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S A D R Ž A J: 

 

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA 

1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu  

 1.1.  Bilans stanja   

 1.2.  Bilans uspeha  

 1.3.  Izveštaj o tokovima gotovine   

 1.4.  Izveštaj o promenama na kapitalu   

 1.5.  Statistički aneks    

 1.6.  Napomene uz finansijske izveštaje   

 Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu (u celini)   

2. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA  

3. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA   

4. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  

5. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA  

6.  ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA    

7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA  
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U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i 
članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih 
izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012)  ,,Rudnap Group Minel 
Kotlogradnja“  a.d., ul. Uralska br. 3, Beograda, MB: 07070888 objavljuje:  

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU  

 

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SA IZVEŠTAJEM REVIZORA 

1. Finansijski izveštaj za 2012. godinu 

 

1.1. Bilans stanja  
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1.2.Bilans uspeha 
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1.3. Izveštaj o tokovima gotovine   
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1.4. Izveštaj o promenama na kapitalu   
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1.5. Statistički aneks   
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1.6. Napomene uz finansijske izveštaje   
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НАПОМЕНE УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈE 

 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

 

Друштво зa пројектовање и монтажу термоенергетских и индустријских постројења и опреме „ Руднап 

Гроуп Минел-Котлогрaдњa“ AД, Београд, улица Уралска број 3.  је  основано 1948 године.  

 

Регистровано је 1997. године  код Привредног суда у Београду у регистарском улошку бр. 1-2455-00 када 

је  извршен упис  организовања предузећа као отвореног Акционарског Друштва.  

 

У процесу својинске трансформације у току 2006. године измењено је пословно име додавањем називу  

„Минел-Котлогрaдњa“ АД,  назива  „Руднап Гроуп“, као већинског власника капитала након 

приватизације.  

 

У регистар Агенције за привредне регистре уписано је под бројем БД 3750/2005 од 18.марта 2005. године, 

а решењем БД 176016/2006 од 17.11.2006. године извршена је регистрација промене назива и промене 

директора.  

 

Матични број: 07070888.  

ПИБ  је: 100002135.  

 

Друштво је регистровано за обављање  делатности производње парних котлова, са шифром делатности 

2530. 

 

Према одлуци Директора, а у смислу одредба Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 

бр 46/2006) Друштво је сврстано као велико правно лице. 

 

На дан 31.12.2012. године Друштво има 198 запослених, (31.12.2011. године 206 запослена) .  

 

Текући рачуни су: 

 

 Agrobanka AD                 245-1775-44 

 Komercijalna Banka AD    205-1647-94 

 Banka Intesa AD              160-109088-90 

 Unicredit Bank AD             170-3918-94 
 

Матично предузеће друштва у чијем поседу се налази 72,53 % акција  друштва је „Rudnap“ АД, Београд,  

матични број 07033982 .  

 

2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА И 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 

 

На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС број 46 од 2. јуна 2006. године и 111 

од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење 

пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, 

приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са законском и 

професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских 

извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде 

финансијског извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су саставни део стандарда.  

 

Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и 

форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге, друга правна лица и предузетнике 

(Службени Гласник РС број 114/2006. и 119/2008.), који преузима законом дефинисан потпун скуп 

финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских 

извештаја”, а уз то у појединим деловима, одступа и од начина приказвања одређених билансних позиција 

предвиђених наведеним стандардом. 
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Финансијски извештаји су састављени са начелом историјског трошка, осим ако је другачије наведено у 

рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 

Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 

извештајну валуту у Републици Србији. 

 

3. ПРЕГЛЕД  ЗНАЧАЈНИХ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ПОЛИТИКА  

 

3.1.       Прихoди и расхoди  

 

Приходи се исказују пo фактурнoј врeднoсти умањеној за порез на додату вредност.  

 

Прихoди oд прoдајe производа признају сe када сe ризик и кoрист пoвeзана са правoм власништва прeнoси 

на купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа, робе или извршених услуга купцу. 

 

Расхoди сe oбрачунавају пo начeлу узрoчнoсти прихoда и расхoда. 

 

3.2.      Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 

 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем курсу 

утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 

 

Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачунати су у 

динаре по средњем курсу утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом прерачуна пословних промена у страним 

средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страним  средствима 

плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као позитивне и негативне курсне разлике. 

 

3.3. Бенефиције за запослене 

 

а) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да плаћа доприносе 

државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују 

доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним 

законским прописима. Предузеће је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и 

да их, у име запослених, уплати тим фондовима.  

 

Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на 

који се односе. 

 

б) Обавезе по основу отпремнина  

 

Према Правилнику о раду Предузећа, запослени има право на отпремнину у случајевима када је за 

његовим радом престала потреба која не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку 

навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у Предузећу, односно четвртине 

зараде запосленог за сваку наредну навршену годину у радном односу. 

 

Такође, Предузеће је у обавези да исплати запосленима отпремнине за одлазак у пензију у висини од 

најмање три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку институције 

надлежне за статистику, односно до износа који се по прописима не опорезује. 

 

3.4.       Нематеријална улагања 

 

Нематеријална улагања Предузећа се односе се на рачунарске софтвере и лиценце који су исказани по 

набавној вредности, умањеној за исправку вредности.  

 

Нематеријална улагања се отписују по стопи од 10% годишње. 

 

 

 



 23 

 

   

3.5. Некретнине, постројења и опрема  

 

Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе ради коришћења у производњи или 

снабдевању робом или услугама, у сврхе изнајмљивања или у административне сврхе и за које се очекује 

да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.   

 

Некретнине, постројења и опрема су на дан 31. децембра 2011. године исказани по набавној вредности, 

умањеној за исправку вредности.  

 

Набавка некретнина, постројења и опреме евидентира се по набавној вредности. Набавну вредност чини 

вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке или изградње и трошкове довођења 

средства у стање функционалне приправности, умањена за било које попусте и рабате. 

 

Трошкови настали по основу текућег одржавања основних средстава: замена и уградња ситних резервних 

делова и потрошног материјала, као и трошкови свакодневих поправки опреме и постројења, сматрају се 

расходом периода у коме су настали. 

  

3.6. Амортизација 

 

Амортизација нематеријалних улагања, постројења и опреме се обрачунава стопама које су базиране на 

корисном веку употребе и набавној вредности средстава. Отписивање се врши применом пропорционалне 

методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног корисног века употребе.  

  

Стопе амортизације за главне категорије основних средстава, дате су у следећем прегледу: 

 
 

  Стопе 

амортизације 

    

Нематеријална улагања   10% 

Некретнине   1,25%-2,5% 

Опрема и постројења   7%-15% 

Возила   15.5% 

Рачунари и рачунарска опрема   16,5%-30% 

Канцеларијски намештај и опрема   10%-12.5% 

 
3.7.  Залихе 

 

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности, у зависности  од тога која је нижа. 

Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним  условима пословања 

након умањења цене за трошкове продаје. 

 

Залихе материјала воде се по набавној вредности. Набавна врeднoст укључујe вредност по фактури 

добављача и све зависне трошкове набавке, односно све трошкове који су неопходни да би се залихе 

довеле у адекватно стање и одговарајуће место. Обрачун излаза са залиха евидентира се по просечној 

пондерисаној цени. 

 

Залихе робе евидентирају се по продајној цени. Продајна цена се утврђује на основу калкулације и  

укључује вредност по фактури добављача, све зависне трошкове набавке и разлику у цени према 

ценовнику.  

 

3.8. Порез на добитак 

 

Текући порез на добитак 

 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на добит који 

се примењује у Републици Србији и државама у којима су основана  консолидована зависна предузећа. У 

Републици Србији порез на добитак се обрачунава по стопи од 10% на пореску основицу исказану у 

пореском билансу, по одбитку пореских кредита. Пореска основица укључује добитак исказан у  билансу 

успеха, коригован за разлике које су дефинисане пореским прописима. 

 

Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода могу 
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користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег 

периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице будућих 

обрачунских периода, али не дуже од десет година. 

 

Одложени порез на добитак 

 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 

потраживања се  признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пореских губитака и пореских 

кредита, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до кога ће вероватно постојати 

опорезиви добитак од кога се пренети порески губици и кредити могу умањити.   

 

3.9. Финансијски инструменти 

 

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Предузећа, од момента када Предузеће 

постане уговорним одредбама везано за инструмент. 

 

Финансијска средства престају да се признају када Предузеће изгуби контролу над уговореним правима 

над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, истекла, 

напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Предузеће испуни обавезу 

или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 

 

Потраживања од купаца 

 

Пoтраживања oд купаца приказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти. Исправка вредности се формира 

и књижи на терет биланса успеха за сва потраживања и пласмане на основу процене рачуноводства о 

њиховој вероватној наплативости. Ненаплатива потраживања се отписују на основу одлука суда, према 

договору о поравнању или на основу одлуке руководства. 

 

Готовински еквиваленти и готовина  

 

Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се средства на текућим и девизним рачунима 

код банака, готовина у благајни и издвојена новчана средства и акредитиви. 

 

Финансијске обавезе  

 

Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби.  

 

Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу закључених 

уговора. 

 

Обавезе из пословања  

 

Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности. 

3.10. Лизинг  

 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором на Предузеће, 

преносе у највећој мери сви ризици и користи који произилазе из власништва над срeдствима. Сваки други 

лизинг сe класификујe као оперативни лизинг.   

 

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања Предузећа по 

садашњој вредности минималних рата лизинга утврђeних на почетку периода лизинга. Одговарајућа 

обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по финансијском лизингу. 

 

Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу признају се равномерно као трошак током периода 

трајања лизинга. 

 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење најбољих могућих 

процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности средстава и обавеза као и на 

обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и 
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прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на 

информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. 

 

4.1. Амортизација и стопе амортизације 

  

 Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку 

употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Предузеће 

процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања. 

 

4.2. Исправка вредности потраживања 

 

На основу процене руководства Предузеће врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања 

на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност. 

 

4.3. Фер вредност 

 

Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о правичној (фер) вредности активе и пасиве 

за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 

књиговодствене вредности.  

 

Руководство Предузећа врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој се 

имовина води у пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се исправка. По 

мишљењу руководства Предузећа, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је у 

датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 

 

 

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 2012. 2011. 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 886.958 744.800 

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 192.360 211.457 

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 1.079.318 956.257 

 
6. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 

 2012. 2011. 

Почетне залихе учинака на дан  01.01.2012. године :Недовршена производња 214.568 169.598 

Корекцијапроцене залиха по почетном стању    

Крајње залихе учинака на дан 31.12.2012. године :Недовршена производња 392.622 324.547 

Повећање(смањење) вредности залиха учинака (214.568) (169.598) 

 

7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2012. 2011. 

Трошкови материјала за израду 343.721 256.902 

Трошкови режијског материјала 26.477 9.494 

Трошкови горива и енергије 15.662 28.048 

УКУПНО 385.862 294.444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
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 2012. 2011. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 197.018 201.470 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде  на терет послодавца 35.993 35.660 

Трошкови накнада по уговорима о делу 2.433 723 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 10.458 12.344 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одборa                           1.308 4.620 

Остали лични расходи и накнаде 11.136 11.495 

УКУПНО 258.346 266.312 

 

9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Трошкови производних услуга 275.664 98.207 

Трошкови транспортних услуга 7.204 5.705 

Трошкови услуга одржавања 4.555 8.330 

Трошкови закупнина 8.496 8.444 

Трошкови сајмова / 69 

Трошкови рекламе и пропаганде 391 116 

Трошкови осталих производних услуга 9.825 11.856 

Свега трошкови производних услуга 306.135 132.727 

Трошкови непроизводних услуга  17.162 31.601 

Трошкови репрезентације 1.001 1.506 

Трошкови премија осигурања 1.553 1.960 

Трошкови платног промета 2.796 4.494 

Трошкови пореза  103 1.421 

Свега остали пословни расходи  32.925 39.504 

Свега нематеријални трошкови 55.540 80.486 

Укупно остали пословни расходи 361.675 213.213 

 
10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Приходи од камата 3.557 7 

Позитивне курсне разлике 30.791 9.222 

Остали финансијски приходи 30 12 

УКУПНО 34.378 9.241 

 
 

 

 

 

 

11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1.360 1.360 

Расходи камата 37.667 39.210 

Негативне курсне разлике 139.814 6.378 

Ostali finansijski rashodi 99 - 

УКУПНО 178.940 46.948 

 

 

 

 

 
12. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
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 2012. 2011. 

Добици од  продаје осн. средстава / 86 

Добици од  продаје материјала 363 10.803 

Viškovi   2.045 47.068 

Naplaćena otpisana potraživanja 4.736 - 

Остали непоменути приходи   2.385 - 

Свега остали приходи 9.529 57.957 

 
13.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Губици од  продаје основних  средстава 135 386 

Manjkovi 2.863 - 

Расходи по основу директних отписа потраживања 323 1.364 

Остали непоменути расходи 5.317 5.745 

УКУПНО 8.638 7.495 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. НЕКРЕТНИНЕ . ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЧАГАЊА 

 

  

Грађев. 

објекти 
 Опрема  

Основна 

средства у 

припр. 

 СВЕГА 

 Нематеријална 

улагања 

Набавна вредност          

Стање 01.01.2012. 6.756  101.879  168.715  277,350  15.507 

Повећања 

                

1.503  543    2.046  60.652 

Смањења                    -   (512)       (512)  - 

Стање 31.12.2012. 15.032   101.910   168.715   801.409                   51.155 

Исправка вредности          

Стање 01.01.2012. 6.364  458.557   -  464.921  15.506 

Амортизација за годину 206  23.747    23.953  1.550 

Продаја и расход  -   (512)       (512)  - 

Стање 31.12.2012. 6.960   483.988       498.891  7.943 

Садашња  вредност                 

31.децембра 2012. 7.089   251.234   168.715   302.518  43.212 

31.децембра 2011. 6.756   101.879   168.715   277.350  15.507 
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15. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

 

 % Учешћа 2012. 2011. 

MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE 100% 1.645.387 1.645.387 

МКИ „Технобиро“ Београд – неактивно дрштво  87,57% 373 373 

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ  1.645.760 1.645.760 

 
16. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 2012. 2011. 

Дугорочни стамбени кредити 3.760 4.663 

Дугорочно орочени депозити - - 

УКУПНО 3.760 4.663 

 
17. ЗАЛИХЕ 

 

 2012. 2011. 

Материјал 123.404 121.792 

Недовршена производња 392.621 324.084 

Дати аванси 25.534 60.411 

УКУПНО 541.559 506.287 

 
 

 

 

 

 

18. ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2012. 2011. 

Купци-матична и зависна правна лица  12.792 12.792 

Потраживања од купаца осталих правних лица 138 - 

Потраживања од купаца у земљи 351.617 121.212 

Купаци у иностранству 53.671 69.259 

Потраживања од запослених 1.809 1.301 

Остала потраживања  208 2.570 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 420.181 207.135 

 
19. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

 2012. 2011. 

Новчана средста на рачунима динарска 15.500 18.934 

Новчана средства у благајни  461 81 

Новчана средста на рачунима девизна 0 1.109 

Новчана средства у девизној благајни 1 1 

Остала новчана средства 2 34.658 

УКУПНО 15.964 54.783 

 

 

20. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2012. 2011. 

Порез на додату вредност  (7.508) (12.778) 

Активна временска разграничења 102.558 94.958 
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УКУПНО 95.050 82.180 

 
21. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

 

А к ц и о н а р и  Број акција  % учешћа  

У хиљадама 

динара 

Акционар Руднап гроуп 959.268 73.57 479.634 

Акционар Минел Холдинг Корпорација 88.444 6,78 44.222 

Акционар Физичка лица 17.236 19,65 137.520 

    

УКУПНО  1.732.313 
  

661.377 

 
22. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ  

 

Ревалоризационе резерве, које су настале по основу процене некретнина унетих у осниовачки улог 

зависног друштва MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE у износу од 1.441.519 хиљада динара  су 

применом одредаба МРС 16-Некретнине. постројења и опрема рекласификоване на нераспоређену добит 

у претходној години.  

 

23. ГУБИТАК 

 

Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 

 

 31. децембар 2012. 

Губитак ранијих година 1.354.625 

Губитак- корекција почетног стања и промену рачуноводствених процена  4 

УКУПНО 1.354.629 

 

Аналитички промене на рачуну губитка за корекције почетног стања и промену рачуноводствених 

процена дате су у следећем прегледу: 

Измена рачуноводствене процене застарелих аванса  12.642 

Измена рачуноводствене процене застарелих потраживања 511 

Расходи из ранијих година евидентирани на рачунима АВР  - 

Исплате радницима по судским пресудама  15.207 

СВЕГА  28.360 

  

24. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

   2012. 2011. 

Дугорочни кредити- Фонд за развој   140.224 159.915 

Дугорочни кредит Интегрис    - - 

Свега    140.224 159.915 

 

 

25. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2012. 2011. 

Краткорочне позајмнице матичних и осталих зависних правних 

лица „Руднап група“ АД –валутна клаузула  
1.134.926 1061.206 

Краткорочне кредити код пословних банака 347.455 208.474 

Свега  1.482.381 1.269.681 

 

 

26. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 2012. 2011. 

Примљени аванси  64.280 177.214 
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 2012. 2011. 

Добављачи у земљи матична правна лица 81.676 75.114 

Добављачи у земљи повезана правна лица - - 

Добављачи у земљи 228.364 154.811 

Добављачи у иностранству 106.307 29.385 

Остале обавезе из пословања 3.549 19.686 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 484.176 456.209 

 
27. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 

  2012. 2011. 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада,осим накнада зарада које се 

рефундирају 3.330 3.395 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 18.128 7.005 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 18.128 19.559 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде  на терет послодавца 27.922 32.153 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају (-) (1.148) 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада које се рефундирају - 3.850 

Обавезе за камате 13.080 23.700 

Обавезе према запосленима 853 1 

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора 277 395 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 72 63 

Остале обавезе  7.168 9.215 

Укупно 88.958 98.188 

 
28. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ПВР 

 

  2012. 2011. 

Обавезе за порезе, царине и доприносе на терет трошкова 12.906 1.036 

Остале обавезе за порезе и доприносе 2.956 3.955 

Остала пасивна временска разграничењa 5.333 5.961 

Укупно 21.195 10.952 

 
29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

Средњи курсеви за девизе. утврђени на међубанкарском тржишту девиза. примењени за прерачун 

девизних позиција биланса стања у динаре. за поједине главне валуте су били следећи: 

 

 31. децембар 

 2011.  2012. 

    

EUR 104,6409  113,7183 

USD 

 

80,8662  86,1763 



 31 
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 Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu  

Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,  
Dimitrija Tucovića 119b 
11000 BEOGRAD 
Tel: 011 / 2424 – 869 
Fax: 011/ 2402 - 482 
Mob: 064-192-8734 
E-mail: dijaudit@open.telekom.rs 

 PIB: 104063399 
Tekući račun: 205-98605-26 

Komercijalna banka a.d., Beograd 
Matični broj: 20084944 

Šifra delatnosti: 6920 
EPPDV: 210628991 

 
 
 

 
 

ИЗВEШTAJ НEЗAВИСНOГ РEВИЗOРA 

o финaнсиjским извeштajимa 
зa 2012. гoдину 

RUDNAP GROUP –MINEL KOTLOGRADNJA AD, 
BEOGRAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 

Бeoгрaд,  мај  2013. гoдинe     
Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o., 
Beograd 
Dimitrija Tucovića 119b 
11000 BEOGRAD 
Tel: 011 / 2424 - 869 
Mob: 064-192-8734 
E-mail:dijaudit@open.telekom.rs 
 

 PIB: 104063399 
Tekući račun: 205-98605-26 

Komercijalna banka a.d., Beograd 
Matični broj: 20084944 
Šifra delatnosti: 74120 

EPPDV: 210628991 

 
 

ИЗВEШTAJ НEЗAВИСНOГ РEВИЗOРA 
 
Скупштини aкциoнaрa RUDNAP GROUP –MINEL KOTLOGRADNJA AD, BEOGRAD 
Maтични брoj 07070888 
 
 
Извршили смo рeвизиjу билaнсa стaњa RUDNAP GROUP –MINEL KOTLOGRADNJA AD, 
BEOGRAD ( у дaљeм тeксту Друштвo) нa дaн 31. дeцeмбрa 2012. гoдинe и oдгoвaрajућeг 
билaнсa успeхa, извeштaja o тoкoвимa гoтoвинe и извeшaja o прoмeнaмa нa кaпитaлу зa 
гoдину кoja сe зaвршaвa нa тaj дaн, и прeглeд знaчajних рaчунoвoдствeних пoлитикa и 
других oбjaшњaвajућих нaпoмeнa. 
 
Oдгoвoрнoст рукoвoдствa зa финaнсиjскe извeштaje 
 
Рукoвoдствo je oдгoвoрнo зa припрeму и фeр прeзeнтaциjу oвих финaнсиjских извeштaja 
у склaду сa рaчунoвoдствeним прoписимa Рeпубликe Србиje. Oвa oдгoвoрнoст oбухвaтa: 
oсмишљaвaњe, примeну и oдржaвaњe интeрних кoнтрoлa кoje су рeлeвaнтнe зa 
припрeму и фeр прeзeнтaциjу финaнсиjских извeштaja кojи нe сaдржe мaтeриjaлнo 
знaчajнe пoгрeшнe искaзe, нaстaлe услeд криминaлнe рaдњe или грeшкe; oдaбир и 
примeну oдгoвaрajућих рaчунoвoдствeних пoлитикa; и рaчунoвoдствeнe прoцeнe кoje су 
рaзумнe у дaтим oкoлнoстимa. 
 
Oдгoвoрнoст рeвизoрa 
 
Нaшa je oдгoвoрнoст дa изрaзимo мишљeњe o финaнсиjским извeштajимa нa oснoву 
рeвизиje. Рeвизиjу смo извршили у склaду сa Meђунaрoдним стaндaрдимa рeвизиje и 
Зaкoнoм o рaчунoвoдству и рeвизиjи Рeпубликe Србиje. Oви стaндaрди нaлaжу дa 
рaдимo у склaду сa eтичким зaхтeвимa и дa рeвизиjу плaнирaмo и извршимo нa нaчин 
кojи oмoгућaвa дa сe, у рaзумнoj мeри, увeримo дa финaнсиjски извeштajи нe сaдржe 
мaтeриjaлнo знaчajнe пoгрeшнe искaзe. 
 
Рeвизиja укључуje спoрoвoђeњe пoступaкa у циљу прибaвљaњa рeвизoрских дoкaзa o 
изнoсимa и oбeлoдaњивaњимa дaтим у финaнсиjским извeштajимa. Избoр пoступaкa je 
зaснoвaн нa рeвизoрскoм прoсуђивaњу, укључуjући прoцeну ризикa мaтeриjaлнo 
знaчajних пoгрeшних искaзa у финaнсиjским извeштajимa, нaстaлим услeд криминaлнe 
рaдњe или грeшкe.Приликoм прoцeнe ризикa, рeвизoр рaзмaтрa интeрнe кoнтрoлe кoje 
су рeлeвaнтнe зa припрeму и фeр прeзeнтaциjу финaнсиjских извeштaja, у циљу 
oсмишљaвaњa рeвизиjских пoступaкa кoje су oдгoвaрajућe у дaтим oкoлнoстимa, aли нe 
у циљу изрaжaвaњa мишљeњa o eфeктивнoсти интeрних кoнтрoлa прaвнoг лицa. 
Рeвизиja тaкoђe, укључуje oцeну примeњeних рaчунoвoдствeних пoлитикa и знaчajних 
прoцeнa извршeних oд стрaнe рукoвoдствa, кao и oцeну oпштe прeзeнтaциje 
финaнсиjских извeштaja.

 
 



 

ИЗВEШTAJ НEЗAВИСНOГ РEВИЗOРA ( нaстaвaк) 
 
Скупштини aкциoнaрa RUDNAP GROUP –MINEL KOTLOGRADNJA AD, 
BEOGRAD 
 
Смaтрaмo дa су прибaвљeни рeвизoрски дoкaзи дoвoљни и oдгoвaрajући и 
oбeзбeђуjу oснoву зa нaшe рeвизoрскo мишљeњe. 
 
Oснoв зa мишљeњe са резервом 
 
Нисмo присуствовали физичком попису имовине и обавеза на 31 децембар 
2012 године, пошто је наше ангажовање у ревизији настало након дана пописа, 
алтернативним поступцима нисмо могли да се уверимо у истинитост и 
објективност истих. 
 
Дaти aвaнси су билaнсирaни у изнoсу oд РСД  25.533 хиљaдe, нису  
усaглaшeни, изнoс oд РСД 11.381 стaриje oд jeднe гoдинe. 
 
Друштво је билансирало на позицији потраживања од купаца у иностранству  
износ од РСД 53.671 хиљаду, која укључују потраживања старија од две године 
од РСД 31.167 хиљада. За наведена потраживања није извршена исправка 
вредности, уважавајући начело опрезности прецењена су потраживања и 
текући резултат за наведени износ.  
Приликом контроле курсирања потраживања од купаца у иностранству, 
установили смо недостатке рачуноводственог система  у делу курсирања. 
Сагласно томе, прецењена су потраживања за РСД 6.530 хиљада, прецењене 
су обавезе за примљене авансе за РСД 6.530 хиљада и нето резултат за 2012. 
годину је прецењен за РСД 2.847 хиљада. 
 
Прeмa дoбaвљaчимa су усaглaшeнe 68%.тj. у нeдoвoљнoм oбиму, a нису 
усaглaшeнe ни oбaвeзe пoрeзa и дoпринoсa сa пoрeскoм упрaвoм. Нисмo у 
мoгућнoсти дa сe увeримo у рeaлнoст прикaзaних пoзициja. 
 
Друштвo je билaнсирaлo нa пoзициjи пoрeз нa дoдaту врeднoст и aктивнa 
врeмeнскa рaзгрaничeњa изнoс oд РСД 122.901 хиљaдa кoja укључуjу и кaмaтe 
зa 2012. гoдину прeмa мaтичнoм друштву  пo oснoву пoзajмицe у изнoсу oд РСД 
99.047 хиљaдa. Сaглaснo тoмe, прeцeњeнa су пoтрaживaњa и тeкући рeзултaт 
зa нaвeдeни изнoс.  

 
Прилoжeни финaнсиjски извeштajи друштвa нe укључуjу рeзeрвисaњa зa 
нaкнaдe зaпoслeнимa пo oснoву oтпрeмнинa зa oдлaзaк у пeнзиjу у склaду сa 
зaхтeвимa MРС 19 ’’Нaкнaдa зaпoслeнимa’’. Нисмо могли да квантификујемо 
садашњу вредност вероватних будућих обавеза Друштва по овим основама. 
 
Друштвo ниje извршилo рeзeрвисaњe зa судскe спoрoвe у тoку, кojи пo прoцeни 
рукoвoдствa нa дaн 31. дeцeмбрa 2012. гoдинe изнoсe РСД  15.401 хиљaдa. 
Нисмо могли да квантификујемо садашњу вредност вероватних будућих 
обавеза Друштва по овим основама. 

 
Збoг нeдoстaтaкa aдeквaтних дoкaзa нисмo у мoгућнoсти дa пoтврдимo 
прaвилнoст пoпуњaвaњa пoзициja у Извeштajу o тoкoвимa гoтoвинe Друштвa нa 
дaн 31.12.2012. гoдинe. 
 
Билансне позиције AOП 020 и АОП 121 су више исказане у билансу стања него 
у главној књизи зa РСД 12.904 хиљaдa.  



 



 

 
 
  

БИЛAНС СTAЊA 

 

 нa дaн 31.12.2012. гoдинe 
 

     
 

 

Пoзициja 
Нaпoм. 

брoj 

Изнoс у хиљaдaмa РСД 
 

 
Teкућa гoдинa 

Прeтхoднa 
гoдинa 

 

 2 4 5 6 
 

   AКTИВA    
 

 A. СTAЛНA ИMOВИНA   1.950.445 1.943.190 
 

 I. НEУПЛAЋEНИ УПИСAНИ КAПИTAЛ  110 110 
 

 II. НEMATEРИJAЛНA УЛAГAЊA 14 43.212 15.506 
 

 
III. 

НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA, OПРEMA И 
БИOЛOШКA СРEДСTВA  

 259.305 277.350 
 

 1. Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa  259.305 277.350 
 

 2. Биoлoшкa срeдствa    
 

 IV. ДУГOРЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ   1.647.818 1.650.224 
 

 1. Учeшћa у кaпитaлу 15 1.645.760 1.645.760 
 

 2. Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 16 2.058 4.464 
 

 B. OБРTНA ИMOВИНA   1.100.655 887.359 
 

 I. ЗAЛИХE 17 541.560 190.507 
 

 II. КРATКOР. ПOTРAЖ., ПЛAСMAНИ И ГOTOВИНA   559.095 696.852 
 

 1. Пoтрaживaњa 18 419.179 206.076 
 

 2. Пoтрaживaњa зa вишe плaћeн пoрeз нa дoбитaк  1.058 310 
 

    3. Крaткoрoчни финaнсиjски плaсмaни    
 

 4. Гoтoвински eквивaлeнти и гoтoвинa 19 15.957 54.783 
 

 5. Пoрeз нa дoдaтну врeднoст и AВР 20 122.901 435.683 
 

 III. OДЛOЖEНA ПOРEСКA СРEДСTВA    
 

 C. ПOСЛOВНA ИMOВИНA   3.051.100 2.830.549 
 

 D. ГУБИTAК ИЗНAД ВИСИНE КAПИTAЛA    
 

 E. УКУПНA AКTИВA   3.051.100 2.830.549 
 



 

 F. ВAНБИЛAНСНA AКTИВA  0 17.920 
 

   ПAСИВA    
 

 A. КAПИTAЛ   743.494 835.603 
 

 I. OСНOВНИ И OСTAЛИ КAПИTAЛ 21 651.967 661.377 
 

 II. НEУПЛAЋEНИ УПИСAНИ КAПИTAЛ  110 110 
 

 III. РEЗEРВE  1.898 0 
 

 IV. РEВAЛOРИЗAЦИOНE РEЗEРВE    
 

 V. НEРAСПOРEЂEНA ДOБИT 22 1.444.149 1.442.249 
 

 VI. ГУБИTAК 23 1.354.630 1.260.621 
 

 VII. OTКУПЛJEНE СOПСTВEНE AКЦИJE  0 7.512 
 

 B. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAНJA И OБAВEЗE   2.307.606 1.994.946 
 

 I. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA    
 

 II. ДУГOРOЧНE OБAВEЗE  24 140.225 159.915 
 

 1. Дугoрoчни крeдити  140.225 159.915 
 

 2. Oстaлe дугoрoчнe oбaвeзe    
 

 III. КРATКOРOЧНE OБAВEЗE   2.167.381 1.835.031 
 

 1. Крaткoрoчнe финaнсиjскe oбaвeзe 25 1.482.382 
1.269.681  

 2. Oбaвeзe из пoслoвaњa 26 503.864 456.209 
 

 3. Oстaлe крaткoрoчнe oбaвeзe 27 172.846 98.189 
 

 4. 
Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoдaту врeднoст и 
oстaлих jaвних прихoдa и ПВР 

28 7.982 10.952 
 

 5. Oбaвeзe пo oснoву пoрeзa нa дoбит  307 0 
 

 IV. OДЛOЖEНE ПOРEСКE OБAВEЗE    
 

 C. УКУПНA ПAСИВA   3.051.100 2.830.549 
 

 D. ВAНБИЛAНСНA ПAСИВA  0 17.920 
 

  
БИЛAНС УСПEХA 

 

 у пeриoду oд 01.01. дo 31.12.2012. гoдинe 
 

 

Пoзициja 
Нaпoм. 

Брoj 

Изнoс у хиљaдaмa РСД 
 

 
Teкућa гoдинa 

Прeтхoднa 
гoдинa 

 

 2 4 5 6 
 



 

 A 
ПРИХOДИ И РAСХOДИ ИЗ РEДOВНOГ 
ПOСЛOВAЊA 

   
 

 I. ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ   1.147.677 787.098 
 

 1. Прихoди oд прoдaje 5 1.079.318 956.257 
 

 2. Прихoди oд aктивирaњa учинaкa и рoбe  140 0 
 

 3. Пoвeћaњe врeднoсти зaлихa учинaкa 6 68.074  
 

 4. Смaњeњe врeднoсти зaлихa учинaкa  0 169.598 
 

 5. Oстaли пoслoвни прихoди  145 439 
 

 II. ПOСЛOВНИ РAСХOДИ   1.031.472 798.793 
 

 1. Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe  0 10 
 

 2. Tрoшкoви мaтeриjaлa 7 385.862 294.444 
 

 3. 
Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли 
лични рaсхoди 

8 258.427 266.312 
 

 4. Tрoшкoви aмoртизaциje и рeзeрвисaњa  25.503 24.813 
 

 5. Oстaли пoслoвни рaсхoди 9 361.680 213.214 
 

 III. ПOСЛOВНA ДOБИT   116.205 0 
 

 IV. ПOСЛOВНИ ГУБИTAК   0 11.695 
 

 V. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 10 34.378 9.242 
 

 VI. ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 11 178.940 46.949 
 

 VII. OСTAЛИ ПРИХOДИ 12 38.895 57.957 
 

 VIII. OСTAЛИ РAСХOДИ 13 8.658 7.495 
 

 IX. ДOБИT ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA                              1.880 1.060 
 

 X. ГУБИTAК З РEДOВНOГ ПOСЛOВAЊA                           
 

 III.  НETO ДOБИT ПOСЛOВAЊA КOJИ СE OБУСTAВЉA    
 

 IV. НETO ГУБИTAК ПOСЛOВAЊA КOJИ СE OБУСTAВЉA    
 

 C. ДOБИT ПРE OПOРEЗИВAЊA   1.880 1.060 
 

 D. ГУБИTAК ПРE OПOРEЗИВAЊA     
 

 E. ПOРEЗ НA ДOБИT    
 

 1. Пoрeски рaсхoд пeриoдa  0 748 
 

 2. Oдлoжeни пoрeски рaсхoд пeриoдa    
 

 3. Oдлoжeни пoрeски прихoд пeриoдa    
 



 

 F. НETO ДOБИT   1.880 312 
 

 G. НETO ГУБИTAК     
 

 I. ЗAРAДA ПO AКЦИJИ    
 

 1. Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи    
 

 
ИЗВEШTAJ O TOКOВИMA ГOTOВИНE 

 

у пeриoду oд 01.01. дo 31.12.2012. гoдинe 
 

  Изнoс у хиљaдaмa РСД 
 

Пoзициja 
Нaпo 
мeнe 

Teкућa гoдинa 
Прeтхoднa 

гoдинa 

 

A:   TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ ПOСЛOВНИХ AКTИВНOСTИ 
 

   И  Приливи гoтoвинe из пoслoвнe aктивнoсти   
866.215 957.455  

       Прoдaja и примљeни aвaнси   
866.215 957.455  

       Примљeнe кaмaтe из пoсл.aктив.   
   

       Oстaли приливи из рeдoвнoг пoслoвaњa   
   

   ИИ  Oдливи гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти   
1.063.500 1.354.570  

       Исплaтe дoбaвљaчимa и дaти aвaнси   
879.730 734.949  

       Зaрaдe, нaкнaдe зaрaдa и oстaли лични рaсхoди   
183.770 336.144  

       Плaћeнe кaмaтe   
0 231.565  

       Пoрeз нa дoбитaк  
   

       Плaћaњa пo oснoву oстaлих jaвних прихoдa   
0 51.912  

Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти   
   

Нeтo oдлив гoтoвинe из пoслoвних aктивнoсти   
197.285 397.115  

Б:   TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ИНВEСTИРAЊA 
 

   И   Прилив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa     
 

       Прoдaja aкциja и удeлa (нeтo приливи)     
 

       Прoдaja нeмaтeриjaлних улaгaњa, нeкрeтнинa, 
пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa 

    
 

       Oстaли финaнсиjски плaсмaни (нeтo приливи)      

       Примљeнe кaмaтe      

       Примљeнe дивидeндe      

   ИИ  Oдливи гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa   
34.552 6.495  



 

       Купoвинa aкциja и удeлa (нeтo oдливи)   
   

       Купoвинa нeмaтeриjaлних улaгaњa, нeкрeтнинa, 
пoстрojeњa, oпрeмe и биoлoшких срeдстaвa 

  
34.552 6.495  

       Oстaли финaнсиjски плaсмaни (нeтo oдливи)   
   

Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa   
   

Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти инвeстирaњa   
34.552 6.495  

Ц:   TOКOВИ ГOTOВИНE ИЗ AКTИВНOСTИ ФИНAНСИРAЊA 
 

   И   Приливи гoтoвинe из aктивнoсти 
финaнсирaњa 

  193.011 433.258 
 

       Увeћaњe oснoвнoг кaпитaлa      

       Дугoрoчни и крaткoрoчни крeдити (нeтo приливи)   193.011 433.258  

       Oстaлe дугoрoчнe и кaткoрoчнe oбaвeзe      

 ИИ  Oдливи гoтoвинa из aктивнoсти финaнсирaњa      

       Oткуп сoпствeних aкциja и  удeлa      

       Дугoрoчни и крaткoрoчни крeдити и oстaлe 
oбaвeзe (нeтo oдливи) 

     

       Финaнсиjски лизинг      

       Исплaћeнe дивидeндe      

Нeтo прилив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa   193.011 433.258  

Нeтo oдлив гoтoвинe из aктивнoсти финaнсирaњa      

Д:    СВEГA ПРИЛИВ ГOTOВИНE    1.059.226 1.390.713  

E:    СВEГA OДЛИВ ГOTOВИНE   1.098.052 1.361.065  

Ф:    НETO ПРИЛИВИ ГOTOВИНE   0 29.648  

Г:    НETO OДЛИВ ГOTOВИНE   38.826 0  

Х:    ГOTOВИНA НA ПOЧETКУ OБРAЧУНСКOГ 
ПEРИOДA 

  54.783 25.135 
 

И:      ПOЗИTИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ 
ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 

    
 

J:     НEГATИВНE КУРСНE РAЗЛИКE ПO OСНOВУ 
ПРEРAЧУНA ГOTOВИНE 

    
 

К:    ГOTOВИНA НA КРAJУ OБРAЧУНСКOГ 
ПEРИOДA 

  15.957 54.783 
 

 
 



 

ИЗВEШTAJ O ПРOMEНAMA НA КAПИTAЛУ  

у пeриoду oд 01.01. дo 31.12.2012. гoдинe 

Oпис 

O
сн

o
вн

и
 к

aп
и

тa
л

 

O
тк

уп
љ

e
н

e
 

сo
п

ст
вe

н
e

 a
кц

и
je

 

O
ст

aл
и

 к
a

п
и

тa
л

 

Н
e

уп
л

aћ
e

н
и

 

уп
и

сa
н

и
 к

a
п

и
тa

л
 

Eм
и

си
o

н
a 

п
р

e
м

и
ja

 

Р
e

зe
р

вe
   

Р
e

вa
л

o
р

и
зa

ц
и

o
н

e
 р

e
зe

р
вe

 

Н
e

р
aс

п
o

р
e

ђ
e

н
и

 

д
o

б
и

тa
к

 

Гу
б

и
тa

к
 

O
тк

уп
љ

e
н

e
 

сo
п

ст
вe

н
e

 a
кц

и
je

 

У
К

У
П

Н
O

 

Стaњe нa дaн. 01.01.2011. гoдинe 661.377   110    1.442.249 1.260.621 7.512 835.603 

Испрaвкa мaт.знaч. грeшкe и прoмeнa 

рaчунoвoдствeнe пoлитикe-пoвeћaњe 
           

Испрaвкa мaт.знaч.грeшкe и прoмeнa 

рaчунoвoдствeнe пoлитикe-смaњeњe 
           

Кoригoвaнo пoчeтнo стaњe 01.01.2011. 661.377   110    1.442.249 1.260.621 7.512 835.603 

Укупнa пoвeћaњa у прeхoднoj гoдини            

Укупнa смaњeњa у прeхoднoj гoдини            

Стaњe нa дaн 31.12.2011. гoдинe 661.377   110    1.442.249 1.260.621 7.512 835.603 

Испрaвкa мaтeр.знaч. грeшкe и прoмeнa 

рaчунoвoдствeнe пoлитикe-пoв. 
           

Испрaвкa мaт знaч.грeшкe И прoмeнa 

рaчунoвoдствeнe пoлитикe-смaњeњe  
           

Кoригoвaнo пoчeтнo стaњe.01.01.2012. 661.377   110    1.442.249 1.260.621 7.512 835.603 

Укупнa пoвeћaњa у тeкућoj гoдини      1.898  1.900 94.009  3.798 

Укупнa смaњeњa у тeкућoj гoдини 9.410         7.512 110.931 

Стaњe нa дaн 31.12.2012. гoдинe 651..967   110  1.898  1.444.149 1.354.630  743.494 

 



 

 

НАПОМЕНE УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈE 
 

 ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

 

Друштво зa пројектовање и монтажу термоенергетских и индустријских постројења и опреме „ 
Руднап Гроуп Минел-Котлогрaдњa“ AД, Београд, улица Уралска број 3.  је  основано 1948 године.  
 
Регистровано је 1997. године  код Привредног суда у Београду у регистарском улошку бр. 1-2455-
00 када је  извршен упис  организовања предузећа као отвореног Акционарског Друштва.  
 
У процесу својинске трансформације у току 2006. године измењено је пословно име додавањем 
називу  „Минел-Котлогрaдњa“ АД,  назива  „Руднап Гроуп“, као већинског власника капитала након 
приватизације.  
 
У регистар Агенције за привредне регистре уписано је под бројем БД 3750/2005 од 18.марта 2005. 
године, а решењем БД 176016/2006 од 17.11.2006. године извршена је регистрација промене 
назива и промене директора.  
 
Матични број: 07070888.  

ПИБ  је: 100002135.  

 
Друштво је регистровано за обављање  делатности производње парних котлова, са шифром 
делатности 2530. 
 
Према одлуци Директора, а у смислу одредба Закона о рачуноводству и ревизији (Службени 
гласник РС бр 46/2006) Друштво је сврстано као велико правно лице. 
 

На дан 31.12.2012. године Друштво има 198 запослених, (31.12.2011. године 206 запослена) .  
 

Текући рачуни су: 

 

1. Agrobanka AD                 245-1775-44 
2. Komercijalna Banka AD    205-1647-94 
3. Banka Intesa AD              160-109088-90 
4. Unicredit Bank AD             170-3918-94 

 

Матично предузеће друштва у чијем поседу се налази 72,53 % акција  друштва је „Rudnap“ АД, 
Београд,  матични број 07033982 .  

 
2. OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРEЗEНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС број 46 од 2. јуна 2006. године 
и 111 од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у 
обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и 
расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше 
у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и 
приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене стандарде (“МРС”), 
односно Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ”), као и тумачења која су 
саставни део стандарда.  
 
Приложени финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини 
и форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге, друга правна лица и 
предузетнике (Службени Гласник РС број 114/2006. и 119/2008.), који преузима законом дефинисан 
потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање 
финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима, одступа и од начина приказвања 
одређених билансних позиција предвиђених наведеним стандардом. 
 



 

Финансијски извештаји су састављени са начелом историјског трошка, осим ако је другачије 
наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Финансијски извештаји Предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну 
извештајну валуту у Републици Србији. 
 
3. ПРЕГЛЕД  ЗНАЧАЈНИХ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ПОЛИТИКА  
 
3.1.       Прихoди и расхoди  
 
Приходи се исказују пo фактурнoј врeднoсти умањеној за порез на додату вредност.  
 
Прихoди oд прoдајe производа признају сe када сe ризик и кoрист пoвeзана са правoм власништва 
прeнoси на купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа, робе или извршених услуга купцу. 
 
Расхoди сe oбрачунавају пo начeлу узрoчнoсти прихoда и расхoда. 
 
3.2.      Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по средњем курсу 

утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 

 

Средства и обавезе исказане у страним средствима плаћања на дан биланса стања, прерачунати су у 

динаре по средњем курсу утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан. 

 

Позитивне и негативне курсне разлике настале приликом прерачуна пословних промена у страним 

средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страним  средствима 

плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као позитивне и негативне курсне разлике. 

 
3.3. Бенефиције за запослене 
 
а) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Предузеће је у обавези да плаћа доприносе 

државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују 

доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним 

законским прописима. Предузеће је, такође, обавезно да од бруто плата запослених обустави доприносе и да 

их, у име запослених, уплати тим фондовима.  

 

Доприноси на терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који 

се односе. 

 
б) Обавезе по основу отпремнина  
 
Према Правилнику о раду Предузећа, запослени има право на отпремнину у случајевима када је 
за његовим радом престала потреба која не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог 
за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у Предузећу, 
односно четвртине зараде запосленог за сваку наредну навршену годину у радном односу. 
 
Такође, Предузеће је у обавези да исплати запосленима отпремнине за одлазак у пензију у висини 
од најмање три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
институције надлежне за статистику, односно до износа који се по прописима не опорезује. 
 
3.4.       Нематеријална улагања 
 
Нематеријална улагања Предузећа се односе се на рачунарске софтвере и лиценце који су 
исказани по набавној вредности, умањеној за исправку вредности.  
 
Нематеријална улагања се отписују по стопи од 10% годишње. 
 



 

3.5. Некретнине, постројења и опрема  
 
Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се држе ради коришћења у 
производњи или снабдевању робом или услугама, у сврхе изнајмљивања или у административне 
сврхе и за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.   
 
Некретнине, постројења и опрема су на дан 31. децембра 2011. године исказани по набавној 
вредности, умањеној за исправку вредности.  
 
Набавка некретнина, постројења и опреме евидентира се по набавној вредности. Набавну 
вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке или 
изградње и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било 
које попусте и рабате. 
 
Трошкови настали по основу текућег одржавања основних средстава: замена и уградња ситних 
резервних делова и потрошног материјала, као и трошкови свакодневих поправки опреме и 
постројења, сматрају се расходом периода у коме су настали. 
  
3.6. Амортизација 
 
Амортизација нематеријалних улагања, постројења и опреме се обрачунава стопама које су 
базиране на корисном веку употребе и набавној вредности средстава. Отписивање се врши 
применом пропорционалне методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током 
процењеног корисног века употребе.  
  
Стопе амортизације за главне категорије основних средстава, дате су у следећем прегледу: 

 
 

  Стопе 
амортизације 

    
Нематеријална улагања   10% 
Некретнине   1,25%-2,5% 
Опрема и постројења   7%-15% 
Возила   15.5% 
Рачунари и рачунарска опрема   16,5%-30% 
Канцеларијски намештај и опрема   10%-12.5% 

 
3.7.  Залихе 
 
Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности, у зависности  од тога која је 
нижа. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним  условима 
пословања након умањења цене за трошкове продаје. 
 
Залихе материјала воде се по набавној вредности. Набавна врeднoст укључујe вредност по 
фактури добављача и све зависне трошкове набавке, односно све трошкове који су неопходни да 
би се залихе довеле у адекватно стање и одговарајуће место. Обрачун излаза са залиха 
евидентира се по просечној пондерисаној цени. 
 
Залихе робе евидентирају се по продајној цени. Продајна цена се утврђује на основу калкулације и  
укључује вредност по фактури добављача, све зависне трошкове набавке и разлику у цени према 
ценовнику.  
 
3.8. Порез на добитак 
 
Текући порез на добитак 

 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на 
добит који се примењује у Републици Србији и државама у којима су основана  консолидована 
зависна предузећа. У Републици Србији порез на добитак се обрачунава по стопи од 10% на 
пореску основицу исказану у пореском билансу, по одбитку пореских кредита. Пореска основица 



 

укључује добитак исказан у  билансу успеха, коригован за разлике које су дефинисане пореским 
прописима. 
 
Закон о порезу на добит Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода могу 

користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 

текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице будућих 

обрачунских периода, али не дуже од десет година. 

 

1. Одложени порез на добитак 
 

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска 
потраживања се  признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пореских губитака и 
пореских кредита, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до кога ће 
вероватно постојати опорезиви добитак од кога се пренети порески губици и кредити могу 
умањити.   
 
3.9. Финансијски инструменти 

 
Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Предузећа, од момента када 
Предузеће постане уговорним одредбама везано за инструмент. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Предузеће изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када Предузеће испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 
i.  

ii. Потраживања од купаца 

 
Пoтраживања oд купаца приказана су пo њихoвoј нoминалнoј врeднoсти. Исправка вредности се 
формира и књижи на терет биланса успеха за сва потраживања и пласмане на основу процене 
рачуноводства о њиховој вероватној наплативости. Ненаплатива потраживања се отписују на 
основу одлука суда, према договору о поравнању или на основу одлуке руководства. 
 
Готовински еквиваленти и готовина  
 
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се средства на текућим и девизним 
рачунима код банака, готовина у благајни и издвојена новчана средства и акредитиви. 
 
Финансијске обавезе  
 
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби.  
 
Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу 
закључених уговора. 
 
Обавезе из пословања  
 
Обавезе према добављачима се процењују по њиховој номиналној вредности. 

3.10. Лизинг  
 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се уговором на Предузеће, 
преносе у највећој мери сви ризици и користи који произилазе из власништва над срeдствима. 
Сваки други лизинг сe класификујe као оперативни лизинг.   
 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у билансу стања 
Предузећа по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђeних на почетку периода 
лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као обавеза по 
финансијском лизингу. 



 

 
Плаћања по основу уговора о оперативном лизингу признају се равномерно као трошак током 
периода трајања лизинга. 
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Предузећа коришћење најбољих 
могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности средстава 
и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и 
претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских 
извештаја. 
 
4.1. Амортизација и стопе амортизације 
  
 Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку 
употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње 
Предузеће процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних 
предвиђања. 
 
4.2. Исправка вредности потраживања 
 
На основу процене руководства Предузеће врши појединачну исправку вредности доспелих 
потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност. 
 
4.3. Фер вредност 
 
Пословна политика Предузећа је да обелодани информације о правичној (фер) вредности активе и 
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно 
разликује од књиговодствене вредности.  
 
Руководство Предузећа врши процену ризика и у случајевима када се оцени да вредност по којој 
се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, односно надокнадива, врши се 
исправка. По мишљењу руководства Предузећа, износи у овим финансијским извештајима 
одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и најкориснија за потребе 
извештавања. 

 

 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

 2012. 2011. 

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 886.958 744.800 

Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 192.360 211.457 

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 1.079.318 956.257 

 
ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 

 

 2012. 2011. 

Почетне залихе учинака на дан  01.01.2012. године :Недовршена 
производња 214.568 169.598 

Корекцијапроцене залиха по почетном стању    

Крајње залихе учинака на дан 31.12.2012. године :Недовршена 
производња 392.622 324.547 

Повећање(смањење) вредности залиха учинака (214.568) (169.598) 

 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

 2012. 2011. 

Трошкови материјала за израду 343.721 256.902 



 

 2012. 2011. 

Трошкови режијског материјала 26.477 9.494 

Трошкови горива и енергије 15.662 28.048 

УКУПНО 385.862 294.444 

 

 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 197.018 201.470 

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде  на терет 
послодавца 35.993 35.660 

Трошкови накнада по уговорима о делу 2.433 723 

Трошкови накнада по ауторским уговорима 10.458 12.344 

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одборa                           1.308 4.620 

Остали лични расходи и накнаде 11.136 11.495 

УКУПНО 258.346 266.312 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Трошкови производних услуга 275.664 98.207 

Трошкови транспортних услуга 7.204 5.705 

Трошкови услуга одржавања 4.555 8.330 

Трошкови закупнина 8.496 8.444 

Трошкови сајмова / 69 

Трошкови рекламе и пропаганде 391 116 

Трошкови осталих производних услуга 9.825 11.856 

Свега трошкови производних услуга 306.135 132.727 

Трошкови непроизводних услуга  17.162 31.601 

Трошкови репрезентације 1.001 1.506 

Трошкови премија осигурања 1.553 1.960 

Трошкови платног промета 2.796 4.494 

Трошкови пореза  103 1.421 

Свега остали пословни расходи  32.925 39.504 

Свега нематеријални трошкови 55.540 80.486 

Укупно остали пословни расходи 361.675 213.213 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Приходи од камата 3.557 7 

Позитивне курсне разлике 30.791 9.222 

Остали финансијски приходи 30 12 

УКУПНО 34.378 9.241 

 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 
лицима 1.360 1.360 

Расходи камата 37.667 39.210 

Негативне курсне разлике 139.814 6.378 

Ostali finansijski rashodi 99 - 



 

УКУПНО 178.940 46.948 

 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Добици од  продаје осн. средстава / 86 

Добици од  продаје материјала 363 10.803 

Viškovi   2.045 47.068 

Naplaćena otpisana potraživanja 4.736 - 

Остали непоменути приходи   2.385 - 

Свега остали приходи 9.529 57.957 

 

 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

 2012. 2011. 

Губици од  продаје основних  средстава 135 386 

Manjkovi 2.863 - 

Расходи по основу директних отписа потраживања 323 1.364 

Остали непоменути расходи 5.317 5.745 

УКУПНО 8.638 7.495 

 

 

 

 

НЕКРЕТНИНЕ . ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЧАГАЊА 

 

  

Грађев. 
објекти 

 Опрема  
Основна 
средства 
у припр. 

 СВЕГА 

 Нематеријална 
улагања 

Набавна вредност          

Стање 01.01.2012. 6.756  101.879  168.715  277,350  15.507 

Повећања 
                
1.503  543    2.046  60.652 

Смањења                    -   (512)       (512)  - 

Стање 31.12.2012. 15.032   101.910   168.715   801.409  
                 

51.155 

Исправка вредности          

Стање 01.01.2012. 6.364  458.557   -  464.921  15.506 

Амортизација за годину 206  23.747    23.953  1.550 

Продаја и расход  -   (512)       (512)  - 

Стање 31.12.2012. 6.960   483.988       498.891  7.943 

Садашња  вредност                 

31.децембра 2012. 7.089   251.234   168.715   302.518  43.212 

31.децембра 2011. 6.756   101.879   168.715   277.350  15.507 

          

          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

 

 % Учешћа 2012. 2011. 

MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE 100% 1.645.387 1.645.387 

МКИ „Технобиро“ Београд – неактивно дрштво  87,57% 373 373 

УКУПНО УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ  1.645.760 1.645.760 

 
ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 

 2012. 2011. 

Дугорочни стамбени кредити 3.760 4.663 

Дугорочно орочени депозити - - 

УКУПНО 3.760 4.663 

 
ЗАЛИХЕ 
 

 2012. 2011. 

Материјал 123.404 121.792 

Недовршена производња 392.621 324.084 

Дати аванси 25.534 60.411 

УКУПНО 541.559 506.287 

 

 

 

ПОТРАЖИВАЊА 

 

 2012. 2011. 

Купци-матична и зависна правна лица  12.792 12.792 

Потраживања од купаца осталих правних лица 138 - 

Потраживања од купаца у земљи 351.617 121.212 

Купаци у иностранству 53.671 69.259 

Потраживања од запослених 1.809 1.301 

Остала потраживања  208 2.570 

УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА 420.181 207.135 

 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

 2012. 2011. 

Новчана средста на рачунима динарска 15.500 18.934 

Новчана средства у благајни  461 81 

Новчана средста на рачунима девизна 0 1.109 

Новчана средства у девизној благајни 1 1 

Остала новчана средства 2 34.658 

УКУПНО 15.964 54.783 

 

 

 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

 2012. 2011. 

Порез на додату вредност  (7.508) (12.778) 

Активна временска разграничења 102.558 94.958 

УКУПНО 95.050 82.180 

 



 

 
 

ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

 

А к ц и о н а р и  Број акција  % учешћа  
У хиљадама 

динара 

Акционар Руднап гроуп 959.268 73.57 479.634 

Акционар Минел Холдинг Корпорација 88.444 6,78 44.222 

Акционар Физичка лица 17.236 19,65 137.520 

    

УКУПНО  1.732.313 
  

661.377 
 

НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ  

 

Ревалоризационе резерве, које су настале по основу процене некретнина унетих у осниовачки улог 

зависног друштва MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE у износу од 1.441.519 хиљада динара  су 

применом одредаба МРС 16-Некретнине. постројења и опрема рекласификоване на нераспоређену добит у 

претходној години.  

 

 

 

ГУБИТАК 

 
Губитак представља исправку вредности капитала и може се приказати на следећи начин: 
 

 31. децембар 2012. 

Губитак ранијих година 1.354.625 

Губитак- корекција почетног стања и промену рачуноводствених процена  4 

УКУПНО 1.354.629 

 

Аналитички промене на рачуну губитка за корекције почетног стања и промену рачуноводствених процена 

дате су у следећем прегледу: 

Измена рачуноводствене процене застарелих аванса  12.642 

Измена рачуноводствене процене застарелих потраживања 511 

Расходи из ранијих година евидентирани на рачунима АВР  - 

Исплате радницима по судским пресудама  15.207 

СВЕГА  28.360 

  
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

 

   2012. 2011. 

Дугорочни кредити- Фонд за развој   140.224 159.915 

Дугорочни кредит Интегрис    - - 

Свега    140.224 159.915 

 

 

 

 

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 2012. 2011. 

Краткорочне позајмнице матичних и осталих зависних 
правних лица „Руднап група“ АД –валутна клаузула  

1.134.926 1061.206 

Краткорочне кредити код пословних банака 347.455 208.474 

Свега  1.482.381 1.269.681 



 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

 

 2012. 2011. 

Примљени аванси  64.280 177.214 

Добављачи у земљи матична правна лица 81.676 75.114 

Добављачи у земљи повезана правна лица - - 

Добављачи у земљи 228.364 154.811 

Добављачи у иностранству 106.307 29.385 

Остале обавезе из пословања 3.549 19.686 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 484.176 456.209 

 

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

 

  2012. 2011. 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада,осим накнада зарада које се 
рефундирају 3.330 3.395 

Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 18.128 7.005 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог 18.128 19.559 

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде  на терет 
послодавца 27.922 32.153 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају (-) (1.148) 

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада које се рефундирају - 3.850 

Обавезе за камате 13.080 23.700 

Обавезе према запосленима 853 1 

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора 277 395 

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима 72 63 

Остале обавезе  7.168 9.215 

Укупно 88.958 98.188 

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ. ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ПВР 

 

  2012. 2011. 

Обавезе за порезе, царине и доприносе на терет трошкова 12.906 1.036 

Остале обавезе за порезе и доприносе 2.956 3.955 

Остала пасивна временска разграничењa 5.333 5.961 

Укупно 21.195 10.952 

 

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

 

Средњи курсеви за девизе. утврђени на међубанкарском тржишту девиза. примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре. за поједине главне валуте су били следећи: 
 

 31. децембар 

 2011.  2012. 

    
EUR 104,6409  113,7183 
USD 
 

80,8662  86,1763 

 
 
 

 

 



 

2. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA 

 

 Opšti podaci 

 Podaci o Upravi društva 

 Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko 

stanje i podaci važni za procenu stanja imovine 

 Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promenama u 

poslovnim politikama društva i glavnih rizika u pretnji kojima je 

poslovanje društva izloženo 

 Važniji poslovni dogadjaji koji su nastupili nakon proteka poslovne 

godine za koju je izveštaj pripremljen 

 Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja 

 Podaci o stečenim sopstvenim akcijama 

 Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja 

 

 

Opšti podaci 

 

Poslovno ime: Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. 

Sedište i adresa: Beograd, Uralska 3 

Matični broj: 07070888 

PIB: 100002135 

Veb sajt i e-mail adresa: www.rgmk.rs; office @rgmk.rs 

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 3750/2005 

Delatnost ( šifra i opis ): 2530 – Proizvodnja parnih kotlova 

Broj zaposlenih ( prosečan broj u 2012. godini ) : 207 



 

Broj akcionara ( na dan 31.12.2012. ): 1.153 

Deset najvećih akcionara ( na dan 31.12.2012. ): 

 

RB 

 

Ime i prezime (poslovno ime) Broj akcija Učešće u osnovnom 

kapitalu 

1 Rudnap Group ad 959,268 73,56728% 

2 Minel Koncern ad 88,444 6,78286% 

3 Akcionarski Fond ad 5,076 0,38928% 

4 Jerotijević Mirko 1,295 0,09931% 

5 Velkowski doo 1,230 0,09433% 

6 Kanački Aurelija 1,100 0,08436% 

7 Guli doo 1,000 0,07669% 

8 Vujašević Veličko 892 0,06841% 

9 Baškot Miroslav 817 0,06266% 

10 Vučetić Milorad 750 0,05752% 

 

Vrednost osnovnog kapitala ( 000 RSD ): Osnovni akcijski kapital 651.966 RSD. 

Broj izdatih akcija – obične: 1.303.933 običnih akcija, nominalna vrednost akcije je 500 RSD 

ISIN broj: RSMINKE07774 

CIF kod: ESVUFR 

 

Podaci o zavisnim društvima ( do pet najznačajnijih subjekata konsolidacije ): 

1. Minel Kotlogradnja Real Estate, Uralska 3, Beograd 



 

Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće: DIJ-AUDIT d.o.o. Beograd, Dimitrija 

Tucovića 119b 

Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije: Beogradska berza, 

Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 

 

Podaci o Upravi društva 

 

Članovi Nadzornog odbora  

1. Slobodan Babić - Predsednik Nadzornog odbora 

2. Milorad Marković - član 

3. Predrag Radovanović - član 

4. Ljubo Miskin - član  

5. Sandra Berberović - član 

 

Izvršni odbor : 

1.Nebojša Kordić, predsedavajući, po funkciji- generalni direktor 

2.Andrej Zajac 

3.Aleksandar Milenković 

4.Nikola Lukić 

 

Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za 

procenu stanja imovine 

 

Verodostojan prikaz razvoja i rezulatata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za 

procenu stanja imovine društva prikazani su i objašnjeni u okviru “ Napomena uz finansijske 

izveštaje za 2012. godinu Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. “. U nastavku su prikazani 

samo neki od relevantnih parametara poslovanja, koji su značajni za pravilno razumevanje 

navedene materije. 



 

Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2012.godini bila je sledeća: 

Struktura bruto rezultata  

( U 000 dinara ) 

2012 

 

2011 

 

Poslovni prihodi 

Poslovni rashodi  

Poslovni rezultat 

1,147,677 

1,031,472 

116,205 

787,098 

798,793 

-11,695 

Finansijski prihodi i rashodi 

Finansijski prihodi  

Finansijski rashodi 

Finansijski rezultat 

34,378 

178,940 

-144,562 

9,242 

46,949 

-37,707 

Ostali prihodi i rashodi 

Ostali prihodi  

Ostali rashodi 

Rezultat ostalih prihoda i 

rashoda 

38,895 

8,658 

30,237 

57,957 

7,495 

50,462 

Ukupan bruto rezultat 

UKUPNI PRIHODI 

UKUPNI RASHODI 

DOBITAK/GUBITAK 

1,220,950 

1,219,070 

1,880 

854,297 

853,237 

1,060 

 

 

 

 



 

Neto dobitak po akciji: 

 

Pokazatelj 2012 2011 

Neto dobitak ( gubitak ) u 000 

dinara 

1880 312 

Prosečan broj akcija tokom 

godine 

1.303.933 1.303.933 

Neto dobitak po akciji u 

dinarima 

1,44 0,23 

 

 

U narednoj tabeli su prikazani najznačajniji pokazatelji poslovanja Društva u 2012. godini, i to: 

 

opšti racio likvidnosti ( količnik obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza ), koji pokazuje sa 

koliko je dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza; 

 

rigorozni racio likvidnosti ( količnik likvidnosti sredstava, pod kojima se podrazumevaju ukupna 

obrtna sredstva umanjena za zalihe i aktivna vreemenska razgraničenja; i kratkoročnih obaveza 

), koji pokazuje sa koliko je dinara likvidnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza; 

 

gotovinski racio likvidnosti ( količnik gotovine uvećan za gotovinske ekvivalente i kratkoročnih 

obaveza ), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava pokriven svaki dinar 

kratkoročnih obaveza; i 

 

neto obrtna sredstva ( vrednosna razlika između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza ). 

 

 



 

Pokazatelji likvidnosti Nezadovoljavajući 

opšti standardi 

2012 2011 

Opšti racio likvidnosti 2:1 0,51:1 0,48:1 

Rigorozni racio 

likvidnosti 

1:1 0,20:1 0,48:1 

Gotovinski racio 

likvidnosti 

 0,007:1 0,03:1 

Neto obrtna sredstva u 

( 000 dinara )  

Negativna vrednost 1,066,726 947.672 

 

Rezulatati racio analize pokazuju da je Društvo tokom 2012. godine bilo nelikvidno, odnosno da 

je imalo poteškoća da izmiruje dospele obaveze. Najbolji reprezent rentabilnosti je stopa 

prinosa na prosečan sopstveni kapital, koja pokazuje koliko Društvo ostvaruje prinosa na jedan 

dinar prosečno angažovanih sopstvenih sredstava. Pri izračunavanju ovog pokazatelja 

rentabilnosti, prosečan sopstveni kapital je određen kao aritmetička sredina vrednosti kapitala 

na početku i na kraju godine. 

 

Pokazatelj rentabilnosti 2012 2011 

Neto dobitak/gubitak 1,880 312 

Prosečan kapital 

Kapital na početku godine  

Kapital na kraju godine 

Prosečan kapital 

835,603 

743,494 

789,548 

863,956 

835,603 

849,780 

Stopa prinosa na sopstveni 

kapital 

0,24% 0,04% 

 

 



 

Shodno podacima iz tabele, jasno je da se rezultati poslovanja u 2011 i 2012. godini, sa aspekta 

održivosti kapitala, mogu oceniti kao zadovoljavajući, tako da rizik kapitala nije izražen.   

Adekvatnost finansijske strukture se ogleda u visini i karakteru zaduženosti: 

 

U narednim tabelama su prikazani najznačajniji pokazatelji finansijske strukture Društva, i to: 

 

- udeo pozajmljenih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje kolliko je jedan dinarn 

sredstava Društva finansiran iz pozajmljenih izvora; i - udeo dugoročnih u ukupnim izvorima 

sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar sredstava Društva finansiran iz dugoročnih izvora. 

 

Pokazatelj finansijske 

strukture ( u 000 ) dinara 

2012 2011 

Obaveze  2,307,606 1,994,946 

Ukupna sredstva 3,051,100 2,830,549 

Udeo pozajmljenih u ukupnim 

izvorima sredstava 

75,63:1 70,48:1 

Dugoročna sredstva 

Kapital 743,494 835,603 

Dugoročna rezervisanja i 

obaveze 

140,225 159,915 

SVEGA 883,719 995,518 

Ukupna sredstva 3,051,100 2,830,549 

Udeo dugoročnih u ukupnim 

izvorima sredstava 

28,96:1 35,17:1 

 

Racio neto zaduženosti pokazuje koliko je svaki dinar neto zaduženosti Društva pokriven 



 

kapitalom Društva. 

 

Pod neto zaduženošću se podrazumeva razlika između: 

 

- ukupnih ( dugoročnih i kratkoročnih ) finansijskih obaveza Društva ( ukupna pasiva umanjena 

za kapital, dugoročna rezervisanja i odložene poreske obaveze Društva )i - gotovine i 

gotovinskih ekvivalenata. 

 

Parametri za izračunavanje 

racio neto zaduženosti prema 

ukupnom kapitalu ( u 000 

dinara ) 

2012 2011 

Neto zaduženost 

Finansijske obaveze  2,307,606 1,994,946 

Gotovina i gotovinski 

ekvivalenti 

15,957 54,783 

SVEGA 2,291,649 1,940,163 

Kapital 743,494 835,603 

Racio neto zaduženosti prema 

ukupnom kapitalu 

1:32,44 1:43,07 

 

 

Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promenama u poslovnim politikama 

društva i glavnih rizika u pretnji kojima je poslovanje društva izloženo  

Očekivani razvoj društva u narednom periodu realizovaće se u skladu sa usvojenim Biznis 

planom za 2013. godinu. 

 



 

Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je društvo izloženo su : Produžavanje i produbljivanje 

globalne ekonomske krize i krize u evro zoni; Konkurencija stranih kompanija iz mnogoljudnih 

zemalja ja jeftinom radnom snagom; Konkurencija stranih firmi kojima su dostupnija jeftinija 

finansijska sredstva; Institucionalne promene na domaćem i odabranim stranim tržištima; 

Zavisnost poslovanja od političke stabilnosti tržišta na kojima Rudnap Group Minel Kotlogradnja 

realizuje projekte i sl. Poslovanje Rudnap Group Minel Kotlogradnja u zemlji i na inostranim 

tržištima zahteva uspostavljanje sistema za rano prepoznavanje i upravljanje rizicima poslovanja 

koje treba da bude sastavni deo svih izvršnih funkcija, a jedna od osnovnih funkcija unutrašnje 

revizije društva. Na razvoju strategije upravljanja rizicima radiće se intezivno i planski u 

narednom periodu.  

Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju je izveštaj 

pripremljen 

Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih poslovnih 

događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja. 

Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja  

Društvo je odabralo i implementiralo adekvatni poslovno informacini sistem, primeren 

aktuelnom obimu i planiranom rastu obima poslovanja, koji će osim upravljanja finansijskom 

funkcijom omogućiti upravljanje kadrovskim resursima, imovinom i osnovnim sredstvima za 

rad. Izbor, obuka kadrova i implementacija odgovarajućeg informacionog sistema je okončana.  

3.Podaci o stečenim sopstvenim akcijama 

 

Društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od sačinjavanja 

prethodnog godišnjeg izveštaja. 

4.Izjava o promeni kodeksa korporativnog upravljanja 

 

Kodeks korporativnog upravljanja Rudnap Group Minel Kotlogradnje a.d. donet je i usvojen od 

strane Nadzornog odbora na sednici koja je održena 29.11.2012.godine, a koji je istog dana i 

objavljen na internet stranici društva www.rgmk.rs  

 

U izradi Kodeksa korporativnog upravljanja Nadzorni odbor se rukovodio principima 

korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu 

aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanje 

na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog Kodeksa periodično po potrebi 

http://www.rgmk.rs/


 

revidirati i unapređivati. U ranijem periodu do njegovog usvajanja od strane Nadzornog odbora, 

načela na kojima je zasnovan primenjivana su u praksi. 

Cilj donošenja i sprovođenja Kodeksa je trajan sistem kontrole organa upravljanja, da se učvrsti 

poverenje u poslovanje i rad Društva da doprinese poslovnoj aktivnosti društva u duhu 

poslovnog morala , dobrih poslovnih običaja i načela savesnosti i poštenja što je sve deo 

poslovne politike Društva. 

Od dana usvajanja Kodeksa do današnjeg dana nije došlo do odstupanja od postavljenih pravila 

u Kodeksu. 

 

5. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA 

 

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu 

odgovarjućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i dalje istine i objektivne 

podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, 

tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.  

 

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja 

Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. 
Menadžer službe za finansije i kontroling

__________________________ 

Aleksandar Bajković, dipl.ecc. 

 

Zakonski zastupnik 

Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. 

Generalni direktor 

___________________________ 

Ivan Nedeljković, dipl.maš.ing. 

 



 

6. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH 

IZVEŠTAJA* 

Napomena * :  

Finansijski izveštaj Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. Za 2012. godinu je odobren od strane 

Izvšnog odbora izdavaoca i dostavljen Agenciji za privredne registre 28.02.2013 godine. Godišnji 

izveštaj društva utvrđen je od strane Nadzornog odbora 22. Maja i prosleđen Skupštini 

akcionara na razmatranje i usvajanje.Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog 

organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja. 

7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITAKA * 

Napomena * : 

– Odluka o raspodeli dobiti društva za 2012. godinu doneće se na redovnoj godišnjoj skupštini 

akcionarskog društva. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o 

raspodeli dobiti društva. 

Društvo je dužno da sastavi Godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a regulisanom 

tržištu, odnosno MTP, dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog društva 

uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, kao 

i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina 

od dana objavljivanja. 

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u Godišnjem izveštaju. 

U Beogradu, Maj 2013. godine. 

Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja 

Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. 

Menadžer službe za finansije i kontroling 

__________________________ 

Aleksandar Bajković, dipl.ecc. 

Zakonski zastupnik 

Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. 

Generalni direktor 

___________________________ 

Ivan Nedeljković, dipl.maš.ing. 


