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1.           ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА   2012  . ГОДИНУ  

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2012.ГОДИНЕ:
(у хиљадама РСД)

АКТИВА: 2012 2011
УКУПНА АКТИВА: 431048 446476
Стална имовина 216925 228365

Неуплаћени уписани капитал
Goodwill
Нематеријална улагања 10468 10502
Некретнине,  постројења,  опрема и биолошка 
средства 205826 216772

Некретнине, постројења и опрема 199315 209892
Инвестиционе некретнине 6511 6880
Биолошка средства

Дугорочни финансијски пласмани 631 1091
  Учешћа у капиталу 629 1020

Остали дугорочни финансијски пласмани 2 71
Обртна имовина 212530 218111
    Залихе 28689 29772

Стална  средства  намењена  продаји  и 
средства пословања које се обуставља 
Краткорочна  потраживања,  пласмани  и 
готовина 183841 188339

Потраживања 122393 150522
Потраживања  за  више  плаћен  порез  на 
добитак 98 2187

Краткорочни финансијски пласмани
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41814 17146
Порез  на  додату  вредност  и  активна 
временска разграничења 19536 18484

Одложена пореска средства 1593
Пословна имовина 431048 446476
Губитак изнад висине капитала
Ванбилансна актива

ПАСИВА: 2012 2011
УКУПНА ПАСИВА: 431048 446476
Капиталl: 196176 183561

Основни капитал 76138 76138
Неуплаћени уписани капитал
Резерве 611 611
Ревалоризационе резерве
Нереализовани добици по основу хартија од 
вредности
Нереализовани губици по основу хартија од 
вредности 1254 863

Нераспоређена добит 120681 107675
Губитак
Откупљенљ сопствене акције

Дугорочна резервисања и обавезе 234872 262036
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе 95473 106948
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Дугорочни кредити 90542 99306
Остале дугорочне обавезе 4931 7642

Краткорочне обавезе 139399 155088
Краткорочне финансијске обавезе 43341 53457
Обавезе  по  основу  средстава  намењних 
продаји  и  средстава  пословања  које  се 
обуставља
Обавезе из пословања 65975 70775
Остале краткорочне обавезе 28437 28796
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних 
прихода  и  пасивна  временска 
разграничења

1646 2060

Обавезе по основу пореза на добитак
Одложене пореске обавезе 0 879
Ванбилансна пасива

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД  01.01.- 31.12.2012. ГОДИНЕ:
(у хиљадама РСД)

2012 2011
Пословни приходи: 986863 970145

Приходи од продаје 982005 964855
Приходи од активирања учинака и робе
Повећање вредности залиха  учинака
Смањење вредности залиха учинака
Остали пословни приходи 4858 5290

Финансијски приходи 893 4595
Остали приходи 23386 5748
Пословни расходи 974402 911748

Набавна вредност продате робе 1745 949
Трошкови материјала 478040 431779
Трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи 357478 347357

Трошкови амортизације ирезервисања 52728 45885
Остали пословни расходи 84411 85778

Финансијски расходи 20378 15283
Остали расходи 3368 22449
ДОБИТАК (ГУБИТАК) ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 12994 31008

НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)  ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА -9 12

ДОБИТАК (ГУБИТАК)  ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 12985 31020
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода 2451 2152
Одложени порески расход периода
Одложени порески приход периода 2472 157
Исплаћена лична примања послодавцу
ХЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК): 13006 29025
Нето добитак који припада мањинским улагачима
Нето  добитак  који  припада  власницима  матичног 
правног лица
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
2. УМАЊЕНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2012.:
(у хиљадама РСД)

2012 2011
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи готовине из пословних активности (1 до 2) 1078760 1009192
Продаја и примљени аванси 1055576 987082
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 825 2383
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 22359 19727
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 977778 969673
Isplate dobavljačima i dati avansi 575875 585677
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 340503 329330
Plaćene kamate 9620 7763
Porez na dobitak 2813 6072
Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda 48967 40831
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 100982 39519
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 118 114
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Prodaja  nematerijalnih  ulaganja,  nekretnina,  postrojenja, 
opreme i bioloških sredstava 118 54

Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 60
Primljene kamate i aktivnosti investiranja
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 41749 67711
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, 
opreme i bioloških sredstava 41749 67711

Ostali finansijski rashodi
Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja 41631 67597

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 32175 76270
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 32175 76270
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 66858 46505
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze 63495 32592
Finansijski lizing 3114 2613
Isplaćene dividende 249 11300
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 29765
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 34683

SVEGA PRILIVI GOTOVINE 1111053 1085576
SVEGA ODLIVI GOTOVINE 1086385 1083889
NETO PRILIV GOTOVINE 24668 1687
NETO ODLIV GOTOVINE

Gotovina na početku obračunskog perioda 17146 15459
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike poosnovu preračunagotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 41814 17146
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IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU 01.01.-31.12.2012.:
(u hiljadama RSD)
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O
sn

ov
ni

 k
ap

ita
l

O
st

al
i k

ap
ita

l

N
eu

pl
ać

en
i u

pi
sa

ni
 k

ap
ita

l

Em
is

io
na

 p
re

m
ija

R
ez

er
ve

R
ev

al
or

iz
ac

io
ne

 re
ze

rv
e

N
er

ea
liz

ov
an

i d
ob

ic
i p

o 
os

no
vu

 
H

oV

Stanje na 01.01. prethodne 
godine 76138 611 248

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na 
dan 01.01. prethodne godine 76138 611 248

Ukupna povećanja u prethodnoj 
godini
Ukupna smanjenja u prethodnoj 
godini 248

Stanje na dan 31.12 prethodne 
godine 76138 611 0

Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u tekućoj 
godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih 
grešaka i promena 
računovodstvenih politika u tekućoj 
godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na 
dan 01.01. tekuće godine 76138 611

Ukupna povećanja u tekućoj godini
Ukupna smanjenja u tekućoj godini

Stanje na dan 31.12 tekuće 
godine 76138 611
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Stanje na 01.01. prethodne godine 911 90072 165910
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na dan 
01.01. prethodne godine 911 90072 165910

Ukupna povećanja u prethodnoj godini 302 29025 28723
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini 350 11422 11072
Stanje na dan 31.12 prethodne godine 863 107675 183561
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u 
tekućoj  godini - povećanje
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u 
tekućoj godini - smanjenje
Korigovano početno stanje na 
dan01.01. tekuće godine 863 107675 183561

Ukupna povećanja u tekućoj godini 391 13006 12615
Ukupna smanjenja u tekućoj godini

Stanje na dan 31.12 tekuće godine 1254 120681 196176
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Опште информације

''Југопревоз  Крушевац''  а.д.  Крушевац (У  даљем  тексту:  Друштво)  је  основано 
21.04.1998.године Одлуком  скупштине  деоничког  друштва  ''Југопревоз  Крушевац''   број 
одлуке  1-792/98  од  21.04.1998.  као  акционарско  друштво  у  мешовитој  својини  са  29,58% 
акцијског и 70,42% друштвеног капитала. 
Приватизација остатка друштвеног капитала извршена је новембра новембра 2005.године, а 
регистрована  код  Агенције  за  привредне  регистре  решењем  бр.  БД  102848/2006  дана 
04.01.2006.године.
Купопродајну  цену  остатка  друштвеног  капитала,  купац  је  отплатио  у  6  годишњих  рата, 
закључно са  2010. годином.
Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011 
и 99/11) извршено је у остављеном року, регистрацијом код  Агенције за привредне регистре 
Оснивачког акта - решењем  бр. БД 96774/2012 од 19.07.2012.год.,  Статута - решењем бр. БД 
96769/2012 од 19.07.2012.год и регистрацијом нових органа за дводомни начин управљања - 
Извршног одбора и Надзорног одбора - решењем бр. БД 106293/2012од 09.08.2012.год.

Основна делатност којом се Друштво бави је  49.31 -  Градски и приградски копнени превоз 
путника,  а поред тога регистровао је и за обављање следећих делатности:
49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају
71.20 - Техничко испитивање и анализе
49.32 - Такси превоз
49.41 - Друмски превоз терета
53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса
79.11 - Делатност путничких агенција
47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и 
дуваном
47.29 - Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
56.10 - Делатност ресторана и покретних објеката
56.30 - Услуге припремања и послуживања пића

Седиште друштва је у Крушевцу, ул. Југ Богданова бб.

Матични број Друштва је  07292660, а ПИБ 100477562.

Финансијски извештаји за  2012. годину, чији су саставни део ове напомене, одобрени су од 
стране Надзорног одбора Друштва дана 28.02.2013.год .

На дан 31. децембар  2012. године Друштво има запослених 571 (на дан 31. децембар  2011. 
године број запослених у Друштву био је 576).

 

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 
некретнина,  постројења  и  опреме,  финансијских  средстава  расположивих  за  продају  и 
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финансијских средстава  и обавеза   чији се  ефекти промена у фер вредностима исказују у 
билансу успеха.

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

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. 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

(а)  Нематеријална улагања

Почетно вредновање нематеријалних улагања врши се по набавној вредности, односно цени 
коштања. 
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Нематеријална улагања се након почетног признавања исказују по набавној вредности или 
цени коштања умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због обезвређења. На крају 
пословне године преиспитује се корисни век трајања сваког нематеријалног улагања.

Амортизација се врши пропорционалном методом у току корисног века употребе. 
У  погледу  утврђивања  и  рачуноводственог  евидентирања  обезвређења  нематеријалног 
улагања, примењује се МРС 36 – Обезвређење средстава.

Основне стопе амортизације за поједина нематеријална улагања су следеће:
Назив Стопа амортизације

Лиценцеи апликациони програми  20%

(б) 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 основном поступку, који је предвиђен у МРС 16 
– Некретнине, постројења и опрема, односно по 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.

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
Грађевински објекти      2,5 – 4,5%; 10%; 20%

           Транспортна опрема 14,3%; 15,5%; 16%; 24% 
           ПТТ опрема 7-20%; 6,6%

Канцеларијска опрема 12,50%; 14,3%; 20%; 15%; 10%;
16,5%; 18%; 7%

Опрема угоститељства 7%; 15%; 10%; 12,5%
Остала опрема 20%; 12,5%, 14,3%, 18%

в) Инвестиционе некретнине

Почетно  вредновање  инвестиционе  некретнине  врши  се  по  набавној  вредности  или  цени 
коштања.  При  почетном  вредновању,  зависни  трошкови  набавке  укључују  се  у  набавну 
вредност или цену коштања.

Након  почетног  признавања,  накнадно  вредновање  инвестиционе  некретнине  врши  се  по 
моделу  поштене  вредности  у  складу  са  МРС  40  Инвестициона  некретнина.  Добитак  или 
губитак настао због промене поштене вредности инвестиционе некретнине укључује се у нето 
добитак или губитак периода у којем је настао.

Накнадни  издаци  се  капитализују  само  када  је  вероватно  да  ће  будуће  економске  користи 
повезане са тим издацима припасти Друштву и да може поуздано да се измери. Сви остали 
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трошкови  текућег  одржавања  терете  трошкове  периода  у  коме  настану.  Када  инвестициону 
некретнину користи њен власник, она се рекласификује на некретнине, постројења и опрему, и 
њена књиговодствена вредност на дан рекласификације постаје њена затечена вредност која ће се 
надаље амортизовати.

(г)  Дугорочни финансијски пласмани

У оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују се учешћа у капиталу других правних 
лица,  хартије  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа  и  остали  дугорочни  финансијски 
пласмани.

Почетно признавање, као и накнадно вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се 
по методу набавне вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за 
њих. У билансу успеха исказује се приход од улагања само у оној мери у којој Друштво прими 
свој део из расподеле нераспоређеног добитка корисника улагања, до које дође након дана 
стицања. Део из расподеле који се прими у износу који је већи од таквог добитка сматра се 
повраћајем инвестиције и исказује се као смањење набавне вредности инвестиције.

Почетно  признавање  хартија  од  вредности  које  се  држе  до  доспећа  врши  се  по  набавној 
вредности која представља вредност надокнаде која је дата за њих. Накнадно мерење хартија 
од вредности које се држе до доспећа се врши по дисконтованој амортизованој вредности. 
Власничке хартије од вредности расположиве за продају накнадно се вреднују по поштеним 
тржишним вредностима у корист или на терет сопственог капитала.

3.2. Обртна имовина

(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 
Генерални директор Друштва.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне улазне цене. 

(б) Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља

Друштво признаје и исказује стално средство (или расположиву групу) као средство намењен
о продаји у складу са МСФИ 5 Стална средства намењена продаји и пословања која престају 
ако  се  његова  књиговодствена  вредност  може  првенствено  повратити  кроз  продајну 
трансакцију, а не кроз наставак коришћења.
Да би средство било класификовано (признато) као стално средство намењено продаји, поред 
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услова из става 1. овог члана који проистиче из дефиниције тог средства, потребно је да буду 
испуњени још и следећи услови:
–  средство мора бити доступно за моменталну продају у свом тренутном стању;
– продаја средства мора бити јако вероватна у року од једне године од дана признавања као 
средства намењеног продаји. Овај услов подразумева да се донесе одлука о продаји средства и 
да се започне са тражењем купаца (јавна продаја,  непосредни преговори са потенцијалним 
купцима и сл.).  Да би продаја средства била јако вероватна мора постојати тржиште за то 
средство, а понуђена цена мора бити разумно утврђена, тако да омогућава продају средства у 
року од годину дана.

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.

(в) 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.

Индиректан отпис врши се на основу одлуке управног одбора Друштва, док предлоге за отпис 
у току године дају директори организационих јединица, а на крају године централна пописна 
комисија.

(г) 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.
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3.3. 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.

3.4    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.

3.5. 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 15% 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,  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 
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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.

3.7. 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.

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  по  запосленом исплаћене  у 
привреди у Републици Србији према последње објављеном податку надлежног републичког 
органа.

Поред тога,  Друштво је  у  обавези да исплати и јубиларне награде у износу од  35 -  75% 
просечне месечне зараде  по запосленом остварене код послодавца у месецу који претходи 
месецу у ком је донешена одлука о исплати. Износ 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 Износ зараде
10 35.00%
20 50.00%
30 75.00%

Обрачун и исказивање дугорочних резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда 
није извршено у складу са захтевима МРС 19-Накнаде запосленима.

3.8.   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 
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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 по основу пружања услуга  услуга превоза путника у копненом 
саобраћају на домаћем и иностраном тржишту, по основу  продаје робе на домаћем тржишту, 
по  основу пружања услуга  из  области одржавања и поправке  моторних  возила,  услужних 
делатности у копненом саобраћају и услужних делатности - техничког прегледа возила.

Такође, Друштво остварује приходе и по следећим основама: закупнине,  приходи од камата, 
добици  од  продаје  нематеријалних  улагања,  некретнина,  постројења  и  опреме,  добици  од 
продаје  материјала,  од  вишкова,  наплаћених  отписаних  потраживања,  по  основу  ефеката 
продаје  уговорене  заштите  од  ризика  осим  валутне  клаузуле,  од  усклађивања  вредности 
потраживања и краткорочних финансијских пласмана, од осталих непоменутих прихода.

3.9. 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).

3.10. 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.

3.11. Закупи

(а) Некретнине, постројења и опрема

Закупи где закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва класификују 
се  као  оперативни  закупи.  Плаћања  извршена  по  основу оперативног  закупа  (умањена  за 
стимулације  добијене  од  закуподавца)  исказују  се  на  терет  биланса  успеха  на 
пропорционалној основи током периода трајања закупа. 

Приход од закупнине признаје се на пропорционалној основи у току периода трајања закупа. 

(б) Право на коришћење земљишта

Право  на  коришћење  земљишта  стечено у  поступку статусне  промене и/или  као  одвојена 
трансакција кроз исплату трећој страни  третира се као нематеријално улагање. Нематеријално 
улагање има неограничен корисни век употребе и подлеже ревидирању у погледу умањења 
вредности на годишњем нивоу.
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Право  на  коришћење  земљишта  стечено  кроз  одвојену  трансакцију  исплатом  локалним 
органима унапред за цео период коришћења третира се ка нематеријално улгање и отписује у 
току периода на који је добијено на коришћење. 

3.12 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.

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

4. Управљање финансијским ризиком 

4.1. Фактори финансијског ризика

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик (који 
обухвата ризик од промена курсева страних валута, ризик од промене фер вредности каматне 
стопе, каматни ризик готовинског тока, ризик од промене цена, и ризик од промене курсева 
страних  валута),  кредитни  ризик,  ризик  ликвидности  и  ризик  токова  готовине. 
Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости 
финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва 
сведу на минимум. 

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Друштва. Финансијска служба Друштва 
идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно 
сарађујући са пословним јединицама Друштва. 

(а) Тржишни ризик

• Ризик од промене курсева страних валута

Друштво  послује  у  међународним  оквирима  и  изложено  је  ризику  промена  курса 
страних валута који проистиче из пословања са различитим валутама. 

• Ризик од промене цена

Друштво  је  изложено  и  ризику  промена  цена  власничких  хартија  од  вредности  с 
обзиром да су улагања Друштва класификована у билансу стања као расположива за 
продају или као финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер 
вредности исказују у билансу успеха.  Друштво није изложено ризику промена цена 
робе.
 

• Готовински ток и ризик од промене фер вредности каматне стопе

Будући да Друштво нема значајну каматоносну имовину, приход и новчани токови у 
великој мери су независни од промена тржишних каматних стопа.

(б) Кредитни ризик 

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је  на нивоу Друштва. Кредитни ризик настаје: код 
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готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и 
финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало,  укључујући 
ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. 

(ц) Ризик ликвидности

Опрезно управљање ризиком ликвидности подразумева одржавање довољног износа  готовине и 
хартија од вредности којима се тргује,  као и обезбеђење адекватних извора финансирања преко 
одговарајућег  износа  кредитних обавеза  и  могућност  да  се  изравна позиција  на тржишту.  Због 
динамичне  природе  пословања  Друштва,  Финансијска  служба  тежи  да  одржи  флексибилност 
финансирања држањем на располагању утврђених кредитних линија. 

5. Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом 
периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедило повраћај (профит), а осталим 
интересним странама повољности, и да би очувало оптималну структуру капитала са циљем  да 
смањи трошкове капитала.

Друштво, као и остала Друштва која послују унутар исте делатности, прати капитал на основу 
коефицијента  задужености  (gearng  raтio).  Овај  коефицијент  се  израчунава  из  односа  нето 
дуговања  Друштва  и  његовог  укупног  капитала.  Нето  дуговање  се  добија  када  се  укупни 
кредити (укључујући краткорочне и дугорочне, као што је приказано у билансу стања) умање 
за готовину и готовинске еквиваленте. Укупни капитал се добија када се на капитал, исказан у 
билансу стања, дода нето дуговање. Израчунати коефицијент за 2012.годину износи _0,27_  ,   а 
за 2011. годину износио је 0,49.

Нематеријална улагања

Набавна вредност
Стање 31.12.2011. 
године ___  _10.638_  ______  
Повећања ________________
Смањења ________________
Стање 31.12.2012. 
године ___10.638_______

Исправка 
вредности
Стање 31.12.2011. 
године ____136_________
Повећања _____34_________
Смањења ________________
Стање 31.12.2012. 
године _____170________

Садашња вредност
31.децембар 2011. 
године ___10.502_______
31.децембар 2012. ____10.468_____
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године

Нематеријална улагања на дан 31. децембар 2012. године износе _10.468 хиљада динара и односе се 
на право коришћења градског грађевинског земљишта  и право коришћења оперативног рачунарског 
програма Windows (на дан 31. децембар 2011. године износила су _10.502.     хиљада динара).

7. Некретнине, постројења и опрема 

Амортизација за 2012. годину износи _52.728_ хиљада динара  (за 2011. износила је 45.885. 
хиљада динара) и укључена је у трошкове пословања.

8. Инвестиционе некретнине

Промене на рачуну су биле као што следи:

2012 2011
Стање на почетку године 14728 14728
Повећање
Смањење
Стање на крају године 14728 14728

9. Дугорочни финансијски пласмани

2012 2011
Учешћа  у  капиталу  зависних 
правних лица 
Учешћа у капиталу осталих 
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Земљиште, 
грађ.објект
и 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 59832 641642 14728 716202
Повећања 15600 26148 41748
Активирања
Средства примљена без 
накнаде
Отуђења 19021 19021
Пренос (са)/на

Стање на дан  31.12. 2012. г 75432 648769 14728 738929

Акумулирана исправка 
вредности
Стање на дан 31.12. 2011. г 46475 445107 7848 499430
Активирања 1107 51218 369 52694
Амортизација 
Отуђења 19021 19021
Пренос (са)/на
Стање на дан 31.12.2012. г 47582 477304 8217 533103

Неотписана вредност на 
дан:



повезаних правних лица
Учешћа у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 6094 6094
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/ 2 71
Минус: Исправка вредности (по 
ставкама) 5465 5073

631 1092

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

Назив Друштва
2012

Учешће 
%

Комерцијална банка АД Београд 4699
Агробанка АД Београд 1395

6094

Остали дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембар 2012. године износе __2_ хиљаде 
динара  и односе се на дате стамбене кредите и откуп станова на рате.

10. Потраживања

(а) Потраживања од купаца
2012 2011

Купци зависна правна лица 
Купци остала повезана 
правна лица 
Купци у земљи 154718 196433
Купци у иностранству 405 370

155123 196801
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2012 2011
Потраживања од купаца 118780 146825
Потраживања из специфичних послова
Остала потраживања 3708 5884
Краткорочни финансијски пласмани
ПДВ и АВР 19536 18484
Укупно потраживања – нето 142024 171193



Минус: Исправка вредности 
купаца - зависна правна лица
Минус: Исправка вредности 
купаца - повезана правна 
лица
Минус: Исправка вредности 
купаца у земљи 35938 49608

Минус: Исправка вредности 
купаца у иностранству 402 368

36340 49977

118783 146825

Друштво  има  усаглашено  стање  са  свим  значајним  купцима,  осим  са  купцима  ИМК  14. 
октобар  и Трајал компанија .

Друштво је формирало исправку вредности на терет расхода за сва потраживања од чијег је 
рока за наплату протекло више од 60 дана, у складу са Правилником о рачуноводству.

(б) Остала потраживања

Обухватају потраживања од радника за аконтације за службено путовање, бонове за путарину, 
потраживања од државних фондова по основу законског боловања на терет фонда, накнада за 
породиљско  одсуство,  накнада  за  инвалидност  и  потраживања  за  више  плаћен  порез  на 
добитак.  

(в) ПДВ и АВР

Обухватају  усклађивање  трошкова  за  наредну  годину,  разграничени  ПДВ,  разграничене 
еефекте валутне клаузуле за дугорочне кредите са валутном клаузулом.

11. Готовински еквиваленти и готовина

2012 2011
Хартије од вредности – 
готовински еквиваленти
Текући (пословни) рачуни 39312 14873
Издвојена новчана средства и 
акредитиви
Благајна 2502 2213
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна 60
Новчана средства чије је 
коришћење ограничено или 
вредност умањена
Остала новчана средства

41814 17146
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12. Капитал и резерве 

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

2012. 2011. 

Основни капитал 76138 76138
Неуплаћени уписани капитал
Резерве 611 611
Ревалоризационе резерве 
Нереализовани Добици по основу хартија од 
вредности
Нереализовани Губици по основу хартија од 
вредности 1254 863
Нераспоређени добитак 120681 107675
Губитак
Откупљене сопствене акције

196176 183561

Основни капитал Друштва чини акцијски капитал.
    

13. Дугорочна резервисања

Друштво није извршило резервисање за накнаде запосленима из разлога неизвесности дугорочног 
предвиђања издвајања средстава за будуће отпремнине будућим пензонисаним радницима, будуће 
јубиларне награде и будући прековремени рад. 
Сматрамо  да  је  прогноза  будућих  трошкова  у  постојећим  условима  пословања  немогућа  и 
непримењљива, а с обзиром да су трошкови израде актуарског извештаја  за постојећи број радника 
високи, одлучили смо да не вршимо дугорочна резервисања, а настале издатке и трошкове по овим 
основама  вршимо из текућег пословања.  

14.  Дугорочни кредити

Дугорочни кредити се односе на: 2012 2011
Финасијски кредит од:
  -   банака у земљи    90542 99306
  -   банака у иностранству 
Робни кредити од:
  -   добављача у земљи     
  -   добављача у иностранству 
Остали дугорочни кредити (навести)

Укупно дугорочни кредити 90542 99306

Преглед дугорочних кредита приказан је у следећој табели:

Дугорочни 
кредити у 
земљи

Број и датум 
уговора

Каматна 
стопа

Рок 
отплат

е
ЕУР 2012. 2011.

AИK банка а.д. Ниш 105070458000740370 8,90% 15.05.12 369559,17 30783,3 73879,92
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Дугорочни 
кредити у 
земљи

Број и датум 
уговора

Каматна 
стопа

Рок 
отплат

е
ЕУР 2012. 2011.

15.05.07.

AИK банка а.д. Ниш 105070458001433920
27.05.08. 8,90% 27.05.13 493941,8 105386,28 105386,28

Kомерцијална банка 
а.д. 
Београд

004103800061
22.03.10. 4,64% 20.04.15 177500 44375,04 44375,04

Kомерцијална банка 
а.д. 
Београд

004103800081.9
09.08.10. 4,904% 09.08.15 246000 54666,72 54666,72

AИK банка а.д. Ниш 105070458002191296
12.08.10.

тромесчни 
EURIBOR
+ 4%

12.08.15 124800 27733,32 27733,32

AИK банка а.д. Ниш 105070458002408576
08.06.11.

08.06.16 289218 64270,68 5355,89

Kомерцијална банка 
а.д. 
Београд

007410900041.1
20.10.11. 20.10.16 186000 30999,99 0

AИK банка а.д. Ниш 105070458002478222
21.11.11. 21.11.16 199400 33234,36 0

Kомерцијална банка 
а.д. 
Београд

00-410-7200004,6
07.11.11. 07.11.17 195000 0 0

2281414,97 391449,69 311397,17

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр. 105070458000740370 од 15.05.07.год. одобреном од стране АИК банке а.д. Ниш, уписано је заложно 
право на купљеној опреми -аутобусима. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 
стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 5448/07. Заложно право није 
избрисано иако је кредит уредно измирен закључно са 15.05.2012.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр. 105070458001433920 од 27.05.08.год. одобреном од стране АИК банке а.д. Ниш, уписано је заложно 
право на купљеној опреми -аутобусима. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 
стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 15386/08.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр.  004103800061од 22.03.10.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д.  Београд. уписано је 
заложно право на покретним стварима - купљеној опреми и аутобусима заложног дужника. У складу 
са Решењем регистра заложног права на покретним стварима и правима, уписано је заложно право 
на опреми број ЗЛ.бр. 8743/2010.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр.  004103800081.9  од  09.08.10.год. одобреном  од  стране  Комерцијалне  банке  а.д.  Београд, 
успостављена је  хипотека  I реда  на непокретности Друштва -  аутобуске  станице у Варварину и 
Александровцу у корист Комерцијалне банке а.д. Београд (Заложна изјава сачињена пред Основним 
судом у Крушевцу ОВ II.бр.445/2010 од 13.08.2010.године. 

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр.105070458002191296од 12.08.1.год. одобреном од стране АИК банке а.д. Ниш, уписано је заложно 
право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на покретним 
стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 18211/2010.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
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бр.105070458002408576  од  08.06.11.год.  одобреном  од  стране  АИК  банке  а.д.  Ниш,  уписано је 
заложно право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на 
покретним стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 19047/2011.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр.007410900041.1 од 20.10.11.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, уписано је 
заложно право на купљеној опреми -аутобусу.  У складу са Решењем регистра заложног права на 
покретним стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 1052/2012.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр.105070458002478222  од  21.11.11.год..  одобреном  од  стране  АИК  банке  а.д.  Ниш,  уписано  је 
заложно право на купљеној опреми -аутобуси. У складу са Решењем регистра заложног права на 
покретним стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 5625/2012.

Као инструмент обезбеђења уредног измирења обавеза Друштва по Уговору о дугорочном кредиту 
бр.00-410-7200004.6 од 01.10.12.год. одобреном од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, уписано 
је заложно право на купљеној опреми -аутобусу. У складу са Решењем регистра заложног права на 
покретним стварима и правима, уписано је заложно право на опреми број ЗЛ.бр. 19220/2012.

15. Остале дугорочне обавезе

У хиљадама динара
Број и 
датум 

уговора

Датум 
доспећа ЕУР 2012. 2011.

VB  Leasing d.о.о. Beograd 11457
20.05.10. 15.04.15. 142142,8 2711 10511

Минус: Део који доспева до 
једне године 25609,18 3378 2869

4931 7642

У  складу  са  Решењем  регистра  заложног  права  на  покретним  стварима  и  правима,  уписано  је 
заложно  право  на опреми  -  аутобусу   у  корист  VB   Leasing d.о.о  Beograd.,  ради  обезбеђења 
потраживања по уговору бр. 11457 oд 20.05.2010.год.

16.Краткорочне финансијске обавезе

2012 2011
Краткорочни кредити у земљи револвинг у 000 0 13750
Део дугорочних кредита који доспева до једне године 39963 36838
Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне 
године

3378 2869

Остале краткорочне финансијске обавезе
Укупно 43341 53457

Преглед краткорочних кредита приказан је у следећој табели:

Број и датум 
уговора

Каматна стопа Рок 
враћањ

РСД 2012.
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а

АИК банка а.д. 1,9% месечно 0

Део  дугорочних  кредита  који  доспевају  до  једне  године  приказан  је  у  следећој 
табели:

Број и датум 
уговора

Каматна 
стопа

Рок 
отплате ЕУР 2012

Дугорочни 
кредити у земљи

AИК банка а.д. 
Ниш

1050704580007403
70

15.05.07. 8,90% 15.05.12 369559,17 0

AIK банка а.д. Ниш
1050704580014339

20
27.05.08.

8,90% 27.05.13 493941,8 4993

Kомерцијална 
банка а.д. 
Београд

004103800061
22.03.10

4,64% 20.04.15 177500 5046

Kомерцијална 
банка а.д. 
Београд

004103800081.9
09.08.10 4,904% 09.08.15 246000 3154

AИK банка а.д. 
Ниш

1050704580021912
96

12.08.10

тромесчни 
EURIBOR
+ 4%

12.08.15 124800 6217

AИK банка а.д. 
Ниш

1050704580024085
76

08.06.11
08.06.16 289218 7309

Kомерцијална 
банка а.д. 
Београд

007410900041.1
20.10.11 20.10.16 186000 4700

AИK банка а.д. 
Ниш

1050704580024782
22

21.11.11

21.11.16 199400 5669

Kомерцијална 
банка а.д. 
Београд

00-410-7200004,6
07.11.11. 07.11.17 195000 2875

39963
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17. Обавезе из пословања

2012 2011
Примљени аванси, депозити и кауције 140 79
Добављачи у земљи 65535 70532
Добављачи у иностранству 300 164
Добављачи – матична и зависна правна лица
Добављачи – остала повезана правна лица
Остале обавезе из пословања
Обавезе из специфичних послова

Укупно 65975 70775

18. Остале краткорочне обавезе

2012 2011
Обавезе по основу неисплаћених зарада и накнада, 
бруто 27205 27278
Остале обавезе /по основу дивиденде/ 1232 1518

28437 28796

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

2012 2011
Обавезе за порез на додату вредност 1343 1343
Обавезе за остале порезе, доприносе и царине и друге 
дажбине /навести и обелоданити материјално 
значајне ставке/:
-   Обавезе за порезе и царине
-  Обавезе за доприносе
-   Остале обавезе за порезе и доприносе /навести и 
обелоданити материјално значајне ставке/ 251 568
Пасивна временска разграничења (навести 
материјално значајне ставке) 52 149

Обавезе за порез из добитка
1646 2060
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20. Одложена пореска средства и обавезе

Одложена 
пореска 
средства

Одложене 
пореске 
обавезе

Нето

Стање 31. децембра 2010. године 0 1036
Промена у току године -157
Стање 31. децембра 2011. године 0 879
Промена у току године 1593 -879
Стање 31. децембра 2012. године 1593 0

Текући порески расход периода

2012. 2011.

Бруто резултат пословне године 12985 31020
Капитални добици и губици
Усклађивање расхода 355 312
Рачуноводствена амортизација 52727 45885
Пореска амортизација 33387 34185
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
Корекција прихода по основу трансферних цена
Капитални добици и губици
Пореска основица 32679 43032
Пореска стопа 15.00% 10.00%
Обрачунати порез 4902 4303
Укупна умањења обрачунатог пореза 2451 2151
Текући расход периода 2451 2152
Одложен порески приход (расход) периода 2472 157
Нето добит без одложеног пореског прихода (расхода) 10534 28869
Нето добит 13006 29025

21. Усаглашавање потраживања и обавеза

Друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.10 .2012. 

22. Пословни приходи
2012 2011

Приходи од продаје производа и услуга 982005 964855
Приход од активирања учинака и робе
Повећање вредности  залиха учинака (напомена ..)
Смањење вредности залиха учинака (напомена ..)
Остали пословни приходи 4858 5290
Укупно 986863 970145
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23. Остали пословни приходи

2012 2011
Приход од премија, субвенција, дотација, донација 
и сл.
Приходи од закупнина 4858 5290
Приходи од чланарина 
Приходи од тантијема и лиценцних накнада
Остали пословни приходи

4858 5290

24. Пословни расходи

2012 2011
Набавна вредност продате робе 1745 949
Трошкови материјала 478040 431779
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 357479 437357
Трошкови амортизације и резервисања 52727 45885
Остали пословни расходи 84411 85778

974402 911748

25.  Остали пословни расходи

2012 2011
Производне услуге 42956 41191
Услуге на изради учинака
Транспортне услуге 10 2
Услуге одржавања 10275 11514
Закупнине 2145 1930
Трошкови сајмова
Реклама и пропаганда 1568 1837
Трошкови истраживања
Трошкови развоја који се не капитализују 
Остале услуге
Непроизводне услуге 4605 6661
Репрезентација 827 691
Премије осигурања 15899 15097
Трошкови платног промета 1569 2212
Трошкови чланарина 81 156
Трошкови пореза 3773 3787
Трошкови доприноса 703 692
Остали нематеријални трошкови 0 8

84411 85778

26. Финансијски приходи
2012 2011

Финансијски приходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 
Финансијски  приходи  из  односа  са  осталим 
повезаним
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правним лицима
Приходи камата 825 2382
Позитивне курсне разлике 68 2153
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Учешћа у добитку зависних правних лица
Остали финансијски приходи 0 60

893 4595

27. Финансијски расходи
2012 2011

Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним
правним лицима 
Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним
правним лицима
Расходи камата 9620 7763
Негативне курсне разлике 3247 101
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 7511 7415
Учешћа у губитку зависних правних лица
Остали финансијски расходи

20378 15283

28. Остали приходи
2012 2011

Остали приходи:
Добици од продаје:
-  нематеријалних улагања,  некретнина,  постројења и 
опреме 118 54
- биолошких средстава
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала 1963 1294
Вишкови 1162 578
Наплаћена отписана потраживања 185 162
Приходи  по  основу  ефеката  уговорене  заштите  од 
ризика
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Остали непоменуту приходи 3428 2671
Приходи од усклађивања вредности:
- биолошких средстава
- нематеријалних улагања 
- некретнина, постројења и опреме
- дугорочних фин. пласмана и хартија од вредности 
расположивих за продају
- залиха
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-  потраживања  и  краткорочних  финансијских 
пласмана 13670 96
- остале имовине
Остало 9716 893

23386 5748

29. Остали расходи
2012 2011

Губици од продаје:
- нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме
- биолошких средстава
- учешћа и дугорочних хартија од вредности
- материјала 0 17
Мањкови 148 130
Исправка вредности потраживања 66 20935
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
-  потраживања  и  краткорочних  финансијских 
пласмана
- остале имовине
Остало 3154 1367

3368 22449

30. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

2012 2011
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 284985 277415
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет 
послодавца 54740 53477
Трошкови накнада по уговору о делу 1260 1985
Трошкови накнада по ауторским уговорима
Трошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 3449 3333
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 301 151
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Остали лични расходи и накнаде 12743 10996
357478 347357

31. Зарада по акцији

(a) Основна зарада по акцији

Основна зарада по акцији израчунава се тако што се добитак/(губитак) који 
припада акционарима Друштва (матичног правног лица) подели пондерисаним 
просечним бројем обичних акција у оптицају за период искључујући обичне 
акције које је Друштво откупило и које се држе као откупљене сопствене акције 
.

2012 2011
Добитак који припада акционарима 13006 29025
Добитак из обустављеног пословања који припада 
акционарима друштва
Укупно
Пондерисани просечни број обичних акција у оптицају 
(у 000) 76138 76138
Основна зарада по акцији (РСД по акцији) 171 381

32. Дивиденде по акцији 

У 2012.години није исплаћена дивиденда,  у 2011.години износила је РСД 150 
дин. бруто по акцији. 

33. Потенцијалне обавезе - судски спорови

На дан 31.12.2012.год. нема значајнијих судских спорова који могу утицати на 
пословни и финансијски резултат.

34. Догађаји након датума биланса стања

Након дана билансирања наплаћена су исправљена потраживања у износу од 
_3.492.844,85_ динара до дана одобравања финансијског извештаја.

''Југопревоз Крушевац''а.д. Крушевац            М.П.

    у Крушевцу, 26.02.2013.год.

_______________________
 (Драган Тодоровић)

___________________
 (Живота Цветковић)
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2.           ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ               
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3.            ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА                  

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
ЗА 2012.ГОДИНУ

Приказ  развоја  и  резултата  пословања,  финансијско  стање  и 
подаци важни за процену стања имовине  друштва
Пословно име ''Југопревоз Крушевац'' а.д. Крушевац 
Седиште и адреса: Крушевац ул.Југ Богданова бб
Матични број:  07292660
П И Б :  100477562
Број решења уписа у регистар привредних субјеката:  БД 26919/2005 
Претежна делатност:   49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника
Број запослених на дан 31.12.2012:   571
Број акционара на дан 31.12.2012:   1253
Вредност основног акцијског капитала:  76.138.000 РСД
Број, врста и ознака издатих акција:  76.138 комада обичних акција
                                                              ISIN број RSJUGPE72293

    CIF код ESVUFR

Предузеће је формирано 1945.године као један од саобраћајних центара Општег 
трaнспортног предузећа. Као акционарско друштво у мешовитој својини са 29,58% 
акцијског  и 70,42% друштвеног  капитала  основано  је  21.04.1998.године Одлуком 
скупштине деоничког друштва ''Југопревоз Крушевац''. 

Приватизација остатка друштвеног капитала извршена је новембра  2005.године и 
уписана  у  регистар  код  Агенције  за  привредне  регистре  решењем  бр.  БД 
102848/2006  дана  04.01.2006.године.  Купопродајну  цену  остатка  друштвеног 
капитала, купац - Конзорцијум радника је отплатио у 6 годишњих рата, закључно са 
2010. годином.

Поред  претежне  делатности,  Друштво  обавља  и  друге делатности,  од  којих  су 
најзначајније следеће:

49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила
52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају
71.20 - Техничко испитивање и анализе

Финансијски извештаји за 2012. годину, одобрени су од стране  Надзорног одбора 
Друштва дана 28.02.2013.год.
Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и 
подаци  важни  за  процену  стања  имовине  друштва  детаљно  су  приказани  и 
објашњени у оквиру Напомена уз финансијске извештаје за  2012.годину у оквиру 
поглавља 1. Финансијски извештаји за за 2012.годину. У наставку су приказани само 
важнији параметари пословања, који су значајни за правилно разумевање наведене 
материје.
Структура  укупног  оствареног  резултата  пословања  Друштва   у  2012.години  је 
следећа:
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Е  л  е  м  е  н  т  и
у 000 динара

2012 2011

Пословни приходи и расходи

Пословни приходи 986,863 970,145
Пословни расходи 974,402 911,748
Пословни резултат 12,461 58,397

Финансијски приходи и расходи

Финансијски приходи 893 4,595
Финансијски расходи 20,378 15,283
Финансијски резултат -19,485 -10,688

Остали приходи и расходи

Остали приходи 23,386 5,748
Остали расходи 3,368 22,449
Резултат осталих прихода и расхода -20,018 -16,701

Ефекти пословања које се обуставља, промене рачуноводствене 
политике и корекције грешака из ранијег периода

Приход 273 212
Расход 282 200
Нето ефекат -9 12

Укупан бруто резултат

Укупни приходи 1,011,415 980,700
Укупни расходи 998,430 949,680
Добитак  пре опорезивања 12,985 31,020

Нето добитак по акцији:

Показатељи 2012. 2011.

Нето добитак у 000 динара 13,006 29,027
Просечан број акција током године 76,138 76,138
Нето добитак по акцији у динарима 170.82 381.24

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 
2012.години и то:

• општи рацио ликвидности (количник обртних средстава и краткорочних 
обавеза), који показује са колико је динара обртних средстава покривен 
сваки динар краткорочних обавеза;

• ригорозни рацио ликвидности (количник ликвидних средстава, под којима се 
подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна 
временска разграничења и краткорочних обавеза), који показује са колико је 
динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;
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• готовински рацио ликвидности (количник готовине увећане за готовинске 
еквиваленте и краткорочних обавеза), који показује са колико је динара 
готовинских средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

• нето обртна средства (вредност разлике између обртних средстава и 
краткорочних обавеза).

Показатељи 
ликвидности

2012. 2011.

Општи рацио ликвидности 1.52 1.4
Ригорозни рацио ликвидности 1.18 1.1
Готовински рацио ликвидности 0.3 0.11

Нето обртна средства у 000 динара 73,131 63,023

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2012.године било ликвидно.

Стопа рентабилности као стопа приноса на просечан сопствени капитал показује 
колико  Друштво  остварује  приноса  на  један  динар  просечно  ангажованих 
сопствених средстава. 

Показатељ 
рентабилности

у 000 динара

2012. 2011.

Нето добитак 13,006 29,025
Просечан капитал

Капитал на почетку године 196,176 165,910
Капитал на крају године 183,561 183,561
Просечан капитал 189,868 174,735
Стопа приноса на сопствени капитал 0.07 0.16

У  наредним  табелама  су  приказани  најзначајнији  показатељи  финансијске 
структуре Друштва:

• удео позајмљених у укупним изворима средстава (укупна пасива);

• удео дугорочних у укупним изворима средстава (укупна пасива);
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Показатељи
финансијске структуре

у 000 динара

2012. 2011.

Обавезе 234,872 262,915
Укупна средства 431,048 446,476
Удео позајмљених у укупним изворима 
средстава

0.54 0.59

Дугорочна средства

Капитал 196,176 183,561
Дугорочна резервисања и дугорочне 
обавезе 

95,473 106,948

С в е г а 291,649 290,509
Укупна средства 431,048 446,476
Удео дугорочних у укупним изворима 
средстава

0.68 0.65

Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве 
износи 0.5449 и указује да се пословање финансира из позајмљених извора са 
54.49% и из сопствених средстава са 45.51%. У односу на претходну 2010.годину 
(58,69) коефицијент задужености је смањен за 4.2 процентна поена због 
отплаћених кредита током 2012.године.

Рацио нето задужености показује колико је сваки нето динар задужености  покривен 
капиталом Друштва.

Нето  задуженост  представља  разлику  између  укупних  обавеза  (укупна  пасива 
умањена  за  капитал,  дугорочна  резевисања  и  одложене  пореске  обавезе)  и 
готовине и готовинских еквивалената.

Е л е м е н т и
у 000 динара

2012. 2011.

Укупне обавезе 234,872 262,036
Готовина и готовински еквиваленти 41,814 17,146
Свега 193,058 244,890

Капитал 196,176 183,561
Рацио нето задужености 0.98 1.33
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Опис  очекиваног  развоја  друштва  у  наредном  периоду,  промена  у 

пословним политикама друштва и главних ризика и претњи            којима је  
пословање друштва изложено

У наредном периоду очекује се да ће Друштво пословати у отежаним и неизвесним 

привредним  условима,  чији  утицај  на  резултате  пословања  није  могуће  у 

потпуности предвидети.  Погоршање привредне  ситуације   ће  вероватно утицати 

поново на смањење броја превежених путника, на то да већи број корисника неће 

моћи да измирује своје обавезе за извршене услуге превоза, на повећање броја 

нерегистрованих  превозника,  што  може  утицати  на  повећање  ненаплаћених 

потраживања, исправке вредности и угрожавање ликвидности.

Циљеви управе у  2013.години су да Друштво очува способност привређивања у 

постојећим условима. 

У свом пословању Друштво је  изложено ризику промене девизног курса ЕУР на 

обавезе према инвестиционим кредитима са девизном клаузулом, с обзиром да се 

разлике у курсу исказују као приход или расход у финансијском извештају. 

Друштво није значајно изложено ризику промене каматних стопа с обзиром да су 

кредити  у  коришћењу  дугорочни,  субвенционисани  са  каматним  стопама  које 

зависе од кретања ЕУРИБОР за који је нерееално очекивати значјно повећање.

Резултати пословања ''Југопревоз Крушевац'' а.д. врло су зависни од кретања цена 

погонског горива еуродизел. Врло висок раст цена ових елемената у  2012. години 

знатно је утицао на остварен резултат пословања. Пораст цена нафтних деривата 

имаће  и  у  наредном  периду  значајан  утицај  на  висину  трошкова  пословања  и 

остварени резултат пословања.  

Друштво  пажљиво  прати  месечне  резултате  пословања,  своје  новчане  токове, 

стара  се  да  одржава довољан износ  готовине  и  готовинских  еквивалената,  као  и 

адекватних извора финансирања.

Важнији пословни догађаји који су наступли након пословне године за коју  
је извештај припремљен 

Након датума билансирања, наплаћена су исправљена потраживања у износу од 

3.492.844,85 милиона динара.

Значајнији послови са повезаним лицима

Друштво нема зависна друштва, нити повезана лица.

Активности друштва на пољу истраживања и развоја

Значјнији  развојни  циљеви  у  наредном  периоду  су  осавремењавање  процеса 
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пословања  развојем  пословног  информационог  система   кроз  инсталацију 

преносних  таблет  рачунара  у  возилима  за  издавање  путничких  исправа 

корисницима превоза. 

Подаци о стеченим сопственим акцијама 
Друштво нема стечених сопствених акција.

Изјава о примени кодекс корпоративног управљања
''Југопревоз Крушевац''а.д нема сопствени кодекс корпоративног управљања, али  у 

пословању примењује добре пословне обичаје и корпоративну одговорност према 

акционарима,  купцима,  пословним  партнерима,  запосленима,  локалној  и  широј 

друштвеној заједници.

Управа  Друштва  обезбеђује  да  се  све  релевантне  информације  о  пословању и 

околностима који утичу на цену акција објављују тачно, благовремено и потпуно.

38



4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај састављен је уз 

примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје 

истините  и  објективне податке  о  имoвини,  обавезама,  финансијском  положају  и 

пословању,  добицима и  губицима,  токовима готовине  и  променама на капиталу 

Друштва.

Лице одговорно за састављање Законски заступник

       годишњег извештаја Генерални директор 

        Шеф књиговодства
         Драган Тодоровић                 дипл.инг.саобр.Живота Цветковић
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5. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАН ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА * 

Напомена  *  

Финансијски извештај ''Југопревоз Крушевац'' а.д. за 2012.годину одобрен је 

од Надзорног одбора на седници одржаној дана 28.02.2013. године - 

Одлука НО број 1-733/2013. и благовремено достављен Агенцији за 

привредне регистре. Годишњи извештај у моменту објављивања још није 

усвојен од стране скупштине акционара. Друштво ће  накнадно објавити 

одлуку надлежног органа о усвајању годишњег извештаја.

6. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА *   

Напомена  *  

Одлука о расподели добити за 2012.годину у моменту објављивања још 

није усвојена. Друштво ће  накнадно објавити одлуку надлежног органа о 

расподели добити.

  Лице одговорно за састављање              Законски заступник

      годишњег извештаја Генерални директор

       Секретар друштва

  

       ________________ _________________
           Гордана Савић дипл.инг.саобр.Живота Цветковић
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