»DOO 1.000 1.000 

Kratkoroĉni fin. plasmani u zemlji- 

»BS-INCOLL»DOO -1.000 / 

UKUPNO: 0 1.000 

 

Preduzeće »BS-INCOLL»DOO Agencija za privredne registre izbrisala 16.12.2011. god.iz registra. 

 

 

24. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 

 

Stanje gotovinskih ekvivalenata i gotovine društva moţe se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Tekući (poslovni) raĉuni 18 33 

Izdvojena novĉana sredstva i akreditivi / / 

Blagajna 0 0 

Devizni raĉun  54.210,74 eur 5.673 5.102 

UKUPNO: 5.691 5.135 

 

 

25. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENjA 

 

Stanje PDV i AVR društva moţe se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010 

u 000 din 

Potraţivanja za više plaćen PDV 662 162 

Porez na dodatu vrednost 198 170 

Svega porez na dodatu vrednost 860 332 

Aktivna vremenska razgraniĉenja 175 179 

Razgraniĉene kursne razlike / 10.329 

UKUPNO 1.035 10.840 
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26. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA 

 

Stanje i promene na odloţenim poreskim sredstvima mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis 
20011. 

u 000 din 

2010. 

u 000 din 

Poĉetno stanje – 1. januara 15.773 24.424 

Povećanje u toku godine   

Smanjenje u toku godine 6.203 8.651 

Krajnje stanje – 31.decembar 9.570 15.773 

 

U skladu sa MRS 12 Upravni odbor, odlukom br.252 usvojio je kumulativno odloţene poreske prihode. 

 

 

27. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 

 

Osnovni i ostali kapital društva moţe se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Akcijski kapital 41.631 41.631 

-obiĉne akcija 41631 41.631 

Ostali osnovni kapital / / 

UKUPNO 41.631 41.631 

 

 

27.a UĈEŠĆA U KAPITALU 

 

Uĉešća u kapitalu društva mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: 500,00 dinara. 

 

 % uĉešća 
31.12.2011. 

u din. 

Broj akcija 

31.12.2011 

Broj 

akcio-

nara 

Broj akcija 

31.12.2010 
31.12.2010. 

u.din. 

Agencija za 

privatizaciju  72,79071 30.303.500 60.607 1 60.607 30.303.500 

Akcionarski fond 0,10329 43.000 86 1 86 43.000 

Manjinski akcionari  14,80748 6.164.500 12.329 99 12.329 6.164.500 

«VALKO» DOO 

Baĉka Topola 12,29852 5.120.000 10.240 1 10.240 5.120.000 

UKUPNO UĈEŠĆA 

U KAPITALU 100,0000 41.631.000 83.262 102 83.262 41.631.000 

 

U toku 2009 godine, Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor sa većinskim vlasnikomkom-konzorcijum 

tako da su akcije prenete u vlasništvo Akcijskog fonda. 

 

U 2010 god. Akcije su iz Akcijskog fonda prenete u Agenciju za privatizaciju koja postaje vlasnik kapitala sa 

72,79071% akcija. 
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28. REZERVE 

 

Rezerve društva se mogu se prikazati na sledeći naĉin:  

 

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Emisiona premija / / 

Zakonske rezerve 244 244 

Statutarne i druge rezerve / / 

UKUPNO 244 244 

 

Zakonske rezerve su obavezne rezerve koje se formiraju u skladu sa zakonom. Društvo je obrazovalo zakonske 

rezerve kada je to bila obaveza po Zakonu o preduzećima («Sluţbeni glasnik SRJ», br. 29/96, 33/96, ..... 

36/2002) koji propisivao da je društvo kapitala duţno da ima zakonske rezerve.  

 

 

29. NERASPOREĐENA DOBIT 

 

NerasporeĊena dobit društva moţe se prikazati na sledeći naĉin: 

 

Opis u 000 din. 

NerasporeĊena dobit ranijih godina – 1.1.2011. 2.590 

Ispravka greške i promena raĉunovodstvene politike / 

Korigovano stanje nerasporeĊene dobiti ranijih godina – 

1.1.2011. 
/ 

RasporeĊena dobit u 2011, isplaćena dividenda / 

Ostala povećanja / 

Ostala smanjenja  

NerasporeĊena dobit tekuće godine 1.390 

Stanje na dan 31.12.2011. 3.980 

 

U toku 2011. godine nije vršena raspodela nerasporeĊene dobiti, takoĊe nije vršena isplata dividende 

akcionarima. 

 

 

30. DUGOROĈNA REZERVISANjA 

 

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Dugoroĉna rezervisanja za odlazak u penziju 

 

2.029 

 

1.600 

 

U skladu sa MRS 19 preduzeće je izvršilo dugoroĉna rezervisanja za odlazak u  penziju. 
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31. DUGOROĈNI KREDITI 

 

Opis 
Oznaka 

partije 

EUR 

2011 

Kamatn

a stopa 

nomin. 

31.12.2011 

u 000 din 

31.12.2010 

u 000 din 

Dugoroĉni krediti u zemlji      

Od banke, u din. sa valutnom kl. 

Piraeus banka (carina za opremu) 

 

64556 63.675,68 11,50% 6.783 8.962 

Devizni kredit od banke Piraeus 

banka (presa) 

 

7419 108.341,38 11,50% 11.337 15.025 

Devizni kredit od banke 

Piraeusbanka ( bojlerlav) 

 

7322 89.016,69 11,50% 9.315 11.513 

Piraeus banka revolving 90656 4.568,14 12,70% 486 1.839 

1.Svega   265.601,89  27.921 37.339 

2.Finansijski lizing 

NBGleasing (auto-mercedes) 
 

10.277,24 7,80% 1.079 

1.618 

UKUPNO 1-2  275.879,13  29.000 38.957 

 

Obaveze po osnovu dugoroĉnih kredita društva mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

Deo dugoroĉnih kredita koji dospeva do jedne godine od dana bilansa iskazuje se u okviru kratkoroĉnih 

finansijskih obaveza.Svi krediti su usaglašeni. 

 

Na osnovu otplatnog plana: 

 -partija 64556  rok otplate  31.07.2015. god. 

 -partija 7419    rok otplate  31.07.2015. god. 

 -partija 7322    rok otplate   31.05.2016. god. 

 -partija   656    rok otplate   30.04.2013. god. 

 -fin. lizing     rok otplate   15.11.2014. god. 

 

 

32. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

Kratkoroĉne finansijske obaveze mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

Opis 
Oznaka 

partije 

EUR 

2011 

Kam. 

stop

% 

31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Deo dugoroĉni krediti u zemlji      

Od Piraeus banke, u din. sa valut. kl. 64556 20.016,64 11,50 2.132 1.912 

Devizni kredit od Piraeus banke 7419 34.057,51 11,50 3.564 3.205 

Devizni kredit od Piraeus banke 7322 20.117,62 11,50 2.105 1.893 

Piraeus banka revolving 90656 12.604,47 12,70 1.343 1.189 

1.Svega  86.796,24  9.144 8.199 

2.Kredit od fonda za razvoj APV  / 4,00 / 15.550 

3.Kredit od Razvojne banke Vojvodine  89.688,97 7,80 9.385 / 

    18.529 23.749 

4.Finansijki lizing  

NBG leasing 

  

5.018,26 

 

7,80 

 

527 491 

UKUPNO 1-4  181.503  19.056 24.240 
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U okviru kratkoroĉnih finansijskih obaveza nalazi se 66 hiljada prekoraĉenje na tekućem raĉunu-dozvoljeni 

minus. 

 

 

33.OBAVEZE IZ POSLOVANjA 

 

Obaveze iz poslovanja mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

  

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010 

u 000 din 

Obaveze iz poslovanja   

Dobavljaĉi u zemlji 4.422 7.096 

Dobavljaĉi u inostranstvu 1.652 478 

Primljeni avansi 69 821 

 Svega  6.143 8.395 

 

 

34.OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE 

 

Ostale kratkoroĉne obaveze i PVR mogu se prikazati na sledeći naĉin: 

 

 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 6.849 5.188 

Druge obaveze 9.439 9.502 

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 

(EUR 12,14) 86 5 

Obaveze za dividende 5.929 5.929 

Obaveze prema zaposlenima / 205 

Obaveze prema ĉlanovima upravnog i nadzornog 

odbora 3.152 3.152 

Ostale obaveze 272 211 

 Svega 16.288 14.690 

 

 

35. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA  

  

Opis 
31.12.2011. 

u 000 din 

31.12.2010. 

u 000 din 

Obaveze za poreze carine i druge daţbine   

Ostale obaveze za poreze  2.277 2.269 

 Svega 2.277 2.269 

 

 

36. SUDSKI SPOROVI 

 

Pokrenuti sudski sporovi u korist „ Potisje-Precizni liv“ AD 

Nema. 
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Pokrenuti sudski sporovi protiv „ Potisje-Precizni liv“AD 

 

1. Pred nekadašnnjim Opštinskim sudom u Adi pod Posl. br. P-118/09, dana 09.jula 2009. godine tuţioci 

Stanković Dragica iz Lovćenca i Tušup Nataša iz Feketića, radi naplate naknade za rad predsednika nadzornog 

odbora i ĉlana nadzornog odbora. Visina potraţivanja tuţioca iznosi 646.000,00 dinara sa kamatama. Dana 

06.avgusta 2009.godine tuţeni je u odgovoru na tuţbu osporio tuţbu tuţioca. Predmet se nakon reorganizacije 

mreţe sudova vodi pod Posl. br. I. 17-P 2134/10.I. stepena presuda sa kojom se tuţbeni zahtev odbija je doneta 

dana 16. septembra 2011.godine. Protiv gornje presude je dana 22. novembra 2011. godine punomoćnik tuţioca 

uloţio ţalbu, koja još nije rešena od strane Apelacionog suda. 

 

2. Pred nekadašnjim Opštinskim sudom u Adi pod Posl. br. P-117/09, dana 07.jula 2009. godine tuţioci Mile 

Jerković iz KaraĊorĊeva, Danijela Grković iz Baĉke Topole, Višnja Jerković iz Novog Sada, Mirjana Jerković 

iz KaraĊorĊeva, podneli su tuţbu radi naplate naknade za rad ĉlana upravnog odbora i nadzornog odbora i 

isplate dividende. Visina potraţivanja tuţioca iznosi EUR-a 34.000 sa kamatama. Dana 06.avgusta 2009.godine 

tuţeni je u odgovoru na tuţbu osporio tuţbu tuţioca. Predmet se nakon reorganizacije mreţe sudova vodi pod 

Posl. br. I. 15-P 2133/10.I. stepena presuda sa kojom se tuţbeni zahtev odbija je doneta dana 12. maja 

2011.godine. Protiv gornje presude je dana 29. jula 2011. godine punomoćnik tuţioca uloţio ţalbu, koja još nije 

rešena od strane Apelacionog suda.  

 

3. Pred Trgovinskim sudom u Subotici pod Posl. br. II P-406/09, dana 11.juna 2009.godine tuţioci Beslać 

Stevan i Beslać Bojan iz Baĉke Topole, podneli su tuţbu radi naknade za rad predsednika upravnog odbora, 

ĉlana upravnog odbora i isplate dividende Visina potraţivanja tuţioca iznosi 3.054.488,00 dinara sa kamatama. 

Dana 06.avgusta 2009.godine tuţeni je u odgovoru na tuţbu osporio tuţbu tuţioca. Predmet se nakon 

reorganizacije mreţe sudova vodi pod Posl. br. P 149/2010.I. stepena presuda sa kojom se tuţbeni zahtev odbija 

je doneta dana 08. juna 2011.godine. Protiv gornje presude je dana 01. jula 2011. godine i 06.jula 2011. godine 

punomoćnik tuţioca uloţio ţalbu, koja još nije rešena od strane Privrednog apelacionog suda.  

 

4. Pred Privrednim sudom u Subotici pod Posl. br.2 P-745/2010 dana 07.juna 2010. godine tuţilac Grković 

Danijela iz Novog Sada podnela je tuţbu protiv tuţenog Potisje-Precizni liv AD Ada, radi isplate dividende.  

Visina potraţivanja tuţioca iznosi 2.071.734,00 dinara sa zakonskim zateznim kamatama raĉunajući od dana 

podnošenja tuţbe do dana isplate. Dana 24. decembara 2010. godine punomoćniku tuţenog je dostavljena 

I.stepena presuda sa kojom se tuţbeni zahtev tuţioca odbija kao neosnovan i obavezuje se tuţilac da tuţenom 

nadoknadi prouzrokovane parniĉne troškove od 30.000,00 dinara. Gornja presuda je dana 05.janura 2011.godine 

postala pravosnaţna.Radi naplate dosuĊenih parniĉnih troškova protiv tuţiteljice vodi se izvršni postupak pred 

Osnovnim Sudom u Novom Sadu pod Posl. br. I-2580/2011,koji sud se dana 21.jula 2011. godine oglasio 

nenadleţnim za postupanje i predmet ustupio Privrednom sudu u Novom Sadu.Od dana oglašavanja 

nenadleţnim u predmetu nijedan sud nije preduzeo nikakve procesne radnje 

 

 

37. DEVIZNI KURSEVI 
 

Zvaniĉni kursevi (zvaniĉni srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preraĉunavanje 

u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 

 

Valuta 31.12.2011 31.12.2010 

 DIN DIN 

1 EUR  104,6409 105,4982 

 

Prodajni kurs po kome se preraĉunavaju krediti u dinarima sa valutnom klauzulom od  Piraeus banke iznosi 1 

EUR=106,5244 DIN. 

 

Prodajni kurs za devize -preraĉun obaveza za primljeni lizing je:1 EUR=104,9548 DIN. 
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IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
u skladu sa članom 50.stav3.Zakona o tržištu kapitala

1.VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA

-finansijsko stanje u kome se društvo nalazi
-Ukupan prihod: 188.693 ( u 000 din)
-Ukupan rashod: 181.099
-Dobit iz redovnog poslovanja:     7.594
-Neto dobitak:     1.390

-podaci važni za procenu stanja.

1.1Analiza strukture sredstava

Struktura poslovne aktive preduzeća je takva da dominantno učešće ima obrtna imovina
57,75%.

U strukturi stalne imovine dominantno učešće ima oprema 88,57%, dok građevinski objekti
učestvuju sa 9,11%. Nabavna vrednost opreme iznosi 146.279 hiljada dinara, a otpisana vrednost
109.585 hiljade dinara.Nabavna vrednost građevinskih objekata iznosi 14.865 hiljada dinara, a
otpisana vrednost 11.121 hiljada dinara. Procenat otpisanosti osnovnih sredstava je 74,91%.

U strukturi obrtnih sredstava zalihe učestvuju sa 48,02%, a potraživanja od kupaca 29,31%.

1.2.Analiza strukture imovine

Uukupnim izvorima sredstava na kraju 2011 godine dominantne su obaveze 62,01%, dok
kapital učestvuje sa 37,99%.

Preduzeće ima ukalkulisana dugoročna rezervisanja za otpremnine pri odlasku u penziju
Preduzeće ima dugoročne kredite za nabavku opreme ( presa za tvrdi vosak, spektrometar, bojlerklav
kompresor, ).

Kratkoročne obaveze prema dobavljačima u ukupnim obavezama zastupljene su 8,43%.

1.3. Finansijska analiza
Finansijska analiza je izvršena na bazi podataka iz odobrenih finansijskih izveštaja Bilansa

stanja i Bilansa uspeha za 2007-2011 godinu.

1.4. Finansijski položaj preduzeća
Finansijski položaj preduzeća i njegov razvoj najbolje se mogu sagledati iz bilansa stanja, a posebno
na osnovu podataka o razvoju neto obrtnog fonda ili neto obrtnih sredstava
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OPIS 2007 2008 2009 2010 2011

1 Kapital-osnovni 35.977 41.631 41.631 41.631 41.631

2 Dobitak 491 1.258 1.339 2.589 3.980

2a Rezerve 244 244 244 244 244

3 Sopstveni izvori 36.712 43.133 43.214 44.464 45.855

4 Dugoročne obaveze 21.216 38.426 40.466 38.957 29.000

5 Ukupni dugoročni izvori(3+4) 57.928 81.559 83.680 83.421 74.855

6 Stalna imovina 26.459 46.798 44.213 42.498 41.430

7 Sopstveni neto obrtni fond(5-6) 31.469 34.761 39.467 40.923 33.425

8 NETO OBRTNI FOND (5-6) 31.469 34.761 39.467 40.923 33.425

9 Kratkoročne obaveze 21.584 46.517 52.269 49.594 43.830

10 Sopstveni i pozajmljeni kapital(8+9) 53.053 81.278 91.736 90.517 77.255

11 Zalihe 28.134 34.259 38.736 33.373 33.478

12 Obrtna imovina 53.053 81.278 69.179 76.344 69.714

13 Pokriće zaliha NOF(8:11)x 100 111,85% 101,46 101,88 122,62 100,00

14
Pokriće obrtnih sredstava
NOF(8:12)x100

59,31% 42,768 57,05 53,60 47,95

Iz prikazanog može se zaključiti da preduzeće ima neto obrtni fond, kao i da u potpunosti
pokriva zalihe.

Kao veoma bitna kategorija na osnovu neto obrtnog fonda može se izvršiti ocena finansijskog
položaja preduzeća, razvoj finansijske strukture, sigurnost i likvidnost preduzeća na duži rok.

Razvoj neto obrrtnog fonda pokazuje smanjenje u odnosu na 2010 godinu, a pokriće obrtnih
sredstava neto obrtnim fondom pokazuje smanjenje rasta jer ukupni dugoročni izvori(89,73%) nisu
pratili smanjenje obrtne imovine (91,31).

1.5. Inikatori horizontalne finansijske strukture

OPIS 2007 2008 2009 2010 2011

1 Odnos kapitala / stalna imovina 138,75 92,00 97,74 104,62 110,68

2 Odnos kapitala / stalna imovina uvećana za zalihe 67,24 53,21 52,09 58,60 61,21

3 Pokriće aktive kapitalom 45,45 32,58 31,42 33,03 37,99

4 Odnos kratkoroč. potraž. / kr.obaveze 29,71 39,26 40,55 52,41 67,32

Horizontalna finansijska struktura pokazuje rast kratkoročnih potraživanja u odnosu na
prethodnu godinu.Preduzeće obrtna sredstva delom finansira iz kratkoročnih obaveza a drugim delom
iz kredita.
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1.6. Indikatori strukture imovine

OPIS 2007 2008 2009 2010 2011

1 Odnos stalne imovine /obr. sreds.(odnos imobilizovanosti) 64,18 76,39 63.91 55,66 59,43

2 Učešće osnovnih sredstava u ukupnoj aktivi 32,75 35,34 32,15 30,90 33,63

3 Učešće obrtnih sredstava u ukupnoj aktivi 31,14 46,32 50,31 56,71 57,75

4 Učešće zaliha u obrtnim sredstvima 68,24 55,85 55,99 43,71 48,18

5 Učešće krat. potraž. i plasmana / obrtna sredstva 31,75 44,14 32,09 35,36 42,33

6 Učešće gotovine i ekvivalenata gotovine / obrtna sredstva 1,54 4,56 0,89 6,72 8,16

1.7. Indikatori strukture osnovnog i ukupnog kapitala

OPIS DIN BR.AKCIJA % učešća
osnovnog
kapitala

% učešća
ukupnog
kapitala

1. Akcijski fond 30.303.500 60.607 72,79071 66,08548

2. Akcionarski fond 43.000 86 0,10329 0,09377

3. Mnjinski akcionari 6.164.500 12.329 14,80748 13,44346

4. VALKO DOO 5.120.000 10.240 12,29852 11,16563

UKUPNO UČEŠĆE U KAPITALU 41.631.000 83.262 100,00

5. Neraspoređeni dobitak 3.980.000 8,67954

6. Rezervni fond 244.000 0,53212

UKUPNO 1-6 45.855.00 100,00

7. Dugoročna rezervisanja i obaveze 74.859.000

8. Kojeficijent zaduženosti (odnos ukupnih
obaveza u odnosu na kapital) 1,63

Nominalna vrednost jedne akcije 500,00 din.

1.8. Pokazatelji rentabilnosti, ekonomičnosti i obrta

OPIS 2007 2008 2009 2010 2011

1 Neto dobitak / u ukupnom kapitalu 1,338 1,947 0,19 2,46 3,03

2
Ekonomičnost proizvodnje merena koeficijentom iz odnosa
poslovnih prihoda / poslovni rashodi 0,911 1,057 1,09 1,14 1,17

4 Koeficijenat obrta zaliha (odnos zaliha / poslovni prihodi) 0,242 0,299 0,38 0,23 0,18

1.9. Analiza finansijske ravnoteže i likvidnosti

Preduzeće ima povoljan finansijski položaj s obzirom da je sopstveni kapital dovoljan da
pokrije stalna sredstva. Povećanjem neto obrtnog fonda povećava se likvidnost preduzeća
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Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti
Navode se značajniji pokazatelji poslovanja kao što su pokazatelji likvidnosti,

solventnosti, neto obrtni kapital, pokazatelji profitabilnosti i drugi, primereni osnovnoj
delatnosti..

                                                                                                   %              %          %          %
Pokazatelji poslovanja i uspešnosti 2009 2010 2011

Likvidnost I stepena = potraž.gotovina i gotovinski ekv.
kratkoročne obaveze

41,74 62,76 80,31%

Likvidnost II stepena = obrtna imovina - zalihe
kratkoročne obaveze

57,97 86,64 82,67%

Racio neto obrtnog
fonda = obrtna imovina - kratk. obaveze

obrtna sredstva
24,28 35,04 37,13%

= obrtna imovina - kratk. obaveze
poslovna imovina

12,19 19,87 21,44%

Finansijska stabilnost = sopstveni kapital
poslovna pasiva

31,42 33,03 37,98%

Stepen zaduženosti
preduzeća = kratk. obaveze + dug. obaveze

poslovna pasiva
67,43 65,78 60,33%

= kratk. obaveze + dug. obaveze
sopstveni kapital

214,59 199,15 158,82%

Rentabilitet ukupnog
kapitala nakon
oporezivanja

=
neto dobitak

prosečna poslovna pasiva
0,05 0,81 1,15%

= neto dobitak
prosečni sopstveni kapital

0,19 2,46 3,03%

Na osnovu prikazanih pokazatelja poslovanja i uspešnosti može se zaključiti da je finansjka
stabilnost i likvidnost povećana, a zaduženost se smanjila u odnosu na prethodne tri godine što je
pozitivano i kreće u pravcu oporavka preduzeća posle neuspešne privatizacije.

2.OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU

-promena u poslovnim politikama društva

U narednom periodu livnica će ponovo biti privatizovana, s obziro da se 72,89% osnovnog
kapitala nalazi u vlasništvu „Agencije za privatizaciju“. Metoda prodaje-tender.
Očekuje se da će novi većinski vlasnik u cilju unapređenja procesa proizvodnje značajna sredstva
uložiti za nabavku nove opreme, čime bi se povećao nivo kvaliteta, produktivnosti, efikasnosti i
poboljšao  položaja livnice na tržištu.
U periodu do ponovne privatizacije to nije moguće ostvariti.
u
-glavni rizici i pretnja kojima je poslovanje društva izloženo.

Glavni rizici i problemi u poslovanju livnice u narednom periodu, pored globalne ekonmske
krize je i sve veća konkurencija na evropskom tržišt, konkurencija u izradi odlivaka tehnologijom
preciznog livenja je vrlo široka:
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- Svaki postupak oblikovanja metala (klasično livenje,kokolno livenje, kovanje, presovanje,
tehnologija praha-sinterovanje...)
- Mehanička obrada metala;
- Prisutnost proizvođača odlivaka iz: Kine, Indije,Turske...
- Supstitucija livenih komponenata drugim materijalima.

3.VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI , KOJI SU NASTALI NAKON PROTEKA
POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA

-Započete investicije u toku su završene i oprema je puštena u rad
-Od Apelacionog suda Novi Sad dobili smo rešenje da je sudski spor koji se  vodi pod
br.17-P 2134/10 okončan u našu korist.
-Revizija godišnjeg finansijskog izveštaja je uspešno obavljena.
-Usvojen je proizvono finansijski plan za 2012. god.
-Preduzeće je posetio potencijalni zainteresovan kupac iz Nemačke.

4.ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM DRUŠTVIMA

Društvo nije povezano pravno lice, niti ima u svom sastavu povezana pravna lica.

5.AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Mogućnosti livnice na području razvoja tehnike i tehnologije i istraživanja u periodu
konsolidacije do ponovne privatizacije su ograničene.
Istraživanje i razvoj proizvodnje svodi se na iznalaženje noviog tržišta, novih kupaca i razvoj novih
proizvoda sa postojećom tehnologijom.

UAdi 23.04.2012

Direktor sektora ekonom. fin. poslova                                                           v. d. Direktor
___________________ ________________________

Vesna Tasić s.r. Milutin Vico .s.r.
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KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

OMLADINSKIH BRIGADA 1

11000 BEOGRAD

Predmet:Izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja koji sadrži podatke
     propisane članom 50, stav 2, tačka 3. Zakona o tržištu kapitala

Lica odgovorna za sastavljanje godišnjeg izveštaja su:

1. Milutin Vico v.d Direktor Društva, Zastupnik državnog kapitala i
Predsednik Upravnog odbora.

2. Vesna Tasić Direktor sektora ekonomsko finansijskih poslova.

Izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj
sastavljen je za 2011 godinu, uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama,
finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i
promenama na kapitalu javnog društva.

Društvo u svom sastavu nema povezana društva, pa shodno tome nema ni
konsolidovane izveštaje.

U Adi: 23.04.2012 v. d.Direktor
__________________

Milutin Vico s.r.

Direktor sektora ek. Fin. Poslova
__________________

Vesna Tasić s.r.



”POTISJE - PRECIZNI  LIV”A.D.
MOLSKI PUT br. 4         24430 ADA            SRBIJA

Tel.: 024 853 122    F ax.: 024 853 245

KOMISIJA ZA
HARTIJE OD VREDNOSTI

OMLADINSKIH BRIGADA 1

11000 BEOGRAD

PREDMET: Napomena uz godišnji finansijski izveštaj

U skladu sa čl.3 stav 2) Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih
i kvartalnih izveštaja javnih društava ( „Sl. Glasnik RS“, br.14/2012 ) napominjemo da skupština
akcionara nije održala sednicu do dana predaje finansijskih izveštaja, niti će je održati do 30.04.2012.
godine.
Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja nije doneta.

UAdi 23.04.2012 v.d Direktor
___________________

Milutin Vico s.r
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