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1.  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Предузеће пристаништа, складишта и хидроградње „Напредак“ а.д., Апатин (даље у тексту: 

„Привредно друштво“) бави се изградњом хидрограђевинских објеката као својом 

основном делатношћу. 
 
Привредно друштво је организовано као акционарско друштво након продаје 70% 

друштвеног капитала методом јавне аукције 26. децембра 2003. године и на основу Одлуке 

о промени облика организовања друштвеног предузећа у акционарско друштво од 27. 

фебруара 2004. године. Наведена промена је регистрована у Трговинском суду у Сомбору 

23. марта 2004. године под бројем Фи 207/04 у регистарском улошку 1-326. 
 

Привредно друштво је у складу са законским прописима из регистра правних лица 

Трговинског суда у Сомбору преведено у регистар привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре Републике Србије („Aгенција”), Решењем БД. 10705/2005 од 18. априла 

2005. године.  
 
Усаглашавање Привредног друштва са Законом о предузећима извршено је на основу 

Уговора о организовању Привредног друштва који је усвојила Скупштина акционара 28. 

новембра 2006. године.  
 
Привредно друштво је на дан 31. децембра 2013. године имало 63 запослених радника (31. 

децембар 2012. Године 58 запослена). 
 
Матични број Привредног друштва је 08027633. Порески индентификациони број 

Привредног друштва је 100964263. 
  

Седиште Привредног друштва је у Апатину, Улица Дунавска обала бб. 
 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД  

 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46 од 2. јуна 

2006. и бр. 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 стандарда („Тумачења”) која су 

била на снази на дан 31. децембра 2002. године. 
 
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа  тумачења, издати од Одбора за 

међународне рачуноводствене стандарде („Одбор”) и Комитета за тумачења међународног 

финансијског извештавања („Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. 

јануара 2009. године, званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике 

Србије и објављени у „Службеном гласнику РС”, бр.77 на дан 25. октобра 2010. године. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД  (наставак) 
 

Meђутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја нису биле преведене 

све измене МРС/МСФИ и Тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 

1. јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у 

формату прописаном Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру 

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, 
бр. 114 од 22. децембра 2006. године, бр. 119 од 26. децембра 2008. године, бр. 9 од 6. 

фебрура 2009. године и бр. 4 од 29. јануара 2010. године), који преузима законом 
дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од оног дефинисног у МРС 1  
 „Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима одступа и од начина 

приказивања одређених билансних позиција предвиђених наведеним стандардом. 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, следеће измене и допуне стандарда  

(МРС и МСФИ) биле су издате од стране Одбора за Међународне рачуноводствене 

стандарде и обавезне су за примену у текућем периоду, који још увек нису званично 

преведене и усвојене у Peпублици Србији. Наведене измене и допуне се односе на следеће 

стандарде: 
      
 Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 
 Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања” (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 
 Измене МРС 38 „Нематеријална имовина” (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године); 
 Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама” (прве измене, на снази за годишње периоде који 

почињу на дан 1. јула 2009. године и друга измена, на снази за годишње  периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2010. године);  
 Измене МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна” (на снази за годишње периоде  који 

почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
 Измене МРС 32 „Финансијски инструменти; презентација” (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. фебруара 2010. године); и  
 Измене различитих  МСФИ и МРС (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36 и 

МРС 39) које су резултат Пројекта квалитативног побољшавања  МСФИ  и ступају на снагу за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године; 
 Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског          

извештавања“, које ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан          или након 1. јула 

2010. године и 1. јула 2011. године; 
 Допуне МРС 24 „Обелодањивање повезаних страна“, које ступају на снагу за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године; 
 Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти, презентација“, које ступају на       снагу за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010.        године; 
 Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти; Обелодањивања“, које ступају на снагу за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године; 
 Допуне МРС 12 „Порези на добитак“, које ступају на снагу за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2012. године. 
 

Сходно наведеном, имајући у виду потенцијално материјално значајне ефекте које 

одступања рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на 

реалност и објективност финансијских извештаја Привредног друштва, приложени 

финансијски извештаји не могу се сматрати као финансијски извештаји састављени у 

складу са МСФИ и МРС. 
 
Приложени финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, 

осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су обелодањене у 

даљем тексту. 
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Привредно друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало 

рачуноводствене политике образложене у напомени 3. уз финансијске извештаје. 
 
Финансијски извештаји Привредног друштва су исказани у хиљадама динара. Динар 

представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
 

3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Прихoди и расхoди 

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

прeнoси на купца, а тo пoдразумeва датум извршења услуга. 
 
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја јe примљeна или ћe бити 

примљeна, у нeтo изнoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeзе на додату вредност. 
 
Са датумoм на кoји сe књижe прихoди такoђe сe књижe и oдгoварајући расхoди (принцип 

узрoчнoсти прихoда и расхoда). 
 
Прихoди и расхoди пo oснoву камата сe књижe у кoрист или на тeрeт пeриoда на кoји сe 

oднoсe. 
 

3.2. Прерачунавање девизних износа 
 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 

утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути 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 по основу пословних промена у страним 

средствима плаћања и по основу прерачуна средстава и обавеза у страним средствима 

плаћања на дан биланса стања су књижене у корист или на терет биланса успеха, осим 

ефеката валутне клаузуле дугорочних потраживања и обавеза у динарима са валутном 

клаузулом, који су, у складу са домаћим прописима, исказани на осталим пасивним, 

односно активним временским разграничењима. Сразмерни износ разграничених ефеката 

обрачунате уговорене валутне клаузуле преноси се на рачуне расхода и прихода по основу 

ефеката валутне клаузуле, на дан доспећа обавезе, односно потраживања по основу којих су 

ти ефекти обрачунати. 
 
3.3. Бенефиције за запослене 

 
а) Пoрeзи и дoпринoси фoндoвима за сoцијалну сигурнoст запoслeних 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Привредно друштво јe у 

oбавeзи да плаћа  пoрeзe и дoпринoсe пoрeским oрганима и државним фoндoвима кoјима сe 

oбeзбeђујe социјална сигурнoст запoслeних. Oвe обавезе укључују пoрeзe и дoпринoсe за 

запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим пo стoпама прoписаним закoнским 

прoписима. Привредно друштво јe, такoђe oбавeзнo да oд брутo зараде запoслeних oбустави 

дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати фoндoвима. Пoрeзи и дoпринoси на тeрeт 

пoслoдавца и пoрeзи и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда 

на кoји сe oднoсe. 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године 

 

 
 

3.  ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.3. Бенефиције за запослене (наставак) 
 
б) Oбавeзe пo oснoву oтпрeмнина и јубиларних награда 
 

 Привредно друштво јe на oснoву oдрeдби Закона о раду у oбавeзи да исплати запoслeнима 

oтпрeмнинe, при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, у висини три 

просечне зараде исплаћене у Републици, према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове статистике. Поред тога, Привредно друштво јe у 

oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe запoслeнима у зависнoсти oд дужинe нeпрeкиднoг 

рада у Привредном друштву. 
 

Накнаде запосленима по основу одласка у пензију и јубиларних награда нису обезбеђени 

фондовима. Трошкови ових накнада одређују се применом актуарске методе пројектовања 

по јединици права. На основу извештаја овлашћеног актуара при обрачуну садашње 

вредности акумулираних права запослених коришћена је дисконтна стопа у висини од 10%. 
 
Актуарски добици и губици признају се као приход или расход у билансу успеха у периоду 

када су настали. 
 

в) Накнаде за краткорочна плаћена одсуства 
 

Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним 

периодима, уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови 

плаћених одсустава се признају у износу за који се очекује да ће бити исплаћен као резултат 

неискоришћених кумулираних права на дан биланса стања. Према мишљењу руководства 

Привредног друштва,садашња вредност обавеза по основу накнада за краткорочна плаћена 

одсуства није материјално значајна за финансијске извештаје посматране у целини и због 

тога у овим финансијским извештајима нису извршена резервисања по овом основу. 
 

У случају некумулираних трошкова плаћених одсустава, обавеза или трошак се не признају 

до времена одсуства. Привредно друштво обрачунава накнаде за краткорочна плаћена 

одсуства запослених у складу са МРС 19 “Накнаде запосленима”. 
 

3.4.  Порез на добитак 

(а) Текући порез на добитак 
 

Текући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм 

o пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији. 
 
Порез на добитак у висини од 10% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским 

билансом (од 1. јануара 2013. године стопа пореза на добитак износи 15%). Пореска 

основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције 

дефинисане пореским прописима Републике Србије. 
 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из 

текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у 

претходним  периодима. Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун 

пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. 

јануара 2010. године. Порески губици настали пре 1. јануара 2010.  године могу се пренети 

на рачун пореских добитака из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.4.  Порез на добитак (наставак) 

(б) Одложени порез на добитак 
 

Одложени порез  се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу 

стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и 

обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је 

коришћена  за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак износи 15% (до 31. 

децембра 2011. године коришћена је стопа од 10%). Одложене пореске обавезе се признају 

за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све 

одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на 

наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак 

од којег се одложена пореска средства могу искористити. 
 
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески  

расход периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на 

позиције које се књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени 

порез такође се распоређује у оквиру капитала. 
 

(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене 

порезе на имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са 

републичким и општинским прописима. 
 

3.5. Некретнине, постројења и опрема 
 

Почетно мерење некретнина, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање 

средстава, врши се по набавној вредности или цени коштања. Накнадни издаци за 

некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима 

побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка. Сви 

остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по 

ревалоризованом износу, који изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, 

умањеној за укупан износ исправки вредности по основу амортизације и укупан износ 

исправки вредности по основу губитка због обезвређења. 
 
Поштену вредност некретнина чини њихова тржишна вредност која се утврђује проценом. 

Ревалоризација се врши само када се поштена вредност ревалоризованог средства знатно 

разликује од његове исказане вредности. 
 
Трошкови настали по основу текућег одржавања основних средстава: замена и уградња 

ситних резервних делова и потрошног материјала, као и трошкови свакодневних поправки 

опреме и постројења, сматрају се расходом периода у коме су настали. 
 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења признају се као приход 

или расход у билансу успеха. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.6. Амортизација 

 
 Амортизација некретнина, постројења и опреме се обрачунава применом пропорционалне 

методе током процењеног века корисне употребе. 
 
Основне годишње стопе амортизације у примени су: 
Зграде 1.5% - 3% 
Опрема и постројења 7% - 33% 
Компјутери и одговарајућа опрема 20% 
Канцеларијски намештај и опрема 11% - 16.5% 
 

3.7. Залихе 
 
Залихe сe исказују пo набавној вредности, односно цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј 

врeднoсти у зависнoсти oд тoга кoја јe нижа. Набавна врeднoст oбухвата фактурну 

врeднoст, трoшкoвe транспoрта и другe припадајућe трoшкoвe. Вредност залиха утврђује се 

на основу метода пондерисане просечне цене. Нeтo прoдајна врeднoст јe врeднoст пo кoјoј 

залихe мoгу бити рeализoванe у нoрмалним услoвима пoслoвања, пo oдбитку трoшкoва 

прoдајe. 
 

3.8. Лизинг 
 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом на 

Привредно друштво 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 

Привредног друштва 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. Средства која се држе на бази 

финансијског лизинга амортизују се током периода корисног века трајања или периода 

закупа у зависности од тога који је од ова два периода краћи. 
 
Закупи где закуподавац задржава значајнији део ризика и користи од власништва 

класификују се као оперативни лизинг. Плаћања извршена по основу оперативног закупа 

(умањена за стимулације добијене од закуподавца) исказују се у билансу успеха равномерно 

као трошак током периода трајања лизинга. 
 

3.9. Финансијски инструменти 
  

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Привредног друштва, од 

момента када Привредно друштво постане уговорним одредбама везано за инструмент. 
 

Потраживања од купаца 
 

Потраживања од купаца су некаматоносна и приказана су по њиховој номиналној 

вредности, умањеној за исправке вредности ненаплативих потраживања. 
  

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, која кореспондира ефективној каматној стопи. 
 

Обавезе према добављачима 
 
Обавезе према добављачима се процењују по вредности примљених средстава. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва 

коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 

презентоване вредности средстава и обавеза као и 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 

историјским и осталим информацијама расположивим на дан састављања финансијских 

извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. 
 

Процене и претпоставке се стално преиспитују. Измене књиговодствених процена признају 

се у периоду измене уколико се односе само на тај период, или у периоду измене и будућим 

периодима уколико измена утиче на текући и будуће периоде. 
 

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори 

процењивања неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за 

материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 
 
4.1. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском 

веку трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријална улагања. Једном годишње 

Привредно друштво процењује економски век на основу тренутних предвиђања. 
 
4.2. Исправка вредности потраживања 

 
Обрачунали смо исправку вредности за сумњива и спорна потраживања, на основу 

процењених губитака услед немогућности купца да испуне неопходне обавезе. Наша 

процена је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, 
кредитним способностима наших купаца и променама у условима продаје, приликом 

утврђивања адекватности исправке вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово 

укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. 

Руководство верује да није потребна додатна исправка вредности потраживања. 
 
4.3. Фер вредност 
 

Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној 

вредности активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се 

правична вредност значајно разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији 

не постоји довољно тржишног искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и 

продаје потраживања и остале финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне 

информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, правичну вредност није могуће 

поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Управа Привредног друштва врши 

процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води у 

пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу 

руководства Привредног друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају 

вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе 

извештавања. 
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
Приходи од продаје повезаним правним лицима  
   (напомена 31.)    
   - гориво, шљунак и остала роба 25,819  44,850 
   - песак, сепарисани шљунак и услуге рефулације 23,249  50,373 
Приходи од продаје на домаћем тржишту    
   - шљунак 286  28,484 
   - песак, сепарисани шљунак и услуге 189,162  73,638 
   - роба у манипулацији 74,870  87,710 
Приходи од продаје на иностраном тржишту    
   - производи и услуге 1,703  6,430 

 
 

315,089  291,485 
 
 
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
    
Приходи од изадавања пословног простора у подзакуп  -  7,118 
Приходи од издавања у закуп опреме:    
   - у земљи 611  1,459 
   - у иностранству 2,369  7,130 

 2,980  
 

15,707 
 

 
7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
 
Трoшак шљунка -  230 
Трoшак сировина и материјала за израду 1,705  1,313 
Трoшак осталог материјала  2,619  1,588 
Трoшак горива и енергије 83,822  76,538 

    
 87,146  79,669 
 
Трошкови материјала исказани су у 2013. години у износу од 87,146 хиљада динара  и 

обухватају трошкове остварене из трансакција са повезаним правним лицима у износу од 

442 хиљада динара (у 2012. години: 15,657 хиљада динара) (напомена 31.). 
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8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
 
Трoшкoви брутo зарада и накнада 36,799  32,498 
Трoшкoви пореза и дoпринoса на терет послодавца 6,835  6,055 
Трошкови накнада по уговору о привременим пословима 2,183  2,624 
Трошкови превоза запослених 822  802 
Трошкови дневница и исхране радника на броду 4,672  4,478 
Oстали лични расхoди 527  298 
 
 51,838  

 
46,755 

 
9. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Трошкови амортизације (напомена 17.) 8,441  6,979 
Трошкови резервисања за бенефиције запосленима 

(напомена 24.) 1,196  1,077 
    
 9,637  8,056 

 
10. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Трoшкoви транспорта 17,746  13,178 
Трoшкoви oдржавања 8,427  5,328 
Трошкови закупа 70  112 
Трошкови лучких услуга 939  13,338 
Трошкови осталих услуга 513  8,850 
Трошкови адвокатских услуга 1,092  928 
Трошкови непроизводних услуга 16,432  3,118 
Трошкови репрезентације 434  280 
Трoшкoви прeмија oсигурања 2,566  1,009 
Трoшкoви платнoг прoмeта 352  1,011 
Трошкови чланарине -  216 
Трошкови накнаде за извађени песак 2,763  698 
Трошкови пореза, царина и накнада 4,254  3,252 
Остали нематеријални трошкови 853  1,284 
 56,441  52,602 
 
Остали пословни расходи исказани су у 2013. години у износу од 56,441 хиљаде динара  и 

обухватају трошкове остварене из трансакција са повезаним правним лицима у износу од 

15,624 хиљада динара (у 2012. години: 11,517 хиљада динара) (напомена 31.). 
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11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Финансијски приходи од повезаних правних лица 
   (напомена 31.) -  - 
Приходи од камата 3  7 
Позитивне курсне разлике и валутна клаузула 271  1,088 
Остали финансијски приходи 38  4 
    
 312  1,099 

 
12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Финансијски расходи из односа са повезаним  
   правним лицима (напомена 31.) 

 
375  

 
707 

Расхoди камата 10,264  14,793 
Нeгативнe курснe разликe и валутна клаузула 103  1,373 
Остали  финасијски расходи 4  3 
    
 10,746  16,876 

 
13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Вишкови 9  - 

Приходи од укидања дугорочних резервисања  
   (напомена 24.) 430  286 
Наплаћена отписана потраживања (напомена 19.) 76  47 
Остали непоменути приходи -  391 
Остали приходи 137  - 
    
 643  724 

 
14. ОСТАЛИ РАСХОДИ  

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Губици по основу расходовања опреме 260  837 
Мањкови 107  1 
Казне за привредне преступе и  прекршаје 1,248  1,911 
Расходи по основу обезвређења потраживања  
   (напомена 19.) 5,903  33 
Остали непоменути расходи 471  299 
    
 7,989  3,081 

 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
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15. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

а)  Компоненте пореза на добитак 
У хиљадама динара 

 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
    
Порески расход периода (4,136)  (221) 
Одложени порески приходи/(расходи) периода (1,162)  152 
    
 (5,298)  (69) 

 
б) Усаглашавање износа пореза на добитак у билансу успеха и 
производа добити пре опорезивања и прописане пореске стопе 
 У хиљадама динара 

За годину која се завршава 
31. децембра 

 2013.  2012. 
 

Нето добитак  (губитак) пре опорезивања 1,482  (14,050) 
    
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15% 222  (1,405) 
Порески ефекат по основу признатих 
   трошкова амортизације 

 
(1,176) 

  
(30) 

Порески ефекти расхода који се не признају 
   у пореском билансу 

 
7,127 

  
1,877 

Порески кредити по основу улагања у некретнине, 
   постројења и опрему 

 
(6,173) 

  
(442) 

Порески расход  периода (4,136)  (221) 
Одложени порески приходи/(расходи) периода (1,162)  152 
    
Укупан порески расходи периода (5,298)  (69) 
 
в) Кретање на одложеним пореским обавезама 

 У хиљадама динара 

 2013.  2012. 
 

Стање на почетку године 17,160  11,593 
(Смањење)/повећање одложених пореских обавеза 1,162  (152) 

Остало - заокружење 1  (1) 

    
Стање на крају године 18,323  11,440 

                
              Због грешке  код обрачуна одложених пореских обавеза  на дан 31.децембар 2012. године  
              и погрешно исказаних, како одложених пореских обавеза тако и нето губитка у билансу 
              успеха, односно билансу стања за 2012. годину, почетно стање је кориговано у 2013.  
              години за 5,720 хиљада динара, на терет губитка из ранијих година, а у корист одложених 
              пореских обавеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године 

 

 У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
(Губитак)/нето добитак (3,816)  (14,119) 
Просечан пондерисани број акција 81,239  81,239 
    
Основна зарада по акцији (у динарима) (47)  (174) 

 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године 

 

 
17. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

  

 

      У хиљадама динара 

 
 

Земљиште 

 
Грађевинск

и 
објекти    

Пoстрoјeњ

а и опрема  

Уметничк

а 
 дела  

Укупн

о  

Нематери

-јална 

улагања 
Набавна вредност              
Стањe, 1. јануар 2012. године 579  46,017  184,546  313  231,580  324 
Нове набавке у току године -  -  4,957    4,957  - 
Отуђења и расходовања -  (1,629)  (2,143)  -  (3,772)  - 
Стањe, 31. децембар 2012. гoдинe 579  44,388  187,360  313  232,640  324 
            
 
Набавна вредност            
Стањe, 1. јануар 2013. године 579  44,388  187,360  313  232,640  324 
Нове набавке у току године -  -  102,730  -  102,730  - 
Отуђења и расходовања -  -  (529)  -  (529)  - 
Стањe, 31. децембар 2013. гoдинe 579  44,388  289,561  313  334,841  324 
            
Исправка вредности            
Стањe, 1. јануар 2012. године -  6,305  47,205  -  53,510  313 
Текућа амортизација  -  1,251  5,717  -  6,968  11 
Расходовање -  (358)  (905)  -  (1,263)  - 
Стањe, 31. децембар 2012. гoдинe -  7,198  52,017  -  59,215  324 
            
Исправка вредности            
Стањe, 1. јануар 2013. године -  7,198  52,017  -  59,215  324 
Текућа амортизација   -  1,200  7,241  -  8,441  - 
Расходовање -  -  (307)  -  (307)  - 
Стањe, 31. децембар 2013. гoдинe -  8,398  58,951  -  67,349  324 
            
Садашња врeднoст            
   31. децембар 2013. гoдинe 579  35,990  230,610  313  267,492  - 

   31. децембар 2012. гoдинe 
                   

579             37,190         135,343                 313   173,425  
                          

- 
 

На грађевинским објектима Привредног друштва укњижeнe су хипотеке кoјима сe 
oбeзбeђује уредна отплата крeдита oдoбрeних привредном друштву Дунав Група д.о.о., 

Београд („Матично правно лице“) oд стране Европске банке за обнову и развој и као и 

средство обезбеђења кредита који је одобрен Привредном друштву од стране Развојне 

банке Војводине а.д., Нови Сад (напомена 25.). Нето садашња вредност наведених 

некретнина, на дан 31. децембра 2013. године, износи 35,990 хиљадa динара (на дан 31. 

децембра 2012. године: 37,190 хиљадa динара). 
 
Поред тога, Привредно друштво на дан 31. децембра 2013. године има уписано заложно 

право на покретним стварима у корист Европске банке за обнову и развој и у корист 

привредног друштва Агропанонка MTZ Finke д.о.о., Нови Сад. Нето садашња вредност 
заложених покретних ствари , на дан 31. децембра 2013. године, износи 16,161 хиљада 
динара. 
 
Садашња вредност опреме узете на финансијски лизинг на дан 31. децембра 2013. године 

износи 1,342 хиљада динара. 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
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31. децембар 2013. године 

 

 
18. ЗАЛИХЕ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Материјал 811  4,430 
Резервни делови 292  496 
Алат и инвентар 46  46 
Песак  1,014  2,911 
Сепарисани шљунак 160  153 
Роба 2,349  595 
Дати аванси 345  1,936 
    
 5,017  10,567 

 
 
19. ПОТРАЖИВАЊА  

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Потраживања од купаца:    
  - повезана правна лица (напомена 31.) 197,773  145,468 
  - у земљи 50,293  50,882 
  - у иностранству 7,620  5,198 
Потраживања за камате (напомена 31.) 3,575  3,575 
Потраживања од запослених 3  3 
Остала потраживања 617  46 
 259,881  205,172 
Исправка вредности:    
  - потраживања од купаца у земљи (12,324)  (11,082) 
  - потраживање од купаца у иностранству (4,688)  (103) 
 (17,012)  (11,185) 
    
 242,869  193,987 
 
Промене на исправци вредности потраживања од купаца у току 2013 и 2012. године су 

приказане у следећој табели: 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Стање, 1. јануар 11,185  11,192 
Наплата потраживања за која је формирана  
   исправка вредности (напомена 13.) (76)  (47) 
Нове исправке (напомена 14.) 5,902  33 
Отпис потраживања   - 
Курсирање исправке вредности потраживања 1  7 
    
Стање, 31. децембар 17,012  11,185 
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20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Краткорочни финансијски пласмани повезаним     
   правним лицима по основу:     
     - краткорочних зајмова 233,788  173,643 
     - јемстава (напомена 31.) 25,561  16,361 
   190,004 
Остали краткорочни финансијски пласмани 4,479  4,479 
Исправка вредности осталих краткорочних  
   финансијских пласмана (4,479)  (4,479) 
    
 259,349  190,004 
 
Краткорочни финансијски пласмани исказани на дан 31. децембра 2013. године у износу од 

259,349 хиљаде динара (31. децембра 2012. године: 190,004 хиљада динара) обухватају 

износ од 233,787 хиљаде динара који се односи на на краткорочне зајмове дате повезаним 

правним лицима без камате са роком доспећа до годину дана. 
 

21. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Текући рачуни:     
   - у динарима 122  1,387 
   - у девизама 3  11 
Благајна -  - 
    
 125  1,398 

 
 
22.  ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Потраживања за више плаћен порез на додату вредност 10,265  - 
Разграничени порез на додату вредност 289  1,063 
Остала активна временска разграничења 578  753 
    
 11,132  1,816 

 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
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31. децембар 2013. године 

 

 
23. а) ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 
Акцијски капитал Привредног друштва на дан 31. децембра 2013. године састоји се од 

81,239 комада обичних акција са правом гласа (1 глас по акцији), номиналне вредности 

1,000 динара по акцији. 
 
Власничка структура акцијског капитала Привредног друштва на дан 31. децембра 2013. и 

2012. године је следећа: 
  У хиљадама динара  % учешћа 
  31. децембaр  31. децембaр 
  2013.  2012.  2013.  2012. 
        
Дунав група д.о.о., Београд 72,262  72,262  88,95  88.95 
Дунав група Агрегати а.д., Нови Сад 8,977  8,977  11,05  11.05 
         
  81,239  81,239  100,00  100,00 

 
23.       б) РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 

 
             Привредно друштво је кориговало  почетно стање ревалоризационих резерви и добити из  
             ранијих година за 2,159 хиљада динара, на терет резерви а у корист добити, пошто су  
             резерве увећане на терет добит у 2012. години приликом књижења резидуалне вредности 
             новокупљених основних средстава. 
              
 
24. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Дугорочна резервисања исказана у билансу стања на дан 31. децембра 2013. године у 

износу од 3,529 хиљаде динара (31. децембра 2012. године 2,763 хиљаде динара) у целости 

се односе на резервисања по основу обавеза за бенефиције запослених, односно отпремнине 

за одлазак у пензију. 
 
Претпоставке коришћене у процени актуара су следеће: 
 2013.    2012. 
 
Дисконтна стопа 10,00%  9.50% 
Будућа повећања зарада 5,00%  5% 

 
Промене на резервисањима су као што следи: 
 
 У хиљадама динара 

 
Година која се завршава  

31. децембра 
 2013.  2012. 

 
Стање на почетку године 2,763  1,972 
Резервисања на терет биланса успеха (напомена 9.) 1,196  1,077 
Укидање у корист биланса успеха (напомена 13.) (430)  (286) 
    
Стање на крају године 3,529  2,763 

 
 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
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25.        ДУГОРОЧНИ  КРЕДИТИ 
 

  У хиљадама динара 
 31. децембар   31. децембар 
 2013.  2012. 

Дугорочни кредити у земљи:     
  - Развојна банка Војводине, а.д,. Нови Сад  -  51,000 

 
 

 
26. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
    
Остале дугорочне обавезе према Mатичном  
   правном лицу (напомена 31.) 3,085  4,319 
Текућа доспећа (напомена 27.) (1,219)  (1,234) 
    
 1,866  3,085 

 
             Остале дугорочнe обавезе на дан 31. децембра 2013. године износе 1,866 хиљада динара (на 

дан 31. децембра 2012. године: 3,085 хиљадa динара), односе се на зајам одобрен од стране 

Дунав Група д.о.о., Београд у сврху превремене отплате кредита и обавеза за лизинг, са 

роком отплате до 25. јануара 2016. године. 
 
27. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  
            

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
    
Краткорочни кредити од повезаних правних лица   
   (напомена 31.) 1,875  12,470 
Краткорочни кредити у земљи:    
   - Развојна банка Војводине а.д., Нови Сад -  - 
   - МSK Trgointer д.о.о., Рума 40,593  40,593 
   - Агропанонка MTZ Finke д.о.о., Нови сад 4,000  10,000 
   - Ahgel Ving д.о.о., Рума  2,740  2,212 
   - CAM Engineering д.о.о., Нови Сад 2,500  7,000 
  - Лука Нови Сад а.д. 1,000  - 
  - Саф метал Бела Црква 1,000  - 
  - СМП њљунак Београд 60  - 
  - Бачкапутеви Бачка Топола 1,100  - 
   - СМБ Градња Суботица 400  400 
 55,268  60,205 
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају  
   до једне године (напомена 26.) 43,326  1,234 
Остале краткорочне обавезе -  622 
    
 98,594  74,531 
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28. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Примљeни аванси 11,658    13,971  
Добављачи:    
    - повезана правна лица (напомена 31.) 368,990  149,588  
    - у земљи 50,814  25,756 
    - у иностранству 6,794  6,440 
    
 438,256  195,755 

 
 
29. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
                   

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 8,887  2,881 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде 
   на терет послодавца 2,427  2,605 
Обавезе за порезе и доприниосе на зараде  
   на терет запосленог 3,639  4,176 
Обавезе по основу пореза и доприноса на накнаде зарада     
   које се рефундирају 436  15 
Обавезе према физичким лицима за накнаде по   
   уговорима 624  - 
Обавезе према члановима Управног и Надзорног одбора 1,845  1,845 
Обавезе према запосленима 3,626  1,436 
Обавезе по основу камата 818  2,028 
Остале обавезе 11  152 
    
 22,313  15,138 

  
 Остале обавезе обухватају обавезе према Матичном правном лицу по основу камата у     
укупном износу од 201 хиљаде динара (напомена 31.) ( у 2012. години – 82 хиљада динара). 

 
 
30. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ    

ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
 
Обавеза за порез на додату вредност -  7,511 
Остали порези и доприноси 2,966  3,936 
Остале обавезе и пасивна временска разграничења 12  34 
    
 2,978  11,481 
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31.   ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

Пoтраживања и oбавeзe са повезаним правним лицима на дан 31. децембра 2013. и 2012. 

године, каo и прихoди и расхoди у пoсматраном пeриoду oбухваћeни су слeдeћим 

билансним пoзицијама: 
 
а) Пoтраживања и oбавeзe са повезаним привредним друштвима 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 
 2013.  2012. 
Актива    
Потраживања (напомена 19.):    
   - Хидрограђевинар а.д., С. Митровица -  2,209 
   - Боровица транспорт д.о.о., Рума 14,268  14,268 
  - Војводинапут а.д. Зрењанин 1,975  - 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 181,530  128,991 
 197,773  145,468 
Потраживања за затезну камату (напомена 19.):    
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 3,575  3,575 
    
Краткорочни финансијски пласмани (напомена 20.):    
   - Дунав група д.о.о., Београд 2,795  345 
   - Боровица транспорт д.о.о., Рума 40,994  38,450 
   - Војводинапут а.д., Зрењанин -  200 
   - Дунав група путеви д.о.о., Београд 5,790  5,040 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 184,208  129,608 
 233,787  173,643 
Потраживања по основу јемстава (напомена 20.):    
   - Војводинапут а.д., Зрењанин 9,119  9,119 
   - Боровица транспорт д.о.о., Рума 2,200  2,000 
  - Хидрограђевинар а.д. С.Митровица 5,126  - 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 9,116  5,242 
 25,561  16,361 
    
Укупно актива 460,696  339,047 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 
 2013.  2012. 
Пасива    
Остале дугорочне обавезе (напомена 26.):    
   - Дунав Група д.о.о., Београд 1,866  3,085 
    
Краткорочне финансијске обавезе (напомена 27.):    
   - Дунав Група д.о.о., Београд 2,488  1,234 
   - Xидрограђевинар а.д., Сремска Митровица -  10,370 
   - Војводинапут а.д., Зрењанин 1,875  2,100 
 4,363  13,704 
Обавезе из пословања (напомена 28.):    
   - Хидрограђевинар а.д., Сремска Митровица 468  2,750 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 368,522  146,838 
 368,990  149,588 
Обавезе по основу камата (напомена 29.):    
   - Дунав Група д.о.о., Београд 201  82 
    
Укупно пасива 375,420  166,459 
    
Нето потраживања из интерних односа 85,276  172,588 
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31.   ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

 
б) Приходи и расходи из трансакција са повезаним лицима 

 

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2013.  2012. 
Приходи    
Приходи од продаје (напомена 5.):    
   - Хидрограђевинар а.д., Сремска Митровица 3,556  4,434 
   - Боровица транспотр д.о.о., Рума -  19,143 
  - Војводинапут а.д. Зрењанин 1,646  - 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 43,866  71,646 
 49,068  95,223 
Финансијски приходи (напомена 11.):    
   - Дунав група д.о.о., Београд -  - 
    
Укупно приходи 49,068  95,223 
    
Расходи    
Набавна вредност продате робе    
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 73,615  114,738 
    
Трошак материјала (напомена 7.):    
   - Хидрограђевинар а.д., Сремска Митровица -  2,394 
   - Боровица транспотр д.о.о., Рума -  10,685 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 442  2578 
 442  15,657 
Остали пословни расходи (напомена 10.):    
   - Хидрограђевинар а.д., Сремска Митровица 2,243  910 
   - Боровица транспотр д.о.о., Рума -  34 
   - Дунав Група Агрегати а.д., Нови Сад 13,381  10,573 
 15,624  11,517 
    
Финансијски расходи (напомена 12.):    
   - Дунав Група д.о.о., Београд 273  707 
    
Укупно расходи 89,954  142,619 
    
Нето приходи из интерних односа (40,886)  (47,396) 
 
в) Примања руководства 
 
У 2013. години Привредно друштво је платило или има обавезу да плати краткорочне 

накнаде кључном руководству које укључује чланове Управног одбора, директоре и друге 

руководиоце (2013: пет особа; 2012: oсам особа) у бруто износу од 4,342 хиљаде динара 

(2012: 5,742 хиљада динара). 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 
 

Управљање ризиком капитала 
 
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. 
Руководство Привредног друштва разматра капитaлни ризик, на основама ублажавања 

ризика и уверења да ће Привредно друштво бити у могућности да одржи принцип 

сталности пословања, истовремено максимизирајући повећање профита власника, преко 

оптимизације дуга и капитала. Структура капитала Привредног друштва састоји се од 

дугорочних зајмова, готовине и готовинских еквивалената и капитала који се приписује 

власницима. Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед 

структуре капитала на годишњем нивоу. 
 

Показатељи задужености Привредног друштва са стањем на крају године били су следећи: 
 

У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
    

Задуженост а) 100,460  128,616 
Готовина и готовински еквиваленти (125)  (1,398) 
    
Нето задуженост 100,335  127,218 

    
Капитал б) 196,293  205,830 

    
Рацио  нето задужености према капиталу 0,51  0,62 

 
а) Дуговање се односи на краткорочне и дугорочне зајмове од повезаних и других правних 

лица,и на дугорочне кредите пословних банака, и обавезе по основу финансијског 

лизинга. 
б)   Капитал укључује акцијски капитал, законске и ревалоризационе резерве и 

нераспоређену  добит. 
 
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима 
 
Детаљи значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање 

прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обелодањени су у 

напомени 3 ових финансијских извештаја. 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 
              Категорије финансијских инструмената 

  У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
Финансијска средства    
Краткорочни финансијски пласмани 259,349  190,004 
Потраживања од купаца 238,674  190,363 
Остала потраживања 4,192  3,621 
Готовина и готовински еквиваленти 125  1,398 

    
 502,340  385,386 
Финансијске обавезе    
Дугорочни кредити -  51,000 
Остале дугорочне обавезе 1,866  3,085 
Краткорочне финансијске обавезе 98,594  74,531 
Обавезе према добављачима 426,598  181,784 

    
 527,058  310,400 

 
Основни финансијски инструменти Привредног друштва су готовина и готовински 

еквиваленти, потраживања, финансијски пласмани који настају директно из пословања 

Привредног друштва, као и дугорочни зајмови и обавезе из пословања чија је основна 

намена финансирање текућег пословања Привредног друштва. У нормалним условима 

пословања Привредно друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 
 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик, и 

ризик ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно 

се избегавају смањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно 

друштво не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских 

ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 

постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима од промена 

курсева страних валута и промена каматних стопа. 
 

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било 

значајнијих промена у изложености Привредног друштва тржишном ризику, нити у начину 

на који Привредно друштво управља или мери тај ризик. 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 

Девизни ризик 
 
Привредно друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и 

готовинских еквивалената, потраживања од купаца, дугорочних кредита и обавеза према 

добављачима који су деноминирани у страној валути. Привредно друштво не користи 

посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији 

такви инструменти нису уобичајени. 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на 

датум извештавања у Приведном друштву била је следећа: 
   У хиљадама динара 
 Средства  Обавезе 
 31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012.  
31. децембар 

2013.  
31. децембар 

2012. 
        
ЕУР 7,620  5,095  11,177  11,464 
        
 7,620  5,095  11,177  11,464 
 
Привредно друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). Следећа табела 

представља детаље анализе осетљивости Привредног друштва на пораст и смањење од 10% 

курса динара у односу на дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при 

интерном приказивању девизног ризика и представља процену руководства разумно 

очекиваних промена у курсевима страних валута. Анализа осетљивости укључује само 

ненамирена потраживања и обавезе исказане у страној валути и усклађује њихово 

превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима страних валута. Позитиван број 

из табеле указује на повећање резултата текућег периода у случајевима када динар јача у 

односу на валуту о којој се ради. 
 
У случају слабљења динара од 10% у односу на дату страну валуту, утицај на резултат 

текућег периода био би супротан оном исказаном у претходном случају. 
  У хиљадама динара 
  31. децембар 2013.  31. децембар 2012. 
  ЕУР утицај  ЕУР утицај 
   +10%   -10%   +10%   -10% 
 
Добитак/губитак 356  (356)  637  (637) 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 
Ризик од промене каматних стопа 
 
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе 

код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта те 

Привредно друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 
 
Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода 

дата је у следећем прегледу: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Краткорочни финансијски пласмани и зајмови 259,349  190,004 
Потраживања од купаца 238,674  190,363 
Готовина и готовински еквиваленти 125  1,398 
Остала потраживања 4,192  3,621 
    
 502,340  385,386 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Краткорочни зајам 55,268  32,082 
Обавезе према добављачима 426,598  181,784 
 481,866  213,866 
Фиксна каматна стопа    
Дугорочни кредит и остале дугорочне обавезе 1,866  54,085 
Краткорочне финансијске обавезе -  40,593 
Текућа доспећа и доспеле обавезе дугорочних  кредита и   
   остале краткорочне обавезе 43,326  1,856 
 45,192  96,534 
    
 527,058  310,400 
 
Повећање или смањење од 1 процентног поена представља, од стране руководства, процену 

реално могуће промене у каматним стопама. Обзиром да Привредно друштво нема 

финансијске обавезе са варијабилном каматном стопом у 2013. години, у овом случају не 

постоји ризик од промене каматних стопа. 
 



ПРЕДУЗЕЋЕ  ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА  
И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК А.Д., АПАТИН 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2013. године 

 

 
32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 
Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца 
Привредно друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће 

бити у могућности да дуговања према Привредном друштву измире у потпуности и на 

време, што би имало за резултат финансијски губитак за Привредно друштво. Изложеност 

Привредног друштва овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан 

биланса. Потраживања од купаца састоје се од великог броја комитентата. Најзначајнији 

купци представљени су у следећој табели: 
У хиљадама динара 

 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
 
Дунав група агрегати а.д., Нови Сад 181,530  128,991 
Angel Wing Рума 20,689  - 
Боровица транспорт д.о.о., Рума 14,268  14,268 
Беоброд Београд 4,678  2,209 
Планум Београд 3,483  23,745 
CAM Engineering д.о.о., Нови Сад 6,748  6,732 
Bојводинапут Зрењанин 1,975  3,700 
Wirkom Београд 787  2,560 
Хидробаза Београд 367  2,156 
Остали 4,149  6,002 
 

238,674  
 

190,363 
 
Недоспела потраживања од купаца 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2013. године приказана је у табели 

која следи: 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 4,233  -  4,233 
Доспела, исправљена потраживања 
   од купаца 17,012  (17,012)  - 
Доспела, неисправљена потраживања 
   од купаца 234,441  -  234,441 
      
 255,686  (17,012)  238,674 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године приказана је у табели 

која следи: 
   У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
      
Недоспела потраживања од купаца 12,609  -  12,609 
Доспела, исправљена потраживања 
   од купаца 11,185  (11,185)  - 
Доспела, неисправљена потраживања 
   од купаца 177,754  -  177,754 
      
 201,548    (11,185)  190,363 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
Управљање потраживањима од купаца (наставак) 
 
Доспела, исправљена потраживања од купаца 
 
Привредно друштво је у предходном периоду обезвредило потраживања од купаца за 

доспела потраживања у износу од 17,012 хиљада динара (2012. године: 11,185 хиљада 

динара), за која је Привредно друштво утврдило да је дошло до промене у кредитној 

способности комитената и да потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена. 
 

Доспела, неисправљена потраживања од купаца 
 
Привредно друштво није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 31. децембра 

2013. године у износу од 234,441 хиљаде динара (31. децембар 2012. године: 177,754 
хиљада динара) обзиром да није утврђена промена у кредитној способности комитената, као 

и да се та потраживања односе на потраживања од повезаних правних лица, те да 

руководство Привредног друштва сматра да ће укупна садашња вредност ових 

потраживања бити наплаћена. 
 
Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања представљена је у следећој 

табели: 
 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2013. 
 31. децембар 

2012. 
    
Мање од 30 дана 14,271  26,051 
31 - 90 дана 43,545  11,745 
91 - 180 дана 12,108  52,756 
181 - 365 дана 20,681  36,920 
Преко 365 дана 143,836  50,282 
    
 234,441  177,754 
Управљање обавезама према добављачима 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2013. године исказане су у износу од 

426,598 хиљада динара (31. децембра 2012. године: 181,784 хиљаде динара). Добављачи не 

зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Привредно друштво доспеле 

обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, 

измирује у уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у 

периоду 2012. године износи 467 дана (у току 2012. године: 147 дана). 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 
Ризик ликвидности 
 
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног 

друштва које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, 

средњорочног и дугорочног финансирања Привредног друштва као и управљањем 

ликвидношћу. Привредно друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће 

новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и 

одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава. 

Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на 

основу финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Приведно друштво 

бити у могућности да потраживања наплати. 
 
Доспећа финансијских средстава 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2013. 
 

Мање 
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 

месеца до 

једне 

године  
Од 1 до 

5 година  
Преко 

5 година  Укупно 
            
Некаматоносна 125  4,192  498,023  -  -  502,340 
 125  4,192  498,023  -  -  502,340 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2012. 
 

Мање 
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 

месеца до 

једне 

године  
Од 1 до 

5 година  
Преко 

5 година  Укупно 
            
Некаматоносна 1,398  -  383,988  -  -  385,386 
  

1,398  -  383,988  -  -  385,386 
 
 
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Привредног 

друштва. Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих 

на основу финансијских обавеза на основу најранијег датума на који ће Привредно друштво 

бити обавезно да такве обавезе намири. 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 
Ризик ликвидности (наставак) 
 
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак) 
 
Доспећа финансијских обавеза 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 

2013. 
 

Мање 
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 

месеца до 

једне 

године  
Од 1 до 

5 година  
Преко 

5 година  
Укупн

о 
            
Некаматоносна 426,598  55,268  -  -  -  481,866 
Фиксна каматна стопа -  -  43,326  1,866  -  45,192 
            
 426,598  55,268  43,326  1,866  -  527,058 
 
 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 

2012. 
 

Мање 
од месец 

дана  
1-3 

месеца  

Од 3 

месеца до 

једне 

године  
Од 1 до 

5 година  
Преко 

5 година  Укупно 
            
Некаматоносна 181,784  32,082  -  -  -  213,866 
Фиксна каматна стопа -  42,449  40,800  13,285  -  96,534 
            
 181,784  74,531  40,800  13,285  -  310,400 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

(наставак) 
 
Фер вредност финансијских инструмената 

 
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских 

обавеза и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2013. године и 31. децембра 2012. 
године. 
 
     У хиљадама динара 
 31. децембар 2013.  31. децембар 2012. 

  
Књиговодств

ена вредност 

  
Фер 

вредност 

  
Књиговодств

ена вредност 

  
Фер 

вредност 
 

Финансијска средства        
Краткорочни финансијски 
   пласмани 259,349  259,349 

 
190,004  190,004 

Потраживања од купаца 238,674  238,674  190,363  190,363 
Остала потраживања 4,192  4,192  3,621  3,621 
Готовина и готовински 
   еквиваленти 125  125 

 
1,398  1,398 

        
 502,340  502,340  385,386  385,386 
Финансијске обавезе        
Дугорочни кредит -  -  51,000  51,000 
Остале дугорочне обавезе 1,866  1,866  3,085  3,085 
Краткороне финансијске   
   обавезе 98,594  98,594 

 
74,531  74,531 

Обавезе из пословања 426,598  426,598  181,784  181,784 
        
 527,058  527,058  310,400  310,400 
 
Претпоставке за процену тренутне фер вредности финансијских инструмената 
 
Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност 

у куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не 

постоје доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе 

обелодањивања фер вредности финансијских средстава и обавеза, претпоставке коришћене 

за процену текуће фер вредности су да књиговодствена вредност краткорочних 

потраживања од купаца и обавеза према добављачима апроксимира њиховој фер вредности. 
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33. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА 
 

Производи и услуге у оквиру пословних сегмената 
 

За потребе руковођења, Привредно друштво је организовано у два пословна сегмента. Ови 

сегменти су основа на којој Привредно друштво извештава своје примарне информације о 

сегментима. Основни производи и услуге сваког од ових сегмената су као што следи: 
 
Пристаниште - продаја песка, шљунка и сепарисаног шљунка; лучке услуге (претовар, 

вагање, привез). 
 
Хидроградња - производња песка. 
 
Приходи од продаје по пословним сегментима 
 

         У хиљадама динара 
 Екстерна продаја  Интерна продаја  Укупно 
 2013.   2012.  2013.   2012.  2013.   2012. 

            

Пристаниште 100,556  114,662  -  45,126  100,556  159,788 
Хидроградња 165,465  81,600  49,068  50,097  214,533  131,697 
            
Укупно за све 

сегменте 266,021  196,262  49,068                                  95,223  315,089  291,485 
Елиминације интерне 
   продаје        

 
(49,068)  

 
(95,223) 

Консолидовани приходи 
   од продаје      266,021  196,262 

 
Резултат по пословним сегментима 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 
 2013.  2012. 
    
Пристаниште 962  (7,675) 
Хидроградња 520  (6,375) 
    
Укупно за све сегменте 1,482  (14,050) 
    
(Губитак)/Добит пре опорезивања 1,482  (14,050) 
    
Порески расход периода (4,136)  (221) 
Одложени порески приход периода (1,162)  152 
    
(Губитак)/нето добитак  (3,816)  (14,119) 
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33. ПОСЛОВНА И ТРЖИШНА СЕГМЕНТАЦИЈА (наставак) 

 
Средства и обавезе по пословним сегментима 
 
   У хиљадама динара  
 Средства  Обавезе  
 31. децембар  31. децембар  31. децембар  31. децембар  
 2013.  2012.  2013.  2012.  
         
Пристаниште 293,478  225,151  85,308  36,352  
Хидроградња 208,862  160,235  341,290  145,432  
         
Укупно за све сегменте 502,340  385,386  426,598  181,784  
Елиминације интерних 
   односа 

 
(460,696)  

 
(339,047)  

 
(368,990)  

 
(149,588)  

         
Консолидовано 41,644  46,339  57,608  32,196  
 
Остале информације по сегментима 
 
   У хиљадама динара 

 
Набавка основних 

средстава  Трошкови 
амортизације  и нематеријалних улагања  

 2013.  2012.  2013.  2012. 
        
Пристаниште -  3,177  3,419  3,473 
Хидроградња 102,730  -  3,918  2,778 
        
 102,730  3,177  7,337  6,251 
 
Приходи од продаје производа, роба и услуга на иностраном тржишту по географским 

подручјима 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 2013.  2012. 
 
Босна и Херцеговина -  180 
Земље Европске уније -  1,494 
Република Хрватска 1,251  4,756 
    
 1,251  6,430 
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34. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 Судски спорови 

 
Против Пивредног друштва је покренут одређен број судских спорова од стране правних и 

физичких лица по основу накнаде штете чија процењена вредност за једен спор износ 2,025 

хиљада динара, док за остале спорове није могуће са сигурношћу утврдти вредност 

спорова. На основу анализе расположиве правне документације и информација добијених 

од стручних служби и правних саветника, руководство верује да ће бити решени у корист 

Привредног друштва и, у складу са тим, није извршено додатно резервисање за ризике по 

том основу у финансијским извештајима за 2013. годину. 
 
 
Привредно друштво на дан 31. децембра 2013. године води 11 судских спорова у којима се 

јавља као тужилац чија процењена вредност стране руководства Привредног друштва 

износи 10,808 хиљада динара.  
 

 
Остале потенцијалне обавезе 
 
а)   Пред Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и одрживи развој вођен 

се поступак по жалби Привредног друштва на Решење овог органа којим је Привредном 

друштву забрањен рад на експлоатацији песка у Специјалном резервату „Горње 

Подунавље”, а на основу прописа о том резервату. Министарство  за заштиту животне 

средине је Решењем од 22. јуна 2007. године одбило жалбу Привредног друштва, чиме 

је поступак окончан, а на снази је остала забрана рада на експлоатацији песка из 

првостепеног Решења. Општинска управа Општине Апатин, је 8. маја 2008. године 

донела Решење број 501-34/2008-IV/05 којим је дата сагласност на Студију о процени 

утицаја на животну средину Пројекта багеровање речног наноса из корита реке Дунав 

од КМ 1401 + 000 до 1403 +000 на територији општине Апатин. 
 

б) Привредно друштво је један од осам солидарних дужника према Европској банци за 

обнову и развој, Велика Британија (даље у тексту: „Банка“) по основу дугорочног 

кредита који је Банка одобрила Дунав Групи д.о.о., Београд у иницијалном износу од 

21,200,000 ЕУР са роком враћања 25. јануар 2014. године. Према уговору о кредиту 

сваки јемац, заједнички и солидарно као главни дужник, а не само као јемац гарантује 

Банци тачно и благовремено плаћање свих износа који се по основу кредитног посла 

дугују Банци. 
 
в)   Привредно друштво у ванбилансној евиденцији, у оквиру класе осам води потенцијалне  
       обавезе настале по основу уговора о јемствима за повезана правна лица. Потенцијалне 
       обавезе по основу јемстава на дан 31. децембар 2013. године износе 55.380 хиљада  
       динара.  
 

 
     35. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 

Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнетог, 

трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Привредном друштву може 

бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је 

пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање 

неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. 




















