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1. Опште информације

Акционарско друштво за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац основано је 22.07.2007.г. у поступку
приватизације методом јавне лицитације и продајом 70 % капитала ДПВ "Водопривреда" Пожаревац по
основу Уговора о оснивању овереном у Општинском суду Пожаревац под бројем ОБ-19970/2007 дана
03.10.2007.г. Већински власник акцијског капитала је ДТД водопривредно Д.О.О. "Сента" Сента то јест
70 % а 30 % акција су у власништву мањинских акционара који су остварили право на бесплатне акције
по закону о приватизацији.

Основна  делатност  друштва  је  4291  –  изградња  хидротехничких  објеката,  те  се  претежно  обављају
послови  у  нискоградњи  као  и  на  одржавању  изграђених  водопривредних  објеката  на  територији
Браничевског округа.

Седиште друштва је у Пожаревцу Светосавска 33.

Матични број друштва је 07282087, а ПИБ 100442147.

Финансијски извештај за 2012. г. чији су саставни део ове напомене одобрени су од стране Надзорног
одбора АД "Водопривреда" 18.02.2013.
 

2. Основе за састављање финансијских извештаја 

Изузев  како  је  наведено  ниже,  финансијски  извештаји  Друштва  састављени  су  у  складу  са
Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). Финансијски извештаји су састављени
према концепту историјских трошкова модификованом за ревалоризацију.

Друштво је саставило ове финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и ревизији који
захтева да финансијски извештаји буду припремљени у складу са свим МСФИ као и прописима издатим
од  стране  Министарства  финансија  Републике  Србије.  Имајући  у  виду  разлике  између  ове  две
регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем:

1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања (напомена 3.3 и 15). Ове
ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.

2 У случају када је укупан капитал Друштва мањи од нуле,  у билансу стања, у оквиру активе,  се
исказује позиција “Губитак изнад висине капитала” у износу који укупан капитал своди на нулу.
Ова ставка по дефиницији МСФИ нема карактер средства. 

3 Друштво је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране Министарства
финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – “ Приказивање финансијских извештаја.“

4 Грешке из претходних година се нису одразиле на финансијске извештаје за 2012. годину, већ су
евидентиране  као  корекције  почетног  стања  нераспоређене  добити-нераспоређеног
добитка/губитка (Видети напомену 2.1.).
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2. Основе за састављање финансијских извештаја (наставак)

Састављање финансијских  извештаја  у  складу  са  МСФИ  захтева  примену  извесних  кључних
рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да Руководство користи своје просуђивање у примени
рачуноводствених  политика  Друштва.  Области  које  захтевају  просуђивање  већег  степена  или  веће
сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске
извештаје обелодањени су у напомени 4.

2.1. Упоредни подаци

Друштво је изменило почетно стање нераспоређеног добитка за 2012. годину, да би одразило корекције
извршене по основу утврђених а некоригованих грешака, као што следи:

Напомена Капитал

Нето капитал приказан у билансу стања са стањем 
на дан 31. децембра 2011. године

Корекције /навести све корекције/ 79502
Нето капитал након корекција са стањем на дан

1. јануара 2012. године

75902

2011.

Корекција 2011. (кориговано) (из извештаја за 2011.) 

А. СТАЛНА ИМОВИНА 87.525 87.525
И НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ
КАПИТАЛ 0

ИИ GOOДWИLL 0

ИИИ НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 0

ИВ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА,
ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА 82.938 0 82.938
В ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ 4.587 0 4.587
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 64.047 3.600 60.447

И ЗАЛИХЕ 10.116 3.600 6.516
ИИ СТАЛНА СРЕД.НАМЕЊЕНА
ПРОДАЈИ И СРЕД.ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 0 0 0

ИИИ КРАТК.ПОТРАЖИВАЊА,
ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 53.931 0 53.931
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА

СРЕДСТВА 0

Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 151.572 3.600 147.972
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ

КАПИТАЛА 0

Ђ. УКУПНА АКТИВА 151.572 3.600 147.972

Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 180.693 0 180.693
УКУПНО 483.837 7.200 476.637
А. КАПИТАЛ 79.502 3.600 75.902
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ 70.007 0 70.007
И ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0 0
ИИ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 596 0 596

ИИИ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 69.411 0 69.411
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ

ОБАВЕЗЕ 2.063 0 2.063
Г. УКУПНА ПАСИВА 151.572 3.600 147.972
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 180.693 0 180.693
УКУПНО
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2. Основе за састављање финансијских извештаја (наставак)

2.1. Упоредни подаци (наставак)

У току 2011. године изведени су заједнички радови у Старом Костолцу. Како су наше машине користиле
и наше и гориво ДТД Сенте за које нисмо добијали цене већ само количине раздужење је вођено само
евидентно. На почетку 2012. године ДТД Сента нам је послала рачуне за гориво па смо у 2012. години
извршили право раздужење разних рачунополагача. Ове промене смо књижили ставом 5133/1016 да би
смо раздужили гориво код разних лица јер је било нелогично да толико гориво имају у својим машинама.

Међутим, како је то раздужење требало да се књижи у 2011. години јер су радници тада  и радили на
машинама  ми смо сторнирали  конто  5133 - трошкови горива  и мазива  и књижили  дуговну страну  на
конту  340  -  нераспоређени  добитак  ранијих  година.  Ради  се  о  материјално  значајној  грешци  јер  је
утврђени  износ  3.600.000,00  динара  што  је  више  од  1.000.000,00  што  је  предвиђено  нашим
рачуноводственим политикама.

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 2011. годину. 

2.2. Прерачунавање страних валута

(а) Функционална и валута приказивања

Ставке укључене  у  финансијске  извештаје  Друштва   се  одмеравају  и  приказују  у  валути  примарног
економског окружења у којем Друштво послује (функционална валута). Функционална валута, односно
извештајна  валута  Друштва  је  динар,  а  извештаји  су  приказани  у  хиљадама  динара,  уколико  није
другачије наглашено.
 
(б) Позитивне и негативне курсне разлике 

Сва  потраживања  и  обавезе  у  страним  средствима  плаћања  прерачуната  су  на  њихову  динарску
противвредност по средњем курсу на дан биланса стања. Позитивне и негативне курсне разлике настале
прерачуном потраживања и обавеза у страним средствима плаћања које нису измирене до краја године,
исказују се у билансу успеха као финансијски приходи односно расходи. 

Позитивне  и негативне  курсне  разлике  настале  при измиривању  обавеза  или  наплати  потраживања  у
току године по курсу важећем на дан пословне промене, исказују се у  билансу успеха као финансијских
приходи односно расходи.

3. Преглед значајних рачуноводствених политика

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја наведене су
у  даљем  тексту.  Ове  политике  су  конзистентно  примењене  на  све  приказане  године,  осим  ако  није
другачије назначено.

3.1. Стална имовина

(в) Некретнине, постројења и опрема 

Почетно  вредновање некретнина,  постројења  и  опреме  врши  се  по  набавној  вредности  или  по  цени
коштања. 

Накнадно вредновање некретнина врши се по допуштеном алтернативном поступку, који је предвиђен у
МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, односно по ревалоризованом износу, који изражава њихову
поштену  вредност  на  дан  ревалоризације,  умањеној  за  укупан  износ  исправке  вредности  по  основу
обезвређивања, односно, у зависности од примењене политике: Накнадно вредновање некретнина врши
се по основном поступку, који је предвиђен у МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, односно по
набавној вредности умањеној за укупан износ исправке вредности по основу обезвређивања. 

Амортизација  некретнина,  постројења  и  опреме се  обрачунава  пропорционалном  методом  током
процењеног  корисног  века  употребе  средстава.  Основицу  за  амортизацију  некретнина,  постројења  и
опреме чини поштена, односно набавна вредност умањена за преосталу вредност уколико постоји.

Корисни век трајања сваке појединачне некретнине, постројења и опреме преиспитује се периодично.
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На крају пословне године процењује се да ли су некретнине, постројења и опрема обезвређени у складу
са МРС 36 – Обезвређење средстава.

Основне стопе амортизације за поједине групе некретнина, постројења и опреме су следеће: 

Назив Стопа амортизације  прилагодити)
Грађевински објекти 1,3 – 8%
Опрема 5 – 20% 
Возила 14,3 – 15,5%
Намештај 10 – 12,5%
Остала опрема 33,33 – 50%

(а) Залихе

Залихе се рачуноводствено обухватају у складу са МРС 2 Залихе.

Залихе материјала

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности или по нето продајној
вредности, ако је нижа.
Набавну  вредност  или  цену  коштања  залиха  чине  сви  трошкови  набавке,  трошкови  производње
(конверзије) и други трошкови настали довођењем залиха на њихово садашње место и стање.

Трошкови набавке материјала обухватају набавну цену, увозне дажбине и друге порезе (осим оних које
предузеће  може  накнадно  да  поврати  од  пореских  власти  као  што  је  ПДВ  који  се  може  одбити  као
претходни порез), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно
приписати  набавци  материјала.  Попусти,  рабати  и  друге  сличне  ставке  одузимају  се  при  утврђивању
трошкова набавке.
Процену нето продајне вредности залиха материјала у случају застарелости, смањења вредности и сл. на
датум сваког биланса стања врши посебна комисија коју образује Председник Управног одбора Друштва.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене. 

3.2. Обртна имовина 

Средство  које  је  отписано  (амортизовано),  односно  средство  чија  је  неотписана  (садашња,  односно
књиговодствена) вредност безначајна неће бити признато као средство намењено продаји.
Стално средство које је признато као средство намењено продаји мери се (исказује) по нижем износу од
књиговодствене вредности и фер (поштене) вредности умањене за трошкове продаје. 
Књиговодствена вредност је садашња вредност исказана у пословним књигама.
 Фер  (поштена)  вредност  је  износ  за  који  средство  може  да  буде  размењено,  или  обавеза  измирена,
између обавештених и вољних страна у независној трансакцији, тј. тржишна вредност на дан продаје. 
 Трошкови продаје су трошкови који се могу директно приписати продаји средства и који не обухватају
финансијске трошкове и трошкове пореза на приход. Трошкови продаје одмеравају се према садашњој
висини, а не према висини која се очекује у моменту будуће продаје.

(а) Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања  од  купаца  и  краткорочни  финансијски  пласмани  признају  се  на  основу
рачуноводственог документа на основу кога настаје дужничко – поверилачки однос. Ако се вредност у
документу  исказује  у  страној  валути,  врши  се  прерачунавање  у  извештајну  валуту  по  средњем  курсу
важећем  на  дан  трансакције.  Промене  девизног  курса  од  датума  трансакције  до  датума  наплате
потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или расхода.

Отпис краткорочних  потраживања  и  финансијских  пласмана  код  којих  постоји  вероватноћа
ненаплативости врши се индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност наплате
извесна и документована, отпис у целини или делимично врши директним отписивањем. 

Индиректан отпис се утврђује за сва потраживања од чијег је рока за наплату протекло најмање 60 дана ,
при  чему  се  има  у  виду  старост  потраживања,  економски  положај  и  солвентност  дужника  као  и
немогућност наплате редовним путем.
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(б) Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти обухватају: новац у благајни, депозите по виђењу код банака, друга
краткорочна  високо  ликвидна  улагања  са  првобитним  роком  доспећа  до  три  месеца  или  краће  и
прекорачења по текућем рачуну. 

Прекорачења по текућем рачуну класификована су као обавезе по кредитима у оквиру текућих обавеза,
у билансу стања.

3.3. Ванбилансна средства и обавезе

Ванбилансна  средства/обавезе укључују:  имовину узету у закуп,  осим средстава  узетих у финансијски
закуп,  робу  у  консигнацији,  материјал  примљен  на  обраду  и  дораду  и  остала  средства  која  нису  у
власништву  Друштва,  као  и потраживања  узета  од ЈВП  „Србијаводе“ - Београд (канали  и  насипи)  на
којима радимо и остварујемо добит.

3.4. Основни капитал

Иницијално, основни капитал се исказује у висини процењеног улога у Друштво / односно чине га
уплаћени капитал и уписани неуплаћени капитал. 

Промене на основном капиталу врше се искључиво према правилима прописаним Законом о привредним
друштвима а све промене на основном капиталу региструју се код одговарајућег Регистра.

Основни капитал исказан у динарима се не мења према променама курса ЕУР-а иако је у Регистру
уписана вредност у еврима.

3.5. Дугорочна резервисања 

Резервисања за  обнављање и очување животне средине,  реструктурирање и  одштетне захтеве се
признају: када Друштво има постојећу законску или уговорну обавезу која је резултат прошлих догађаја;
када је у већој мери вероватније него што то није да ће подмирење обавезе изискивати одлив средстава;
када  се  може  поуздано  проценити  износ  обавезе.  Резервисања  намењена  реструктурирању  обухватају
пенале због отказивања закупа  и исплате због раскида радног односа са радницима. Резервисања се не
признају за будуће пословне губитке. 

Када постоји одређени број сличних  обавеза, вероватноћа  да ће  подмирење обавеза  изискивати одлив
средстава се утврђује на нивоу тих категорија као целине. Резервисање се признаје чак и онда када је та
вероватноћа, у односу на било коју од обавеза у истој категорији, мала.

Резервисање се  одмерава  по  садашњој  вредности  издатка  потребног  за  измирење  обавезе,  применом
дисконтне  стопе  пре  пореза  која  одражава  текућу  тржишну  процену  вредности  за  новац  и  ризике
повезане са обавезом. Повећање резервисања због истека времена се исказује као трошак камате.

Дугорочна  резервисања  обухватају  резервисања  за  накнаде  запосленима.  Одмеравање  резервисања
врши се у износу који представља  најбољу процену издатка  на  дан састављања  биланса  стања који је
потребан за измирење будућих обавеза.

Резервисање  у  наредним  обрачунским  периодима  неће  се  одмеравати  применом  дисконтне  стопе  пре
пореза која одражава текућу тржишну процену вредности за новац и ризик повезан са обавезом, већ ће се
узимати подаци који су познати на дан 31. децембар 2012. године. 

3.5. Обавезе по кредитима

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих трансакционих
трошкова.  У наредним  периодима  обавезе по  кредитима  се исказују  по амортизованој  вредности.  Све
разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе трошкове) и износа отплата, признају се
у билансу успеха у периоду коришћења кредита применом методе ефективне каматне стопе.

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Агенција нема безусловно право
да одложи измирење обавеза за најмање 12 месеци након датума биланса стања.
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3.7. Обавезе према добављачима

Обавезе према добављачима се иницијално исказују по фер вредности, а накнадно се одмеравају према
амортизованој вредности.

3.8. Порез на добит

Текући порез на добит

Порез на добит представља  износ који се обрачунава и плаћа у складу са  Законом о порезу на добит
важећим у Републици Србији. Стопа пореза на добит  за 2012. годину износи 10% и плаћа се на пореску
основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добит
приказану у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије. 

Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег периода
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из
текућег периода могу се пренети на рачун добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет,
односно десет година.

Одложени порез на добит

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања,
за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза у билансу
стања и њихове књиговодствене вредности. 

Важеће пореске стопе на датум  биланса  стања или пореске стопе које су након тог датума ступиле  на
снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. 

Одложена пореска средства су износи пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима
по основу одбитних  привремених разлика,  резервисања  за отпремнине  по основу МРС 19, расхода  по
основу обезвређења имовине, расхода на име јавних прихода,  неискоришћених пореских кредита који се
преносе у наредни период и признатих пореских губитака. 

Одложене пореске обавезе су износи пореза из добити који се плаћају у наредним периодима по основу
опорезивих привремених разлика. 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства
се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пренетог губитка и пореских кредита на порески
биланс Друштва, који се могу преносити, до степена до којег ће вероватно постојати опорезива добит од
које се одложена пореска средства могу искористити.

Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се
књиже директно у корист или на терет капитала.
Ми смо у 2012. години књижили у корист капитала 360.000 динара као материјалну значајну грешку из
2011. године.

3.9. Примања запослених
 

Друштво  нема сопствене пензионе фондове  и по  том основу нема идентификоване  обавезе на дан 31.
децембар 2012. године.

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа доприносе
државним  фондовима  којима  се  обезбеђује  социјална  сигурност  запослених.  Ове  обавезе  укључују
доприносе  за  запослене  на  терет  послодавца  у  износима  обрачунатим  по  стопама  прописаним
релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави
доприносе  и  да  их,  у  име  запослених,  уплати  тим  фондовима.  Доприноси  на  терет  послодавца  и
доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. Након извршених
уплата  доприноса,  Друштво  нема  даљих  законских  обавеза  у  погледу  будућег  плаћања  доприноса
уколико фонд нема довољно средстава да исплати све бенефиције запосленима који су се пензионисали.
Више плаћени доприноси се признају као средство у износу који се може рефундирати или у износу за
који се може умањити будућа обавеза за плаћање доприноса.
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У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Друштво је у обавези да исплати отпремнине
приликом  одласка  у  пензију  или  при  престанку  радног  односа  по  сили  закона  због  губитка  радне
способности – у висини три просечне зараде које је запослени остварио у месецу који претходи месецу у
коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од две просечне зараде по запосленом
исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у коме се врши исплата отпремнине, односно три
просечне зараде по запосленом исплаћене у привреди у Републици Србији према последње објављеном
податку надлежног републичког органа, ако је то за запосленог повољније.

Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу од једне до четири просечне
месечне зараде. Број месечних нето зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година које
је запослени провео у Друштву, што је приказано у следећој табели:

Број година Број зарада

10 100 €
20 200€
30 300€
35 (за жене) -
40 -

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда извршено је у складу са
захтевима МРС 19 - Накнаде запосленима.  Актуарски добици и губици признају се у целини у периоду у коме су
настали.

3.10. Признавање прихода

Приход укључује фер вредност примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и услуга у
току нормалног пословања Друштва. Приход се исказује  без ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и попуста у
тренутку преласка власништва и значајних ризика везаних за дати производ са продавца на купца.

Друштво признаје  приход  када  се  износ  прихода  може  поуздано  измерити,  када  је вероватно  да  ће  у
будућности  Друштво  имати економске  користи  и када  су испуњени  посебни  критеријуми  за  сваку од
активности Друштва као што је у даљем тексту описано. Износ прихода се не сматра поуздано мерљивим
све  док  се  не  реше  све  потенцијалне  обавезе  које  могу  настати  у  вези  са  продајом.  Своје  процене
Друштво  заснива  на  резултатима  из  претходног  пословања,  узимајући  у  обзир  тип  купца,  врсту
трансакције и специфичности сваког посла. 

Друштво остварује приходе из области водопривреде.

3.11. Признавање расхода

Пословни  расходи  обухватају  све  трошкове  настале  у  вези  са   оствареним  пословним  приходима  и
односе се на трошкове материјала, енергије и горива, трошкове зарада и накнада зарада, амортизацију,
производне услуге и нематеријалне трошкове. Признавање расхода врши се истовремено са признавањем
прихода ради којих су ти расходи настали (принцип сучељавања прихода и расхода).

3.12. Приходи и расходи камата

Камате  настале  по  основу  пласмана  и  потраживања  из  пословних  односа  исказују  се  у  оквиру
финансијских прихода у обрачунском периоду у коме су настале.

Камата и остали трошкови позајмљивања обухватају се на следећи начин: трошкови позајмљивања који
се непосредно могу приписати стицању, изградњи или изрaди средстава класификованог за приписивање
трошкова позајмљивања (средство за које је потребно значајно време да би се оспособило за употребу,
односно продају) капитализују се као део набававне вредности тог средства, а сви остали иду на терет
расхода периода у коме су настали.
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3.14. Накнадно установљене грешке 

Исправка  накнадно  установљених  материјално  значајних  грешака  врши  се  преко  резултата  ранијих
година, у складу са  МРС 8 – Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке.

Материјално значајном грешком сматра се грешка, која је у појединачном износу или у кумулативном
износу са осталим грешкама већа од 1.000.000,00 динара. 

Накнадно установљене грешке које нису материјално значајне исправљају се на терет расхода , односно
у корист прихода периода у којем су идентификоване.

7. Некретнине, постројења и опрема 

Земљиште  и  грађевински  објекти  Друштва  су  последњи  пут  процењивани  са  стањем  на  дан
01.01.2006.год. од  стране  независних  проценитеља.  Процена  је  извршена  на  основу  тржишних
вредности недавних трансакција са повезаним странама обављеним по истим условима као и са трећим
лицима. Позитиван ефекат ревалоризационих резерви умањен за одложени порез на добитак исказан је у
корист осталих резерви у оквиру акцијског капитала. 

Повећање на позицији 0231 износи 187.000 динара и односи се на центрифугалну пумпу.
Смањење на позицији 0231 износи 555.000 динара и односи се на Ладу Ниву, а износ од 77.000 динара је
расходован у складу са одлуком Зправног одбора.

Амортизација  за 2012. годину  износи  7.993.000 динара   (за  2011:  6.891.000 динара) и укључена  је  у
трошкове пословања.
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Земљиште,
грађ.објекти

и станови Опрема

Остала

опрема

Улагања 
у туђе

нек. и
опрему

НПО у 
припреми Аванси Укупно

Набавна вредност

Стање на дан 31.12.2011. г 59530 100153 159683
Повећања 216
Активирања

Средства примљена без
накнаде

Отуђења 3149
Пренос (са)/на

Стање на дан  31.12. 2012. г 59630 97220 156751

Акумулирана исправка

вредности

Стање на дан 31.12. 2011. г 13648 63097 76745
Активирања

Амортизација 826 7165
Отуђења 3119
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12.2012. г 14474 67143 81617

Неотписана вредност на

дан:
31. децембра 2011. године 45882 37056 82938
31. децембра 2012. године 45056 30077 75133
 



10. Дугорочни финансијски пласмани
2012. 2011.

Учешћа у капиталу зависних правних лица 
Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица
Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од
вредности расположиве за продају
Дугорочни кредити  матичним,  зависним  и  осталим  повезаним
правним лицима
Дугорочни кредити у земљи
Дугорочни кредити у иностранству
Хартије од вредности које се држе до доспећа
Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели
Остали дугорочни финансијски пласмани /специфицирати/ 241 4587
Минус: Исправка вредности (по ставкама)

241 4587

Учешћа у капиталу зависних правних лица односе се на акције/уделе у следећим друштвима:

Назив Друштва 2012. Учешће %
ДТД „Сента“ 70
Консалтинг теам 4,23
Акционарски фонд 0,84

11. Залихе
2012. 2011.

Залихе материјала 3109 6516
Недовршена производња
Готови производи 

Роба

Дати аванси за залихе и услуге
Минус: исправка вредности

Укупно залихе – нето 3109 6516

Дати  аванси  за  залихе  и  услуге  износе  160.000  динара и  највећим  делом  се  односе  на  аванс  дат
добављачу Стражевица у износу 81.000 динара за набавку камена Каменолома Баточина.

Попис залиха са сатањем на дан 31. децембар 2012. године извршен је од стране именоване комисије у
саставу:  чланови и председник.   Елаборат о попису усвојен је дана  30.01.2013. године и све корекције
стања за неслагања утврђена по попису извршене су на начин да исказано књиговодствено стање залиха
одговара стварном стању.

13. Потраживања

АД „ Водопривреда“ - Пожаревац Напомене уз Финансијски извештај за 2012.годину страна 10

2012. 2011.
Потраживања од купаца 12252 38012
Потраживања из специфичних послова 41 41
Остала потраживања 12296 11380
Краткорочни финансијски пласмани 189 4421
ПДВ и АВР 49
Укупно потраживања – нето 24778 53903



(а) Потраживања од купаца
2012. 2011.

Купци зависна правна лица 
Купци остала повезана правна лица 1577 8140
Купци у земљи 10675 36217
Купци у иностранству

12252 44357

Минус: Исправка вредности купаца - зависна правна лица
Минус: Исправка вредности купаца - повезана правна лица
Минус: Исправка вредности купаца у земљи 6345

Минус: Исправка вредности купаца у иностранству
38012

Друштво има  усаглашено  стање  са свим  значајним  купцима,  осим  са  купцем  ................ Неусаглашена
разлика износи ............... ..... хиљада динара и односи се на...........................

Друштво је формирало  исправку  вредности  на  терет расхода  за  сва  потраживања  од чијег  је  рока  за
наплату протекло више од .................. дана, у складу са Правилником о рачуноводству.

За потраживање од купца ........................... није формирана исправка вредности иако је од рока за наплату
протекло више од 60 дана , у складу са одлуком Директора/ стручне службе из разлога очекиване наплате
почетком 2013. године.

(б) Остала потраживања

Износ од 2.371.000 динара се односи на принудну наплату АИК Банке јер је АД „Водопривреда“ била гарант
по кредиту ДТД „Сента“, и овај износ смо књижили на исправку вредности потраживања.

(в) Краткорочни финансијски пласмани

Износ од 189.000 динара се односи на салда која су остала од наших уплата повезаним правним лицима.

(г) ПДВ и АВР

14. Готовински еквиваленти и готовина

2012 2011
Хартије од вредности – готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни 669 20
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна 1 8
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност
умањена

Остала новчана средства
670 28

Износ од РСД ____ се односи на готовину на рачунима банака  у страној валути  која је положена као
гаранција по појединим уговорима са добављачима из иностранства и по кредитима од банака.

АД „ Водопривреда“ - Пожаревац Напомене уз Финансијски извештај за 2012.годину страна 11



15. Ванбилансна актива и пасива

180.693.000 се односи на канале  и насипе  чији су власници ЈВП „Србојаводе“ а које ми користимо за
обавлјанје наше делатности.

16. Капитал и резерве 

Укупан капитал Друштва на дан  31.децембар 2012. године има следећу структуру:

2012. 2011.

Основни капитал 22535 22535
Неуплаћени уписани капитал
Резерве 335 335
Ревалоризационе резерве 51333 51333
Нереализовани Добици по основу хартија од вредности
Нереализовани Губици по основу хартија од вредности
Нераспоређени добитак 2215 1699
Губитак

Откупљене сопствене акције
76418 75902

Промене на капиталу за 2012. годину су настале по основу (Видети Извештај о променама на капиталу):
− Корекције почетног стања нераспоређене добити у износу од 3.600.000динара, која се односи на материјално значајну грешку из

претходне године.

17. Дугорочна резервисања

Дугорочна резервисања се односе на следеће категорије:

2012. 2011.
Резервисања за трошкове у гарантном року
Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
Резервисања за задржане кауције и депозите
Резервисања за трошкове реструктурирања
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
Остала дугорочна резервисања 596

596

У 2011. години су то биле обавезе по основу финансијског лизинга.

19. Остале дугорочне обавезе

У хиљадама динара
Број и
датум

уговора

Датум

доспећа
ЕУР 2012. 2011.

.......... Leasing d.о.о. .......... 01260/08 31.12.13 7035,79 800 736

.......... Leasing d.о.о. .......... 01261/08 31.12.13 7035,79 800 736

.......... Leasing d.o.o. .......... 01262/08 31.12.13 11640,58 1324 1218

Минус: Део који доспева до
једне године 
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20. Краткорочне финансијске обавезе

2012. 2011.

Краткорочни кредити у земљи 21549
Део дугорочних кредита који доспева до једне године 4167 -
Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године 588 -
Остале краткорочне финансијске обавезе 2454 6497

7209 28046

 21. Обавезе из пословања

2012. 2011.

Примљени аванси, депозити и кауције
Добављачи у земљи 3992 19825
Добављачи у иностранству
Добављачи – матична и зависна правна лица 14
Добављачи – остала повезана правна лица
Остале обавезе из пословања
Обавезе из специфичних послова

Укупно 3992 19839

22. Остале краткорочне обавезе

2012. 2011.

Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, бруто 12479 14483
Остале обавезе /навести и обелоданити материјално значајне
ставке/

12479 14483

23. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

и пасивна  временска разграничења

2012. 2011.

Обавезе за порез на додату вредност 287 1840
Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге дажбине: 628 132
-  Обавезе за порезе и царине
-  Обавезе за доприносе
-  Остале обавезе за порезе и доприносе

915 1972
Пасивна временска разграничења 4611

6583
Обавезе за порез из добитка 460
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24. Одложена пореска средства и обавезе

Одложена

пореска

средства

Одложене

пореске

обавезе

Нето

Стање 31. децембра 2010. године 1749
Промена у току године
Стање 31. децембра 2011. године 2063
Промена у току године
Стање 31. децембра 2012. године 2865

24. Одложена пореска средства и обавезе (наставак)

Текући порески расход периода

2012. 2011.

Бруто резултат пословне године 1331 1860
Капитални добици и губици
Усклађивање расхода
Рачуноводствена амортизација 7993 6891
Пореска амортизација 6169 8201
Корекција расхода по основу трансферних цена
Корекција расхода по основу спречавања утањене
капитализације

Корекција расхода по основу камата применом правила о
трансферним ценама
Усклађивање расхода 593 1407
Корекција прихода по основу трансферних цена
Капитални добици и губици
Пореска основица 2562 1957
Пореска стопа 10 10
Обрачунати порез 256 196
Укупна умањења обрачунатог пореза
Текући расход периода
Одложен порески приход (расход) периода 802 314
Нето добит без одложеног пореског прихода (расхода) 529 1546
Нето добит 273 1350

25. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 19.11. 2012. 

26. Пословни приходи

2012. 2011.
Приходи од продаје производа и услуга 65978 123844
Приход од активирања учинака и робе
Повећање вредности  залиха учинака (напомена ..)
Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)
Остали пословни приходи 
Укупно 65978 123844
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27. Остали пословни приходи

2012. 2011.
Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.
Приходи од закупнина
Приходи од чланарина 
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
Остали пословни приходи 3615 114

3615 114

28. Пословни расходи

2012. 2011.
Набавна вредност продате робе 
Трошкови материјала 16216 26376
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 36728 60668
Трошкови амортизације и резервисања 7993 6891
Остали пословни расходи 9021 18358

69958 112293

29.  Остали пословни расходи

2012. 2011.
Производне услуге
Услуге на изради учинака
Транспортне услуге 463 494
Услуге одржавања 4332 2330
Закупнине 4100
Трошкови сајмова
Реклама и пропаганда 
Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују 
Остале услуге 305 5210
Непроизводне услуге 1010 2513
Репрезентација 382 1086
Премије осигурања 681 422
Трошкови платног промета 241 249
Трошкови чланарина
Трошкови пореза 695 533
Трошкови доприноса
Остали нематеријални трошкови 912 1421

9021 18358

30. Финансијски приходи

2012. 2011.
Финансијски приходи из односа са матичним и зависним
правним лицима 
Финансијски приходи из односа са осталим повезаним
правним лицима
Приходи камата 1 10
Позитивне курсне разлике 875
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Учешћа у добитку зависних правних лица
Остали финансијски приходи 894 123

895 1008
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31. Финансијски расходи

2012. 2011.
Финансијски расходи из односа са матичним и зависним
правним лицима 
Финансијски расходи из односа са осталим повезаним
правним лицима 57
Расходи камата 2481 3483
Негативне курсне разлике 52 618
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 924
Учешћа у губитку зависних правних лица
Остали финансијски расходи 10

3457 4166

32. Остали приходи

2012. 2011.
Остали приходи:
Добици од продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 97 649
- биолошких средстава
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала 
Вишкови 23 154
Наплаћена отписана потраживања 6345
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменуту приходи 164 24
Приходи од усклађивања вредности:
- биолошких средстава
- нематеријалних улагања 
- некретнина, постројења и опреме
- дугорочних фин. пласмана и хартија од вредности расположивих
за продају
- залиха
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана
- остале имовине
Остало

6629 827
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33. Остали расходи

2012. 2011.

Губици од продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 91
- биолошких средстава
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала 
Мањкови 850
Исправка вредности потраживања
Исправка вредности залиха
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
Остало

Умањење вредности:
- биолошких средстава
- нематеријалних улагања
- некретнина, постројења и опреме 
- дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности 
  расположивих за продају
- залиха 5
- потраживања и краткорочних финансијских пласмана 2371 6345
- остале имовине
Остало

2371 7291

34. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

2012. 2011.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 26973 47611
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет
послодавца 5329 8694
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима 104 371
Трошкови накнада  физичким  лицима  по  основу  осталих
уговора

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 1372 613
Остали лични расходи и накнаде 2950 3379

36728 60668

Одлуку o утврђивању основне зараде запослених која је донета 30.01.2012.г. - Генерални директор  је
одредио да се основна зарада запослених зарачунава као производ вредности бода од 60 дин.
помножена са бројем бодова запосленог утврђена Уговором о раду на месечном нивоу за просечан
фонд часова од 174 часа. Ова одлука се примењује од обрачуна и исплата зарада запослених за јануар
2012. г. док се непромене услови пословања код АД "Водопривреда" Пожаревац
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35. Трансакције са повезаним правним лицима

/Напомена: Руководство треба да обелодани да су трансакције са повезаним правним лицима обављене
под истим условима као и са странама које нису повезане, само ако се то може доказати./

Већински власник Друштва је  ДТД  "Сента" Сента (регистровано у  АПР Београд) у чијем се власништву
налази 70 % акција Друштва. Преосталих 30 % акција се котира на берзи и налази се у власништву разних
акционара. Крајње матично Друштво Друштва је Medicplast Kft, Budapest (регистровано у ………..). Крајњи
власник Друштва је Бранко Ћурчић (регистровано у АПР Београд). 

Услуге се продају по ценовнику АД "Водопривреда" Пожаревац као и за све остале купце.

Стања на крају године произашла из продаје/набавки роба/услуга
2012. 2011.

Потраживања од повезаних правних лица (напомена ...:
- Крајње матично Друштво ДТД Сента 4016
- Чланови породица кључног руководећег кадра
- Матично Друштво 
- Остала повезана лица

Обавезе према повезаним лицима (напомена ...)
- Непосредно матично Друштво
- Придружена Друштва
- Ентитет контролисан од стране руководства

4016

Потраживања од повезаних правних лица потичу углавном из трансакција продаје и доспевају  /навести
када/ након датума продаје. Потраживања по својој природи нису обезбеђена и немају камату. 
Обавезе према  повезаним  правним  лицима  потичу  углавном  од  куповних  трансакција  и  доспевају
/навести када/ након датума куповине. Обавезе не садрже камату.

(д) Кредити повезаним лицима

2012. 2011.

Кредити директорима, руководству и члановима њихових

породица:
На почетку године
Кредити одобрени у току године
Отплате у току године
Финансијски приходи (напомена ...)
Финансијски расходи (напомена ...)
На крају године

Кредити придруженим предузећима:
На почетку године
Кредити одобрени у току године
Отплате у току године
Финансијски приходи (напомена ...)
Финансијски расходи (напомена ...)
На крају године

Кредити повезаним лицима – укупно:
На почетку године
Кредити одобрени у току године
Отплате у току године
Финансијски приходи (напомена ....)
Финансијски расходи (напомена .....)
На крају године
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Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju
akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/2006) AD „Vodoprivreda" Požarevac objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O POSLOVANJU ZA 2012.g.

I  OPŠTI PODACI

1. Naziv Akcionarsko društvo za vodoprivredu  „Vodoprivreda“ AD
Požarevac

    Sedište POŽAREVAC
   Adresa Svetosavska br.33
   Matični broj 07282087
   PIB 100442147
2.  Web site www.vodoprivreda.co.rs
     e-mail adresa vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
3. Broj i datum rešenja o upisu u
registar privrednih subjekata

BD 134545/2007
22.10.2007

4. Delatnost (šifra i opis) 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata
5. Broj zaposlenih 70
6. Broj akcionara 153
7.   Deset 
najvećih  akcionara

Ime i prezime/ Naziv pravnog lica Broj akcija % učešća u
osnovnom
kapitalu

DTD Vodoprivredno "Senta" Senta 13.013 70,000
"Consulting team" d.o.o. Beograd 796 4,280
Akcijski fond 156 0,839
Manić Vinka 100 0,537
Popović Milisav 85 0,457
Stojanović Luka 85 0,457
Ognjanović Jovica 83 0,446
Aleksić Slaviša 78 0,419
Stojković Slobodan 78 0,419
Stević Slaviša 73 0,392

8.      Vrednost osnovnog kapitala 22.535
9.     Broj izdatih akcija

RSVDPPE93358

Obične Prioritetne
Broj 18.590 Broj 3945

ESVUFR ESVUFR CFI
ISIN RSHIERE83837 ISIN

10. Podaci o zavisnim
društvima  

Naziv Sedište Poslovna adresa
/ / /

11. Naziv sedište  i poslovna adresa revizorske
kuće koja je revidirala poslednji finansijski
izveštaj

Revizorska kuća „Auditor“, Beograd

12. Naziv organizovanog tržišta na koje su
uključene akcije

Beogradska berza A.D. Beograd



II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1. Članovi uprave
Ime prezime i
prebivalište

Obrazovanje Sadašnje zaposlenje
(naziv firme i radno
mesto

Članstvo u
upravnim i
Nadzornim
odborima
drugih
društava

Isplaćeni neto
iznos naknade

Broj i % akcija
koji poseduju u
akcionarskom
društvu

Slaviša Ranđelović
Požarevac

VSS
VII stepen

Generalni
direktor

Dragan Savić
Požarevac

VSS
VII stepen

Tehnički direktor

Vinka Manić
Požarevac

VSS
VII stepen

Sekretar društva

2. Članovi Nadzornog odbora
Ime prezime i
prebivalište

Obrazovanje Sadašnje zaposlenje
(naziv firme i radno
mesto

Članstvo u
upravnim i
Nadzornim
odborima
drugih
društava

Isplaćeni neto
iznos naknade

Broj i % akcija
koji poseduju u
akcionarskom
društvu

Dragan Živojinović
Beograd, 

SSS              
IV stepen

Predsednik
Nadzornog odbora

227.646,00

Svetislav Tričković
Beograd 

VSS            
VII stepen

Direktor
"Consulting team"
d.o.o. Beograd 

Rudolf Domonkoš
Senta

VSS
VII stepen

Direktor
„Medicplast”d.o.o.
Budimpešta

3. Kodeks ponašanja i web-site na kome je objavljen- u pripremi
Uprava društva nema usvojen pisani kodeks ponašanja ali se našin zaposlenih definiše Ugovorom o
radu.

 III PODACI O POSLOVANjU DRUŠTVA

1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike politike
Uprava konstatuje da se poslovanje obavljalo sa usvojenom politikom dinamičkog plana
ugovorenih poslova.
2. Analiza poslovanja 
Prihod 77.117
Rashod 75.786
Bruto dobit 1.331
Pokazatelji poslovanja
Ostvareni prihod od osnovne
delatnosti

Vrednost (u 1.000 RSD)
65.977

Produktivnost rada I
Ostvareni prihod/broj zaposlenih

77.117 / 70 = 1.101,67

Produktivnost rada II
Ostvarena dobit/broj zaposlenih

1.331 / 70 = 19,01

Ekonomičnost
Poslovni prihod/poslovni rashod

69.593 / 69.598 = 0,99



Rentabilnost poslovanja
Iskazana dobit/ukupan prihod

1.331 / 69.593 = 0,02

Prinos na ukupni kapital
Bruto dobit/ukupni kapital

1.331 / 76.418 = 0,02

Neto prinos na sopstveni kapital
Neto dobit/akcijski kapital

1.331 / 76.418 = 0,02

Poslovni neto dobitak
Poslovni dobitak/neto prihod od
prodaje

Poslovni dobitak 
0 / 69.593 = 0

Stepen zaduženosti
Ukupne obaveze/ukupan kapital

24.595 / 103.878 = 0,24

I stepen likvidnosti
Gotovina i gotovinski
ekvivalenti/kratkoročne obaveze

670 / 24.595 = 0,03

II stepen likvidnosti
(Obrtna imovina-
zalihe)/kratkoročne obaveze

25.395 / 24.595 = 1,03

Neto obrtni kapital
Obrtna imovina - kratkoročne
obaveze

28.504 - 24.595 = 3.909

Cena akcija Obične  akcije Prioritetne akcije
Najviša 600 Najviša
Najniža 600 Najniža

Tržišna kapitalizacija
Dobitak po akciji 1.331 / 18.590 = 0,07
Isplaćena dividenda (posledenje tri
godine)

Redovne akcije Prioritetne akcije

3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima 

Prihodima od prodaje eksternim kupcima 10.018
Prihodima od prodaje drugim segmentima
u okviru istog društva

Imovini i obavezama segmenata
Glavnim kupcima i dobavljačima Đerdap, Srbijavode 112.389
Načinu formiranja transfernih cena tržište

4. Promene-bilansnih vrednosti u

Imovini i obavezama 
nabavka novih osnovnih sredstava
krediti

krediti
Nabavka novih osnovnih sredstava

Neto dobitku / gubitku

5. Neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih
troškova 

Za kredite kod banaka i neblagovremenu
isplatu dobavljača

6. Sopstvene akcije 3.945

7. Izvršena ulaganja • U nabavku rezervnih delova opreme
finansirana iz sopstvenih sredstava

8. Rezerve Nisu utvrđene Zakonom i Statutom



9. Bitni poslovni događaji • Redovna godišnja Skupština akcionara
21.06.2012. god.

• Usvajanje finansijskog izveštaja za 2011.
god.

• Donošenje odluke o raspodeli dobiti
• Izbor članova Uprave i Nadzornog

odbora
• Izbor revizora

10. Ostale bitne promene 

IV  OSTALO

U Požarevcu,








