




































OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 

   

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
 

 

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 

 

Poslovno ime i adresa sedišta:  Industrija poljoprivrdnih mašina « Zmaj » akcionarsko 

društvo  Zemun-Beograd,  Auto Put 18. 

Skraćeno poslovno ime: IPM «Zmaj» a.d. Zemun-Beograd. 

 

IPM “Zmaj” a.d. osnovan je 23. oktobra 1946. godine. Od 25.septembra 1989.godine 

IPM Zmaj postaje društveno preduzeće. Kao IPM “ZMAJ” a.d. Zemun-Beograd, 

Autoput br. 18, upisano je, uz prethodno usklađivanje sa Zakonom o preduzećima, u 

registar Privrednog suda u Beogradu Rešenjem V.Fi.br. 1414/99 od 23.03.1999. 

godine u registarski uložak broj 1-51-00. 

 

Pravna forma: 

Matični broj preduzeća: 07034822 a PIB: 100001597 

Pretežna delatnost: 

Proizvodnja poljoprivrednih mašina – 011420 (stara šifra delatnosti) 

Prizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo- 29320  

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo- 2830 (nova šifra delatnosti) 

Preduzeće je organizovano kao javno Akcionarsko društvo u privatnoj svojini. 

 

Prosečan broj zaposlenih u prethodnoj 2011.godini je iznosio 72 

Prosečan broj zaposlenih u 2012 godini iznosi 49.  

 

Finansijski izveštaji privrednog društva IPM »Zmaj« a.d. Zemun –Beograd za 

obračunski period koji se završava 31.12.2012. godine  sastavljeni su, po svim 

materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim 

standardima/ Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), 

Zakonom o računovodstvu i reviziji (»Službeni glasnik RS« br. 46/2006), drugim 

podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim  i usvojenim 

računovodstvenim politikama koje su utvrđene  Pravilnikom o računovodstvu i 

računovodstvenim politikama. 

 

 
 

 



PRAVNI I DRUGI OSNOVI 

  

 

PRAVNI OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima: 

 

- Zakon o računovodstvu i reviziji ( »Službeni glasnik RS«, 46/06, 111/09), 

- Međunarodnim računovodstvenim standardima, 

- Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, 

- Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, 

zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (»Službeni glasnik RS«, 114/06, 119/08, 

9/09, 4/10, 3/11 i 101/12), 

- Zakon o porezu na dobit preduzeća - pravnih lica  (Službeni glasnik RS, 25/01, 80/02, 

43/03 I 84/04, 18/10, 101/11, 119/12), 

- Zakon o porezu na dodatu vrednost (»Službeni glasnik RS«, 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 

i 93/12) 

- Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, 

zadruge, druga pravna lica  i preduzetnike (»Službeni glasnik RS«, 114/06, i 119/08). 

 

Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji pravna lica i preduzetnici dužni su da  

primenjuju profesionalnu regulativu - Međunarodne računovodstvene standarde od 1. januara 

2004. godine. 

 

Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim 

politikama koji je donet 29.01.2007. godine od strane upravnog odbora i primenjuje se od 

01.01.2007. godine. 
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RAČUNOVODSTVENA NAČELA 

 

Pri sačinjavanju finansijskih izveštaja Društvo se pridržavalo sledećih načela: 

 

1. NAČELO STALNOSTI podrazumeva da društvo u doglednom periodu ne menja osnovnu 

delatnost osim u slučaju značajnog gubitka tržišta ili bitnog smanjenja prirodnih resursa 

neophodnih za obavljanje delatnosti. Zbog toga, finansijski izveštaji treba da pruže objektivnu 

osnovu za donošenje ispravnih upravljačkih odluka i da spreče donošenje pogrešnih 

upravljačkih odluka, s ciljem opstanka društva u neograničenom roku. Ispravne upravljačke 

odluke biće donete ako finansijski izveštaji objektivno iskazuju prinosni, imovinski i 

finansijski položaj društva. Donošenje pogrešnih upravljačkih odluka biće sprečeno ako se pri 

bilansiranju dosledno poštuje načelo opreznosti. 

 

2. NAČELO REALIZACIJE podrazumeva da se u bilans uključuju poslovni događaji kad 

su nastali (obračunati i fakturisani) a ne kada su naplaćeni odnosno plaćeni. U bilansu uspeha 

iskazuje se finansijski rezultat koji je tržišno potvrđen. 

 

3. NAČELO OPREZNOSTI kada data imovina ili obaveza ne mogu biti objektivno 

vrednovani, načelo opreznosti zahteva da se imovina vrednuje po nižoj a obaveza po višoj 

vrednosti, što se ostvaruje promenom načela impariteta. Načelo impariteta podrazumeva kod 

građevina, postrojenja, oprema i nematerijalnih ulaganja procenu kraćeg korisnog veka ili 

primenu degresivne amortizacije kod postrojenja i opreme, procenu zaliha učinaka po neto 

prodajnoj ceni kada je ona niža od cene koštanja, procena hartija od vrednosti po nabavnoj 

ceni kada je ona niža od berzanske cene ili kada je berzanska cena nestabilna, rezervisanje u 

visini najviših troškova koji se mogu očekivati i slično. Sva ova procenjivanja vrše se 

nezavisno od njihovog uticaj na finansijski rezultat. 

 

4. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA po kome se uzimaju u obzir svi 

prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda 

(fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda. 

 

5. NAČELO POJEDINAČNOG PROCENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA pri čemu 

eventualna grupna procenjivanja su dozvoljena. 

 

6. NAČELO IDENTITETA BILANSA po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za 

tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu. 
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ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 

 

PROCENJIVANJE IMOVINE 

 

1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog 

iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu. 

 

2. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je verovatno da će od tog 

ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merljiva, a 

obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi 

istraživanja i procenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje prirodnih 

resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo 

korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill. 

Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – 

Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj 

vrednosti (paragraf 74 MRS 38). Ukoliko za dato nematerijalno ulaganje ne postoji aktivno 

tržište to ulaganje se vrednuje po nabavnoj vrednosti (paragraf 81 i 82, MRS 38). Pozitivni 

efekti revalorizacije nematerijalnih ulaganja evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a 

negativni efekti evidentiraju se na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve, a ako 

revalorizacione rezerve nema negativni efekti evidentiraju se na teret rashoda obezvređenja. 
 

NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 

 

 31. decembar 2012.  31.decembar 2011. 

Nabavna vrednost    

Stanje na početku godine 448.846  447.933 

Nabavka u toku godine   1.186 

Rashodovanje i prodaja 4.161  1.932 

Stanje na kraju godine 444.685  448.846 

    

Neto sadašnja vrednost na dan:    

- 31. decembar 2012. godine 444.685  447.187 

 

Nabavna vrenost kupovinom stečenog goodwilla utvrđuje se uskladu sa paragrafom 51 MSFI 

3 – Poslovne kombinacije. Goodwill se ne amortizuje (paragraf 55 MSFI 3). Njegova 

vrednost se testira u skladu sa paragrafom 88 MRS 36 i eventualno smanjenje vrednosti 

evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja. 

 

3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

 

Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva 

(knjige u biblioteci, dela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine, 

postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim 

nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrednosti.  

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog veka. 
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Ukoliko knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne 

vrednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procena se 

vrši po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti procene evidentiraju se u korist prihoda. Negativni 

efekti procene terete rashode obezvređenja. Prodati su sledeći objekti: deo Hale D, deo Hale 

A, deo Hale za tačkasto varenje i farbanje br.15, Rezervoari za mazut i gorivo – 2 

komada,Radionica za popravku vozila, Akumulatoska stanica, Gasifikaciona stanica, 

Skretnica, Kolsek gornji i donji stroj, Bunar, Peskirnica, Deo kotlarnice-demi voda. Ostvarena 

kapitalna dobit od prodaje navedenih objekata u iznosu od 15.228   
 

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE 

 

( u hiljadama dinara) 

 

Zemljište i 

građevinski 

objekti i 

investicione 

nekretnine 

 
Postrojenja i 

oprema 
   Ukupno  

Nabavna vrednost         

Stanje na početku godine 2.785.379  132.919    2.918.298  

Nabavke u toku godine 576.276      576.276  

Rashodovanje, prodaja i 

amortizacija 2.526.694  42.324     

2.569.018  

Stanje na kraju godine 834.961  90.595    925.556  

         

 

 

Neto sadašnja vrednost 

na dan:       

  

- 31. decembar 2012. 

godine 834.961  90.595    

925.556  

- 31. decembar 2011. 

godine 2.785.379  132.919    

2.918.298  

 

 

4. INVESTICIONE NEKRETNINE 

 

Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po 

nabavnoj ceni. U toku korisnog veka investicione nekretnine se procenjuju po poštenoj 

vrednosti. Investicione nekretnine ne podležu obračunu amortizacije. Pozitivni efekti procene 

su prihod od usklađivanja vrednosti a negativni efekti procene su rashod po osnovu 

obezvređenja tekućeg perioda.  
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5. BIOLOŠKA SREDSTVA 

Biološka sredstva obuhvataju: šume, višegodišnje zasade, osnovno stado i biološka sredstva u 

pripremi. Višegodišnji zasadi obuhvataju: vinograde, voćnjake i hmeljnike. 

Šume se procenjuju po osnovu prirodnog prirasta. Efekat procene šuma je prihod od 

usklađivanja vrednosti. 

 

6. AMORTIZACIJA 

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna odnosno procenjena poštena vrednost. Metod 

obračuna je proporcionalan (paragraf 62 MRS - Nekretnine, postrojenja i oprema). 

Društvo primenjuje sledeće metode i stope amortizacije: 

 

Obracunata amortizacija u 000 rsd  32.125 

 

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

7.1. Učešće u kapitalu  

Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po 

knjigovodstvenoj vrednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmeravanje i 

priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sedištem u drugoj državi, bilans tog 

pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u 

dinare i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspeha 

po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspeha. Dakle i udeo u kapitalu 

matičnog preduzeća kod zavisnog preduzeća iz druge države biće iskazan po srednjem kursu 

na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u 

kapitalu i iznosa udela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog preduzeća u drugoj državi treba 

vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa. 

Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se 

ovako: 

- ako su dati u dinarima po knjigovodstvenoj vrednosti, 

- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj ceni akcije na dan 

bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacione rezerve a negativni na 

teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda 

obezvređenja, 

- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. 

Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne 

razlike na teret finansijskih rashoda. 

 

7.2. Dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća vrednuju se ovako: 

- ako su izražene u dinarima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po 

knjigovodstvenoj vrednosti, 

- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj ceni na 

dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve a negativni 
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na teret ranije ostvarene revalorizacione rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda 

obezvređenja, 

- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po 

srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru 

finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. 

 

7.3. Dugoročni krediti i ostali dugoročni plasmani vrednuju se ovako: 

- ako su dati u dinarima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrednosti, 

- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne 

kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret 

finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po 

kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju 

se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda. 
 

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 

 2012.  2011. 

Učešće u kapitalu:    

   - zavisnih pravnih lica 225  225 

   

   - ostalih pravnih lica I druge hartije od vrednosti raspoložive za 

prodaju 11.317  11.342 

    11.541  11.567 

 

 

8. ZALIHE  

 

Zalihe materijala, rezervnih delova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se 

po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i zavisne troškove 

nabavke. 

Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po 

prosečnoj nabavnoj ceni. 

Ako je vladajuća nabavna cena zaliha materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe 

niža od knjigovodstvene nabavne cene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj ceni a razlika 

se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja. 

 

Zalihe materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrednost 

otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva.  
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ZALIHE 

 

 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 
 2012.  2011. 

Dati avansi:    

   - ostala pravna lica    

 2.598  3.726 

Materijal 22.197  17.788 

Аlat i inventar 1.836  1.777 

Nedovršena proizvodnja 2.429  1.829 

Gotovi proizvodi 25.  0,00 

 

Roba 89.248  89.248 

    

 115.735  114.368 

Ispravka vrednosti    

 - dati avansi 393  393 

 - матеrijal    

 - alat i inventar 1.341  1.282 

-  roba    

 1.734  1.675  

    

 116.599  112.693 

 

 

9. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA 

KOJE SE OBUSTAVLJA  

Stalna sredstva namenjena prodaji su nabavljene nekretnine, postrojenja i oprema radi 

prodaje, a vrednuju se po nabavnoj vrednosti.  

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i 

oprema dela preduzeća čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj 

(neotpisanoj) vrednosti. 

Ako početna vrednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj ceni umanjenoj za troškove prodaje 

vrši se procenjivanje po poštenoj vrednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja 

vrednosti a negativni efekti procene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 

MSFI 5 - Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koja prestaju) 

 

10. POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i zavisna pravna 

lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu), potraživanja iz 

specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu, potraživanja od 

zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu 

preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobitak). 

Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne 

razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. 

Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda. Potraživanja 

od dužnika u stečaju i potraživanja koja nisu naplaćena za 60 dana od dana dospeća, 

indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda. 
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POTRAŽIVANJA 

 

 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 
 2012.  2011. 

Potraživanja od kupaca:    

   - матicna I zavisna pravna lica    

   - ostala povezana pravna lica    

   - u zemlji 749.548  136.823 

   - u inostranstvu 7.042  7.042 

Druga potraživanja 4.354  4.392 

 760.944  

 

148.257 

    

Ispravka vrednosti potraživanja 205.680  11.478 

 555.264  136.779 

 

 

11. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK obuhvataju preplaćeni 

porez na dobitak. 

 

 

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite 

(kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim 

povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i 

deo dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrednosti koje 

dospevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrednosti kojima se trguje i ostale 

kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrednosti u stranoj valuti 

vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u 

korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrednosti 

uključene na listu kotacije berze efekata vrednuju se po berzanskoj ceni na dan bilansa. 

Pozitivni efekti promene cene hartije od vrednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda 

a negativni na teret finansijskih rashoda. 

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 

60 dana od dana dospeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda. 

 

13. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovčive hartije 

od vrednosti (ove hartije od vrednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na 

primer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u 

stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj 

ili stranoj valuti.  

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. 

Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret 

finansijskih rashoda. 
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GOTOVINSKI EKVAVILENTI I GOTOVINA 
 

 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 

 2012.  2011. 

Tкući račun 19.336  333  

Devizni račun     

Blagajna 13  9  

Оstala novcana sredstva     

     

 19.349  342  

 

14. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRA-

NIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatnu vrednost koji nije konpenziran sa naplaćenim 

porezom na dodatu vrednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost, unapred 

obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za 

nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unapred obračunate kamate, 

na primer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja. 

 

POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 
       u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 
 2012.  2011. 

    

Porez na dodatu vrednost 0,00  23.380 

Оsтаlа актivna vremenska razgraničenja 0,00  40 

 0,00   

   23.420 

 

15. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu 

na dobitak i MRS 12 – Porez ina dobitak a evidentiraju u korist odloženih poreskih rashoda. 

 

Odlozena poreska sredstva u 000 rsd  0,00 

 

16. GUBITAK IZNAD VREDNOSTI KAPITALA je razlika između ukupnog gubitka i 

kapitala. 

 

17. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, 

rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve, nerealizovane 

dobitke po osnovu hartija od vrednosti, neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine i 

upisani neuplaćeni kapital. 

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine 

do visine kapitala su ispravka vrednosti kapitala. 

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrednosti.  

Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. 

Revalorizaciona rezerva se smanjuje 
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- u korist neraspoređenog dobitka ranijih godina: 

1) kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda 

po ceni iznad sadašnje vrednosti, 

- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine 

revalorizacione rezerve. 
 

OSNOVNI KAPITAL 
 

Vlasnička struktura Privrednog društva, 

na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine bila je sledeća: 

 

 31. decembar  Učešće  31. decembar  Učešće 

 2012.  u %  2011.  u % 

        

        

 1.898.389  100  1.580.193  100 

        

 1.898.389  100  1.580.193  100 

 

 

 

18. DUGOROČNA REZERVISANJA  predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika 

proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na: 

- rezervisanja za otpremnine zaposlenih, i 

Ova rezervisanja Društvo procenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u 

momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna 

rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda. 

 
    DUGOROČNA REZERVISANJA u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 
 2012.  2011. 

Stanje na početku godine 1.035  765 

Коrišćenje rezervnih sredstava 153  269 

Dodatno rezervisanje u toku godine    

    
Stanje na kraju godine 1.188  1.034 

 

19. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne 

obaveze po finansijskom lizingu. Dinarske dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj 

neisplaćenoj vrednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan 

bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom 

vrednuje se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. 
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DUGOROČNI KREDITI 

 

 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 

 2012.  2011. 

Dugoročni krediti:    

   -u zemlji 8.292  37.592 

   -u inostranstvu    

 8.292   

Ostale dugoročne obaveze 115.542  172.441 

 123.744  210.033 

 

20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa 

rokom dospeća do godinu dana i deo dugoročnih obaveza koji dospeva za plaćanje u narednoj 

godini. Dinarske kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalno vrednosti a 

obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute 

na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom. 

 

KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 

 2012.  2011. 

Kratkoročni krediti    

   -u zemlji 344.222  107.960 

   -u inostranstvu    

 344.222  107.960 

 

21. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I 

SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA obuhvataju se obaveze u skladu 

sa MSFI 5 - Stalna sredstva namenjena prodaji i poslovanja koje prestaje. 

 

22. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, 

dobavljače, izdate menice i čekove poveriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Dinarske 

obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po 

srednjem kursu na dan bilansa. 

 

OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 
 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 

 2012.  2011. 

Primljeni avansi 6.578  10.940 

Оbaveze prema dobavljačima: 31.563  184.978 

    

Оstale obaveze iz poslovanja 0   

Оbaveze iz specifičnih poslova 0   

 38.141  195.918 
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23. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRA-

NIČENJA obuhvataju obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u bruto iznosu, obaveze 

po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za dividendu, obaveze za naknade prema 

zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema 

fizičkim licima po ugovoru o delu, obaveze za obustavljene neto zarade i ostale obaveze. 

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred obračunate troškove, obračunate 

prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene 

donacije.  
 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

 

Оbaveze po osnovu zarada I naknada zarada 225.195  226.399  

Оbaveze po osnovu kamata   3.044  

Оbaveze prema članovima Upravnog I Nadzornog Odbora  124  175  

Оstale obaveze 48  36  

     

 225.367  229.654  

 

 

24. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH 

JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, obaveze za 

akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i 

ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine. 
 

OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRENOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

 u hiljadama dinara 

31. decembar 31. decembar 
 2012.  2011. 

Obaveze za porez na dodatu vrednost 18.555  48.093 

Оbaveze za ostale poreze,doprinose I druge dažbine 188.331  188.060 

Ostla pasivna vremenska razgraničenja   231.421 

    

 206.886  467.571 

 

25. OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK obuhvataju neplaćeni porez na dobitak. 

 

26. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na 

dobitak i MRS 12 - Porez na dobitak, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda. 

 

Oložene poreske obaveze u 000 rsd 10.629
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27. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI 

 

27.1. Poslovne prihode čine: 

- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste 

nezavisno od momenta naplate, 

- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po ceni koštanja, 

- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni, a prihodi od 

prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj ceni, 

- prihodi od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe 

i učinaka, 

- prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema. 

 

Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrednosti zaliha učinaka i na niže za 

smanjenje vrednosti zaliha učinaka. 

 
PRIHODI OD PRODAJE 

 

 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga:    

   - na domćem tržištu 249.193  432.488 

   - na inostranom tržištu    

    

 249.193  432.488 

 
 

    

 

27.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, 

troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, 

ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i 

nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju 

nezavisno od plaćanja. 

 
TROŠKOVI MATERIJALA 

 

 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

Troškovi materijala za izradu 88.904  213.784 

Тroškovi ostalog materijala 4   

Тroškovi goriva i energije 29.595  30.891 

    

 118.503  244.675 
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TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

    

Оstali lični rashodi 54.558  66.820 

    

 54.558  66.820 

 

 

OSTALI POSLOVNI RASHODI 

 

  u hiljadama dinara 

  2012.  2011. 

Оstali nematerijalni troškovi  27.904  48.344 

     

  27.904  48.344 
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28. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI 

 

28.1. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica,  

prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, 

od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi. 

 
FINANSIJSKI PRIHODI 

 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

 

Finansijski prihodi:     

Ostali finansijski prihodi 3.795  2.099 

    

 3.795  2.099 

 

28.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, 

rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne 

klauzule i ostali finansijski rashodi. 

 

FINANSIJSKI RASHODI 
 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

Ostli finansijsli rashodi                29.452  69.933 

    

 29.452  69.933 

 

29. OSTALI PRIHODI I RASHODI 

 

29.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih 

nekretnina, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i 

materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po 

osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja 

dugoročnih rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrednosti 

imovine koje čine: prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava, nematerijalnih 

ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od 

vrednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih 

plasmana i prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine. 
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OSTALI PRIHODI 

 

 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

 

Оstali nepomenuti prihodi 535.197  113.789  

     

 535.197  113.789  

 

 

 

29.2 Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, 

nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, gubici po 

osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i materijala, manjkovi osim manjkova 

zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu 

otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine 

(obezvređenje bioloških sredstava, obezvređenje nematerijalnih ulaganja, obezvređenje 

nekretnina, postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrednosti, 

obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 

plasmana). 

 
OSTALI RASHODI 

 

 u hiljadama dinara 

 2012.  2011. 

 

Оstali nepomenuti rashodi 198.685  7.592  

     

 198.685  7.592  

 

 

30. DOBICI I GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 

 

30.1. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između prodajne 

vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti  

 

30.2. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne 

vrednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. 

 

31. POREZ NA DOBITAK 

 

Porez na dobitak obračunava se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (''Službeni glasnik 

RS'', 25/01, 80/02, 43/03 i 84/04), Poreska osnovica utvrđuje se poreskim bilansom i 

poreskom prijavom a poreska stopa je 15%.  

 



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE   

  

 

SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE 

 

Srednji kurs važnijih stranih valuta je: 

 

 31.12.2012. 31.12.2011. 

1 EURO 113.71830 105.4982 

1 USD 86.17630 79.2802 

1 CHF 94.19220 84.4458 

 

 

Indeks rasta cena na malo od početka godine do kraja meseca odnosno godine: 

 

 

Mesec 2012. 2011. 

Januar 101,4 100,8 

Februar 101,5 100,7 

Mart 102,6 101,6 

April 101,1 101,1 

Maj 100,4 101,0 

Jun 99,7 100,0 

Jul 99,5 100,4 

Avgust 100,0 101,0 

Septembar 100,2 101,0 

Oktobar 100,4 101,0 

Novembar 100,9 101,8 

Decembar 99,3 100,7 

 

 

 

 

 

 

Šef računovodstva  Generalni direktor 

   

   

 

 

 

  







ИПМ ЗМАЈ а.д  Земун, Београд 
      дана: 29.04.2013. године 

         ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ -  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2012.год. 

1. ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 

1. Општи подаци 

1. Скраћени назив:   IPM "ZMAJ" a.d. 
      

 Седиште:  Аутопут 18, Земун  
     

 Матични број:  7034822 
      

 ПИБ:  100001597 
      2. Е-маил адреса:  ipm-zmaj@eunet.rs  

     

3. Решење о упису у регистар привредних субјеката:  
Б.Д 7468/2007 Агенција за привредне регистре 1-5100 број регистарског  улошка код 
Трговинског суда у Београду 

4. Делатност:  2830 производнја осталих машина за полјопривреду и шумарство 
 5. Број запослених:  49 

      6. Број акционара:  3   
     7. Највећи акционари:      
     7.1. Конзорцијум правних лица     
     

7.2. 
ИПМ ЗМАЈ а.д  Акције стечене на основу члана 41 закона о 
приватизацији     

     7.3. Фигра д.о.о.   
      8. Вредност основног капитала:  1.579.830 

     9. Број издатих акција (обичних и приоритетних са ИСИН бројем и ЦФИ кодом):  1579830 
 

 Број издатих акција (на основу чл. 41 Закона о приватизацији):  
   10. Подаци о зависним друштвима: Змај СРЦЕ д.о.о. 
   11. Овлашћени ревизор:  MDM REVIZIJA, Београд, TAKOVSKA 11/1 
   

12. Пословно име организованог тржишта на које су укључене акције: 
Београдска берза АД, Београд, Нови Београд,  

Омладинских бригада број 1 

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 

2.1. Анализа остварених прихода (табела бр.1 - у прилогу), прихода по делатностима, опис  
 

 основних производа и услуга - УКУПНИ ПРИХОДИ  
  

904338 
 2.2. Анализа остварених расхода (табела бр.2 - у прилогу) - УКУПНИ РАСХОДИ  645690 
 2.3. Анализа резултата пословања (табела бр.3 у прилогу) - ДОБИТАК  ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  258648 
 2.4. Основни показатељи пословања (табела бр.4 - у прилогу) 

   
 2.4.1. солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе-%) 

 
2,38% 

 
 2.4.2. ликвидност (обртна имовина према обавезама-%) 

  
70,31% 

 
 2.4.3. економичност (однос укупних прихода и укупних расхода-%) 

 
140,06% 

 
 2.4.4. рентабилност (бруто добитак према укупној активи-%) 

 
12,54% 

 2.4.5.1. Пословни нето добитак 
   

257125 
 2.4.5.2. Степен задужености 

       
 Учешће обавеза у укупној пасиви 

    
45,53% 
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2.4.5.3 I и II степен ликвидности   
      

 Обртна имовина према обавезама 
   

70,31% 
 

 Готовина у односу на краткорочне обавезе које најпре доспевају 
 

2,38% 
 2.4.5.4. Цена акција - највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало (редовне)   
   Најнижа  -            10 
   Највиша-           10 
 2.4.5.5. Добитак по акцији         0 
 2.4.5.6. Исплаћена дивиденда по редовној и приоритетној акцији за последње 3 године, појединачно по годинама) 
   2010. година           0   

  2011. година            0 
 

3. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСТВАРЕЊИМА ДРУШТВА ПО СЕГМЕНТИМА (на производној и географској основи) у складу са захтевима МРС 14 

3.1. Приходи од продаје екстерним купцима -  kopletna prodaja          
 3.2. Приходи од продаје другим сегментима у оквиру истог друштва -  нема         

3.3. Резултатима сваког сегмента -    нема         

3.4. имовини и обавезама сегмената -  нема         

3.5. Главним купцима и добављачима (који учествују са више од 10% у укупном приходу тј. укупним обавезама  

  друштва)               

3.5.1. ДОБАВЉАЧИ     %         

  ThyssenKrupp Materials     3,04%         

  Еуро стеел     5,35%         

  ABF INVESTMENT DOO     15,18%         

 Solid metal doo 
  

0,12% 
    3.5.2. КУПЦИ     %         

  Borverk doo     3,90%         

  Agrokula doo     5,23%         

 
Ts stork group doo 

  
20,38% 

    
 

Euro steel 
  

1,49% 
    4. НАВЕСТИ И ОБЈАСНИТИ СВАКУ ПРОМЕНУ ВЕЋУ ОД 10% У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ У 

4.1. Имовини и обавезама (из финансијских извештаја) 
    4.1.1. Залихе су увећане за близу %, и то:   
    

 а) залихе материјала  су повећане са 17754 на 22163   
    

 б) залихе полупроизвода-незавршене производње су повећане са 1829 на 2429 
    

 ц) залихе  готових производа су повећане са  0 на 25 
    4.1.2. Потраживања су , од чега:     
    

 а) за ино потраживања у износу од -нема   
    

 б) домаћа потраживања су повећана са 136779 на 524574 
    4.1.3. Краткорочни финансијски пласмани су  - нема   
    4.1.4. Готовински еквиваленти и готовина су повећани са 342 на 19349 
    4.1.5. ПДВ и АВР су , и то:       
   

  

 а) потраживања за ПДВ су - нема 
      

 б) АВР су              
 

 б-1) трошкови              
 

 б-2) рађен је нови пројекат у вредности од          
 



 б-3) трошкови истраживања            
 4.1.6. Капитал је сманјен за укидање ревалоризационих резерви које су се односиле на процену некретнина у износу од 1252463  

4.1.7. Губитак -  

4.1.8. Дугорочне обавезе су сманјене у износу од  56989 
     4.1.9 Дугороч. обавезе на име резервисања за отпремнине  повећане у износу од 153 

      4.1.10. Остале дугорочне обавезе у 2012. год. Нема 
     4.1.11. Краткорочне финансијске обавезе су повећане у износу од 236262 

   4.1.12. Обавезе из пословања су сманјене у износу од 496668 
    4.1.13. Остале краткорочне обавезе су повећане у износу од 4287 
    4.1.14. Обавезе по основу ПДВ-а и осталих јавних прихода - су смањене  у износу од 262208 

  4.2. Нето добитку / губитку друштва         
    Добит пре опорезивања износи .а губитак претходне године износи   Расподела: 258648 1103342 

  4.2.1. Покриће губитка из ранијих година - 257125   
 

  
  4.2.2. 10 % за дивиденде акционарима - нема       

  4.2.3. 5 % за бонусе запосленим радницима - нема       
  4.2.4. Нераспоређена добит - 257125     

 
  

  5. НАВЕСТИ СЛУЧАЈЕВЕ КОД КОЈИХ ПОСТОЈИ НЕИЗВЕСНОСТ НАПЛАТЕ ПРИХОДА или могућих будућих  

 трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва 
  

 Спорна потраживања у износу од  
      6. ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ  (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција - нема 

7. УЛАГАЊА У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ - нема 

8. НАВЕСТИ ИЗНОС, НАЧИН ФОРМИРАЊА И УПОТРЕБУ РЕЗЕРВИ У ПОСЛЕДЊЕ 2 ГОДИНЕ - нема 

9.НАВЕСТИ СВЕ БИТНЕ ПОСЛОВНЕ ДОГАЂАЈЕ КОЈИ СУ СЕ ДЕСИЛИ ОД ДАНА БИЛАНСИРАЊА ДО ДАНА ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА 

 ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА 
      Почетком 2012 .године  истекли су рокови за испуњење уговорних обавеза по Уговору о купопродаји капитала ИПМ ЗМАЈ ад те Агенција за приватизацију нема даљих законских и уговорних овлашћенја и 

надлежности у смислу обавњанја контроле извршења, што значи да је окончан поступак приватизације.  У току 2012. Године инвестирано је у грађевинске објекти обог привредног друштва  износ од 120563 

       10. ОБРАЗЛОЖИТИ И ОСТАЛЕ БИТНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ А КОЈИ НИСУ НАПРЕД НАВЕДЕНИ-нема 

4. Остало 

Ревизија финансијских извештаја за 2012. годину је урађена од стране ревизорске куће МДМ Ревизија   

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА 
 

Скупштина акционара  ћe на седници која ће се одржати најаксније до 30.06.2013.године разматрати извештај о усвајанју финансијских извештаја за 2012.годину као и мишљење овлашћеног ревизора за 
финансијске извештаје за 2012. гоину 
  

  

     

                              
                 ИПМ ЗМАЈ а.д. 

 

      

Радослава Халупка 

 

      

Генерални директор  



 

  a.d 

 
Autoput br. 18 
11080 Zemun-Beograd 

Republika Srbija 

 
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI 
 
Omladinskih Brigada br. 1 
Novi Beograd 

Telefon: centrala 011 2606-233 
Poštanski fah: 44  
Telegram: Zmaj - Zemun  
Telefaks: +381 11 2675-062, 2609-662  

Tekući račun: 160-272580-46  
PIB: 100001597 
Matični broj: 07034822

 

Vaš znak:   Naš znak: Datum: 29.04.2013.godine     

 

      
 

IZJAVA 
 
 
         Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću dajem izjavu  
 

Da je finansijski izveštaj za 2012. godinu sastavljen uz primenu odgovarajućih 
međunarodnih standarda izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o 
imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, 
tokovima gotovine i promenama na kapitalu društva, uključujući i njegova 
društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.  

 
 
 
    
 
 
   Lice odgovorno za sastavljanje 
      finansijskih izveštaja    
  
         Dragan Orlandić 
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