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Na osnovu clana 50. Zakona о trzistu kapitala (Sl.glasnik RS" br. 31/2011), Pravilnika о formi i
пасјпи objavljivanja godisnjih, polugodisnjih i kvartalnih izvestaja javnih drustava ("Sl.glasnik
RS" br.14/2012) i сl.29. Zakona о rасuпоvоdstvп, Zvezda-Helios a.d. Gomji Milanovac
оЬјаvlјпје

v v

GODISNJI IZVESTAJ ZA 2014.GODINU

NAPOMENA:

Odluka о пsvајanјu gоdisпјЉ fiпansiјskЉ izvestaja, оdlпkа о пsvајапјп izvestaja о reviziji,
odluka о usvajanju godisnjeg izvestaja о роslоvапјu, пisп пsvојепе, jer do dana оЬјаvlјivапја
ovog Izvestaja пiје оdrzапа redovna sеdпiса Skuрstiпе akcionara, па kojoj se (е оdlпkе donose.
U sklаdп sa сlаПОI1151. Zаkопа о trzistu kapitala, Drпstvо се u rokп od sedam dana od dапа
оdrzavпја sednice Skпрstiпе, objaviti odluku о пsvајапјu Godisnjeg izvestaja za 2014.gоdiпп,
kao i sve ostale пеорhоdпе оdlпkе.

SADRZAJ GODISNJEG IZVESTAJA:

1. Fiпапsiјski izvestaj i za 20 14.gоdiпп sa пароmепаmа

2. 1zvestaj о reviziji za 2014.gоdiпu (Deloitte doo Beograd)

3. Gоdisпјi izvestaj о роslоvапјп za 2014.gоdiпп

4. 1zjava lica odgovomih za sastavljanje Gоdisпјеg izvestaja za 2014.gоdiпп

5. lzэЈvа odgovornog lica о рrimепi Kodeksa kоrроrаtivпоg прrаvlјапја
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Матични број

Попуњава правно лице - предузетник

1 Шифра делатности

Назив IBL "ZVEZOA-HELJOS" АО

Седиште GORNJI MILANOVAC, RAOOVANA GRKOVIC BR. 24

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12 2014. године

- у хигьадама динара -

ИЗНОС
Група Претходна година
рачуна, ПО3ИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа годинарачун Крајње стање Почетно стање
31.12.2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

ОО А. УПИСАНИ А НЕУППАЋЕНИ 0001
КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 0002 786972 800880 736608
+ 0019 + 0024 + 0034)

01
1.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 0003 51403 35804 1156
• 0005 • 0006 • 0007 • 0008 • 0009)

010 и 1. Улагз1'Ь3 у развој 0004
део 019

011,012 2. Концесије, патенти, лиценце. робне
идео и услужне марке, софтвер и остала 0005 51403 35804 1156
019 права

013 и З. ГУДВИЛ 0006део 019

014 и 4. Остала нематеријална имовина 0007део 019

015 и 5. Нематеријалнэ имовина у 0008део 019 припреми

016 и 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009део 019

11.НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И
02 ОПРЕМА (0011'" 0012 + 0013'" 0014 0010 727043 754826 724483

.•.0015 + 0016 + 0017'" 0018)

020,021
и дво 1.3емљиште 0011 14345 14345 14345
029

022 и 2. Грађевински објекти 0012 379048 396780 382248
део 029

023 и З. Постројења и опрема 0013 211479 242688 263043
део 029

024 и 4. Инвестиционе некретнине 0014 6925 8071 9217
део 029

025 и 5. Остале некретнине, постројења и 0015
део 029 опрема

026 и 6. Некретнине, постројења и опрема у 0016 115187 92724 55156
део 029 припреми

027 и 7. Улагања на туђим некретнинама, 0017
део 029 постројењима и опреми

028 и 8. Аванси за некретнине, постројења 0018 59 218 474
део 029 и опрему



Износ
Група П;;;тходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
рачун Текућа година Крајње стање Почетно стање

31.122013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

03
Ш. БИОЛОШКд СРЕДСТВА (0020 +

00190021 • 0022 + 0023)

030.031
и део 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020
039

032 и
2. Основно стадо 0021

део 039

037 и 3. Биолошка средства у припреми 0022
део 039

038 и 4. Аванси за биолошка средства 0023
део 039

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
04. осим ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 • 0027 • 0024 8526 10250 10969
047 0028 + 0029 • 0030 • 0031 • 0032 •

0033)

040 и 1. Учешћа у капиталу зависних 0025
део 049 правних лица

041 и
2. Учешћа у капиталу придружених

део 049 правних лица и заједничким 0026
подvхватима

042 и
3. Учешћа у капиталу осталих

део 049 правних лица и друге хартије од 0027 3573 2754 1325
вреДНОСТИ расположиве за продају

део 043,
део 044 4. Дугорочни пласман и матичним и 0028
и део зависним правним лицима
049

део 043,
део 044 5. Дугорочни пласмани осталим 0029
и део повезаним правним лицима
049

део 045
И део 6. Дугорочни пласман и у земљи 0030 1376 2729
049

део 045 7. Дугорочни плэсмани у
идео 0031
049

иностранству

046 и 8. Хартије од вредности које се држе 0032
део 049 до доспећа

048 и 9. Остали дугорочни финансијски 0033 4953 6120 6915
део 049 масмани

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
05 (ООЗ5+ 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0034

0040 + 0041)

050 и 1. Потраживања од матичног и 0035
део 059 эависних правних лица

051 и 2. Потраживања од осталих 0036
део 059 повезаних лица

052 и 3. Потраживања по основу продаје на 0037
део 059 робни кредит

053 и 4. Потраживање за продају по 0038
део 059 уговорима о финансијском лизинry

054 И 5. Потраживања по основу јемства 0039
део 059

055 и 6. Спорна и сумњива потраживања 0040
део 059

056 и 7. Остапэ дугорочна потраживања 0041
део 059

288
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 0042 13627 8743 3349
СРЕДСТВА

'ј



Износ
Група Претходна година
ра"'уна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
рачун Текућа година Крајње стање Почетно стање

З1.12.2013. 01.01.201 З.

1 2 З 4 5 6 7
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + ОО4З 1202348 1144136 1225094
0069 + 0070)

Класа 1
1.ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 0044 313521 346060 394366
+ 0049 + 0050)

10
1. Материјап, резервни делови, алат и 0045 162236 170318 201900
ситан инвентар

11 2. Недовршена производња и 0046
недовршене услуге

12 3. Готови производи 0047 138294 161109 161256

13 4. Роба 0048 12927 9618 26141

14 5. Стална средства намењенэ продаји 0049 4927 4927

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 64 88 142

11.ПОТРдЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
20 ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 0051 682424 739917 762460

+ 0058 + 0057 + 0058)

200 и 1. Купци у земљи - матична и зависна 0052
део 209 правна лица

201 и 2. Купци у иностранству - матична и 0053
део 209 зависна правна лица

202 и 3. Купци у земљи - остала повезана 0054 152744 175233 119050
део 209 правна лица

203 и 4. Купци у иностранству - остала 0055 172380 160676 144190
део 209 повезана правна лица

204 и 5. Купци у земљи 0056 249746 300173 410974
део 209

205 и
део 6. Купци у иностранству 0057 107554 103835 88246
209

206 и 7. Остала потраживања по основу 0058
део 209 продаје

21 Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 0059СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

22 IV. ДРУГА ПОТРдЖИВАЊА 0060 978 1756 3978

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА
236 СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 0081

КРОЗ БИЛАНС УСП ЕХА

23 осим VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
236 и ПЛАСМАН И (0063 + 0064 + 0065 + 0082 1451 6746 8140
237 0066 + 0067)

230 и 1. Краткорочни кредити и пласмани - 0063
део 239 матична и зависна правна пица

231 i1 2. Краткорочни кредити и пласман и - 0064
део 239 остала повезана правна лица

232 и 3. Краткорочни кредити и зајмови у 0085 1451 2751 2731
део 239 земљи

233 и 4. КраТI(ОРОЧНИ кредити и зајмови у 0086
део 239 иностранству



Износ
Група ПРетходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
рачун Текућа година Крајње стање Почетно стање

31.122013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7
234,
235, 5. Ch:тали краТI(ОРОЧНИ финансијски

0067 3995 5409
238 и пласман и

део 239

24
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВдПЕНТИ И

0068 170797 19564 26884
ГОТОВИНА

27 VIH. ПОРЕ3 НА ДОДА ТУ ВРЕДНОСТ 0069 30369 26438 24353

28 осим IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 0070 2808 3655 4913
288 РА3ГРАНИЧЕЊА

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 0071 2002947 1953759 1965051
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
00431

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТдл (0402 + 0411 .0412 +
0413 + 0414 + 0415.0416 + 0417 + 0401 1449911 1246408 1132277
0420. 0421) ~ О= (0071 .0424 - 0441 •
0442)
1.ОСНОВНИ КДПИТДП (0403 + 0404 +

30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0402 418089 418089 418089
0410)

300 1. Акцијски капитал 0403 404750 404750 404750

301
2. Удели друштэва с оrpаниченом 0404
одговорношћу

302 З. Улози 0405

303 4. Држэвни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Зэдружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 13339 13339 13339

31
11. УПИСАНИ А НЕУПЛА ЋЕНИ 0411
КДПИТДП

047 и 111.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 0412
237 АКЦИЈЕ

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 2298 2298 2298

У. РЕВдПОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
ПО ОСНОВУ РЕВдПОРИЗАЦИЈЕ

330 НЕМАТЕРИЈдПНЕ ИМОВИНЕ. 0414
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМЕ

УI. НЕРЕдПИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ЗЗ осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТДПОГ 0415ззо СВЕОБУХВАТНОГРЕ3УЛТАТА
(потражна салдэ рачуна групе ЗЗ осим
330)



Износ
Група Пn.ooтходна година
рачуна, ПО3ИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа година Крајње стање Почетно стање
рачун 31.122013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7

VII. НЕРЕАПИ30ВАНИ ГУБИЦИ ПО
основу ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ЗЗ осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАПОГ 0416 3400 4219 5648
330 СВЕОБУХВАТНОГРЕ3УПТАТА

(дуговна салда рачуна групе ЗЗ осим
330)

34
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 0417 1032924 830240 717538
(0418 + 0419)

340
1. Нераспоређени добитак ранијих 0418 830240 717538 607608
година

341
2. Нераспоређени добитак текуће 0419 202684 112702 109932
године

IX, УЧЕШЋЕ БЕ3 ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 Х. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕ3ЕРВИСАЊА И 0424 296727 147660 129718. ОБАВЕ3Е (0425 + 0432)

40
1. ДУГОРОЧНА РЕ3ЕРВИСАЊА (0426 0425 17996 18056 19226
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

400
1. Резервисања за трошкове у 0426
гзрантном року

401 2. Резервисања за трошкове 0427
обнављања природних богатстава

403
3. Резервисања за трошкове 0428
реструктурирања

404
4. Резервисања за накнаде и друге 0429 17996 18056 19226
бенефиције запослених

405
5. Резервисања за трошкове судских 0430
спорова

402 и 6. Остала дугорочна резервисања 0431
409

11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕ3Е (0433 +
278731 129604 11049241 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0432

0439 + 0440)

410
1. Обавезе које се могу конвертовати 0433
у капитал

41, 2. Обавезе према матичним и 0434
зависним правним лицима

412
3. Обавезе према осталим повезаним 0435 278204
правним лицима

4. Обавезе по емитованим хартијама
413 од вредности у периоду дужем од 0436

годину дана

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у 0437 128702 109213
земљи

415
6. Дугорочни кредити и зајмови у 0438
иностранству



ИЗНОС

Група Пnpтходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Текућа година Почетно стање
рачун Крајње стање

31.122013. 01.01.2013.

1 2 З 4 5 6 7

416
7. Обавезе по основу финансијског

О4З9 527 902 1279
лизинга

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 З76

42 дО Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (О44З.
49

(осим
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 256З09 559691 702680

498\ 0462)

1.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
42 ОБАВЕЗЕ (0444 • 0445 .0446 • 0447 044З 409 277236 З32751

.0448 • 0449)

420
1. Краткорочни кредити од матичних и 0444
зависних правних лица

421
2. Краткорочни кредити од осталих 0445
повезаних правних лица

422
3. Краткорочни кредити и зајмови у 0446 275940 332751
земљи

423
4. Краткорочни кредити и зајмови у 0447
иностранству

5. Обавезе по основу сталних
427 средстава и средстава обустављеног 0448

пословања наме!'Ьених продаји
424.
425. 6. Остале краткорочне финансијске 0449 409 1296
426 и обавезе
429

430
11.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ

0450 71
И КАУЦИЈЕ

43 осим
11I.ОБАВЕ3Е И3 ПОСЛОВАЊА (0452

430
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0451 239724 256848 351117
0458)

431
1. Добављачи - матична и зависна 0452
правна лица у земљи

432
2. Добављачи - матична и зависна 0453
правна лица у иностранству

433
3. Добављачи - остала повезана 0454 14568 27712
правна лица у земљи

434 4. Добављачи - остала повезана 0455 47806 15800 134250
правна лица у иностранству

435 5. Добављачи у земљи 0456 50257 38610 44473

436 6. Добављачи у иностранству 0457 127093 202438 144682

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44.45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 0459 1044 9934 10504
46 ОБАВЕЗЕ

47
V. ОБАВЕ3Е ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 0460
НА ДОДА ТУ ВРЕДНОСТ

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕ3Е, 0461 7563 4188
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0462 7569 11485 8237
498 РАЗГРАНИЧЕЊА

1-



Износ
Група П~тходна година
рачуна, ПОЗИЦИЈД АОП Напомена број Текућа година Крајње стање
рачун

Почетно стање
31.12.2013. 01.01.2013.

1 2 3 4 5 6 7
Д. ГУБИТАКИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТдПД(0412.0416.0421 .0420
.0417.0415.0414.0413 - 0411 • 0463
0402) ~ 0=(0441 .0424.0442.0071)
~O

Ђ. УКУПНАПДСИВА(0424 • 0442 • 0464 2002947 1953759 1965051
0441 • 0401 • 0463) ~ О

89 Е. ВАНБИПдНСНд ПДСИВД 0465

, ,

мл.

~!o.~\\д.oo;q~
.$''''';;> зак~~.~ИiJастуtик~
"zv .- Zt\Ч":') ~

ЕIР4.Н<! tsnil:a Leva' С
GorпJI Ју Il,ЗnОVdС Ј. .
:?f.~. (Nf)J......tz.,;~~~/

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна А~Уштва, задруге и предузетнике
(~Службенигласник PC~,бр. 9512014 и 144/2014)

у G. Мilапоvсu

дана 16.0З.2015.године



Матични број

Попуњава правно лице - предузетник

1 Шифра делатности

Назив IBL "ZVEZOA-HELIOS" АО

Седиште GORNJI MJLANOVAC, RAOOVANA GRKOVIC BR. 24

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 2014. године

- у хиљадама динара.

Група ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна
рачун Текућа година година
1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ И3 РЕДовног ПОСЛОВАЊА

60 ДО 65. А. ЛОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1001 2558767 2618629
ОСИМ 62 и 63 (1002 + 1009 + 1016 + 1017)

60
1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1002 98004 97550(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

600
1. Приходи ОД продаје робе матичним и зависним 1003правним лицима на домаћем тржишту

601
2. ПРИХОДИ ОД продаје робе матичним и зависним 1004правним лицима на иностраном тржишту

602 3. ПРИХОДИОДпродаје робе осталим повезаним 1005правним лицима на домаћем тржишту

603
4. Приходи ОД продаје робе осталИМ повезаним

1006правним лицима на иностраном тржишту

604 5. Приходи ОДпродаје робе на Домаћем тржишту 1007 87701 89054

605 6. ПРИХОДИод продаје робе на иностраном тржишту 1008 10303 8496

61
11.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИ3ВОДА И УСЛУГА 1009 2441346 2503374
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

610
1. ПРИХОДИод продаје производа и услуга матичним и 1010зависним правним лицима на домаћем тржишту

611
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 1011зависним правним лицима на иностраном тржишту

6.12
З. Приходи од продаје производа и услуга осталим

1012 405070 408815
повезаним правним лицима на домаћем тржишту

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим 1013 611155 648166
повезаним правним лицима на иностраном тржишту

614
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 1014 804925 848170
тржишту

615
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на 1015 620196 598223
иностраном тржишту

64
11I.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА. СУБВЕНЦИЈА. ДОТАЦИЈА. 1016
ДОНАЦИЈА И СЛ.

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 19417 17705

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б.ПОСЛОВНИРАСХОДИ
50 до 55. 62 и (1019.1020.1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1018 2306778 2445676

63 1027 + 1028 + 1029) ~ О



Група ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна
рачун Текућа година

година

1 2 З 4 5 6

50 1.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 81705 79184

82 11.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 4722 2521

830
Ш. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 1021И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСПУГА

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ 3АЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 1022 22812 3955
И ГОТОВИХ ПРОИ3ВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСПУГА

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 1656278 1795397

513 vr. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 33460 32297

52
VII. ТРОШКОВИ 3АРАДА, НАКНАДА 3АРАДА И

1025 226902 257770
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИ3ВОДНИХ УСЛУГА 1026 116939 111758

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИ3АЦИЈЕ 1027 77671 738В7

541 до 549 Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕ3ЕРВИСАЊА 1028 1124 921

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 94609 9302В

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ~ О 1030 251989 172953

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ~ О 1031

66 Д. ФИнАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 32806 37950

66. ОСИМ 662.
1.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕ3АНИХ ЛИЦА И

663 и 664 ОСТАЛИ Ф~НАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1033 14768 1056
1036 + 1037

660
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 1034
лица

661
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 1035 14768 729
лица

665
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 1036
лица и заједничких подухвата

669 4. Остали финансијски приходи 1037 327

662 11.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 883 615

111.ПО3ИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПО3ИТИВНИ
663 и 664 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 1039 17155 36279

ЛИUИМА\

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1048 + 1047) 1040 56653 72615

56, осим 562.
1.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕ3АНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 1041 14191 5655

563 и 564 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 11042 + 1043 + 1044 + 1045\

560
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 1042
зависним правним пицима

561
2. Финансијски расходи из односа са осталим 1043 14191 5655
повезаним правним пицима

565
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 1044
лица и заједничких подухвата



Група ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна
рачун Текућа година година
1 2 З 4 5 6

56б и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 11. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ПИЦИМА) 1046 12189 26360

ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗПИКЕ И НЕГАТИВНИ
563 и 564 ЕФЕКТИ~~АПУТНЕ КПАУЗУПЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 1047 30273 40600

ПИЦИМА

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 .1040) 1048

ж. ГУБИТАК И3 ФИНАНСИРАЊА (1040 -1032) 1049 23847 34665

З. ПРИХОДИ ОД УСКnАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
683 и 685 ОСТАПЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 1050 1971 1975

ВРЕДНОСТИ КРО3 БИПАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКПАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

583 и 585 ОСТАПЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 1051 35139 29765
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИПАНС УСПЕХА

67 и б8. осим Ј. ОСТАПИ ПРИХОДИ 1052 32318 26220
683 и 685

57 и 58. осим К. ОСТАПИ РАСХОДИ 1053 8029 15886
583 и 585

п. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСПОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (10ЗО .10ЗI + 1048 .1049 + 1050. 1054 219263 120832
1051 + 1052 .1053)
Љ. ГУБИТАК И3 РЕДОВНОГ ПОСПОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031.1030 + 1049 -1048 + 1051 - 1055
1050 + 1053 -1052\
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСПОВАЊА КОЈЕ СЕ

69-59
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 1056РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОПИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСПОВАЊА КОЈЕ СЕ

59-69
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 1057РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОПИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОПА

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕ3ИВАЊА (1054 .1055 + 1056 1058 219263 120832
-1057)

о. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 -1054 + 1057 1059-1056)

п. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 1.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 21463 13900

део 722 11.ОДПОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 111.ОДnОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 4884 5770

723 Р. ИСППА ЋЕНА ПИЧНА ПРИМАЊА ПОСПОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК 1064 202684 112702
(1058 -1059 .1060 .1061 + 1062 .1063)

Т. НЕТО ГУБИТАК 1065(1059.1058 + 1060 + 1061 -1062 + 1063)

1.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 1066УЛАГАЧИМД

11.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 1067
ВПАСНИКУ

ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 1068УЛАГДЧИМД

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 1069
ВПАСНИКУ



Група Износ
рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна
рачун Текућа година година
1 2 З 4 5 6

У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна эарада по акцији 1070 1062 590

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

у Gomjem Milanovcu

дана 16.0З.2015.године

зак~о ки,заСТ1П К
\ С-;>' Nft>-e-
!апјса l!ev . с {Ј

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(.Службени гласник РС., бр. 9512014 и 144/2014)



Матични број

Попуњава правно лице. предузетник

1 Шифра делатности

Назив IBL "ZVEZOA-HELIOS" АО

Седиште GORNJI MILANOVAC, RAOOVANA GRKOVJC BR. 24

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 31.12 2014. године

- v хиљадама динара -

Група Напомена ИЗНОС

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП

рачун број Текућа година Претходна година

1 2 З 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ из ПОСЛОВАЊА

1.НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 202684 112702

11.НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу
успеха у будућим периодима

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

330 а) повећање ревалориэационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

2. Актуарски добици или ryбици по основу планова
дефинисаних примања

331 а) добици 2005

б) губици 2006

З. Добици или губици по основу улагања у власничке
инструменте капитала

332 а) добици 2007

б) губици 2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
ДDvштава

333 а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских
извештаја иностраног пословања

334 а) добици 2011

б) губици 2012



задруге и предузетнике

з~t~~аст~~~е.
V;Stan'ica ZevaJf - ~~~';:[м.п:.,~~\!

Go'", ,"" '"ОЈ
"1#~.;" .•• ~/'

..;;;,~y~A'"
Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извеwтаја за привредна друштва,
(.Службени гласник РС", бр. 9512014 и 14412014)

дана 16.0З.2015.године

у Gomjem Мilапоvсu

Група Напомена Износ

рачуна, ПОЗИЦИЈА АОП

рачун
број Текућа година Претходна година

1 2 З 4 5 6

2. Добици или губици од инструмената заwтите нето
упагања у инострано пословање

335 а) добици 2013

б) губици 2014

3. Добици или губици по основу инструмената заwтите
ризика (хеџинга) новчаног тока

336 а) добици 2015

б) губици 2016

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају

337 а) добици 2017 819 1429

б) губици 2018

1. ОСТАЛИ БРУТО С8ЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2019 819 1429
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018)' О

11. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2020
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017)' О

111. ПОРЕ3 НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 2021
ГУБИТАК ПЕРИОДА

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕО5УХВАТНИ ДОБИТАК (2019- 2022 819 1429
2020-2021)'0

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 2023
+2021)'0

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

1. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 2024 203503 114131
+ 2022 - 2023) , О

11. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 2025
+ 2023 - 2022) , О

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ 2026
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 2: О или АОП 2025 > О

1. Приписан еећинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

Y:'"."v\\'- "''''Ј •.• ,---;;;:;:



Матични
б о'

Назив IBL "ZVEZOA-HELIOS" АО

Попуњава правно лице - предузетник

Шифра
делатности

2

Седиште GORNJI MILANOVAC. RAOOVANA GRKOVIC BR. 24

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01. до 31.122014. године

- у хиљадама динара -

Компоненте капитала

Редни ОПИС 30 31 32
број доп доп Уписани а доп

ОСНОВНИ капитал неуплаћени Резерве
капитал

1 2 3 4 5
ПО'iетно стање претходне године на дан
01.01.

1. а) Дуговии салдо рачуна 4001 4019 40З7

б) потражн,", салдо рачуна 4002 418089 4020 40З8 2298

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

2. а) исправке на дуговној страни рачуна 400З 4021 40З9

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01.

З. а) кориговани ДУГОВНИ салдо рачуна (1з + 4005 402З 4041
2а - 26). О
б) кориговани потражни салдо рачуна (16- 4006 4Q24 4042 2298
2з + 2б) о!: О 418089

Промене у претходној __ ГОДИНИ

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 404З

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

Стање на крају претходне године
31.12.

5. а) дуговни салдо рачуна 4009 4027 4045(За + 40 -46). О
б) потражни салдо рачуна 4010 418089 4028 4046 2298(З6 -40 + 46). О
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

6. а) исправке на Ауговној страни рачуна 4011 4029 4047

6) исправке на потражној страни рачуна 4012 40ЗО 4048

Кориговано почетно стање текуће
година на дан 01.01.

7. а) кориговани АУГОВНИсалдо рачуна (5а + 401З 4QЗ1 4049
6а-66).0
б) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 4014 418089 40З2 4050 2298
6а+66)2:0

Промене у текућој __ години

8. а) промет на дуговној страни рачуна 4015 40ЗЗ 4051

6) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

Стање на крају текуће године
31.12.

9. а) дуговни салдо рачуна 4017 40З5 405З
(7а + 8а - 86) 2: О
б) потражни салдо рачуна 4018 40З6 4054 П98
(76-8а + 86) <!:' О 418089



Компоненте капитала

Редни ОПИС 35 047 и 237 34

Број доп доп Оncyпљене доп Нераспоређени
Губитак сопствене акције добитак

2 6 7 8
Почетно стање претходне године на дан
01.01.

1. а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 717640

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

2. а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093 102

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01.

3. а) коригованидуговни салдо рачуна (1а + 4059 4077 4095
2а - 26) ~ О
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 4060 4078 4096 717538
2a+26)~O

Промене у претходној __ години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

6) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 113053

Стање на крају претходне године
31.12.

5. а) дуговни салдо рачуна 4063 4081 4099
(За + 4а - 46) :2:О
б) потражни салдо рачуна 4064 4082 4100 830591
(36-4а + 46) ~ О
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

6. а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101 351

6) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

Кориговано почетно стзње текуће
године на дан 01.01. __

7. а) коригованиДуговни салдо рачуна (5а + 4067 4085 4103
6a-66)~0
6) кориговани потражни салдо рачуна (56 - 4068 4086 4104 830240
6а + 66):2:О

Промене у текућој __ години

8. а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105

6) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 202684

Стање на крају текуће године
31.12.

9. а) дуговни салдо рачуна 4071 4089 4107
(7а + 8а - Вб) <:: О
6) потражни салдо рачуна 4072 4090 4108 1032924
(76-8a+86)~0



Компоненте осталог резултата

330 331 332
Редни опис Добици или губици
број доп Ревалоризационе доп Дктуарски доп по основу улагања у

добици или власничке
резерве губици инструменте

капитала
1 2 9 10 11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.

1. а) дуговии салдо рачуна 4109 5648 4127 4145

6) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

2. а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 41ЗО 4148

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01.

З. а) коригованидуговни салдо рачуна (1а + 411З 41З1 4149
2а - 26)' О
6) кориговани потражни салдо рачуна (16. 4114 41З2 41502а +26)20

Промене у претходној ___ години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4115 41ЗЗ 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 1429 4134 4152

Стање на крају претходне године
31.12.

5. а) Дуговни салдо рачуна 4117 4219 41З5 415З(За + 4а - 46) , О
б) потражни сапдо рачуна 4118 41З6 4154
(З6 - 4а + 46) > О
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

6. а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 41З7 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4219
41З8 4156

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. ___

7. а) коригованидуговни салдо рачуна (5а + 4121 41З9 4157
6а-66)20
б) кориговани потражни салдо рачуна (56 • 4122 4140 4158ба + 66) 2:О

Промене у текућој __ години

8. а) Промет на дуговној страни рачуна 412З 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

Стање на крају текуће године
З1.12.

9. а) дуговни салдо рачуна 4125 414З 4161
(7а + 8а - 8б) 2 О
б) потражни салдо рачуна 4126 4144 4162
(76 - Ва + Вб) 2 О



Компоненте остапог резултата
ЗЗЗ 334 и 335 ЗЗ6

Добици или
Редни ОПИС Добици или губици по губици по основу
број ДОП основу удела у осталом ДОП иностраног ДОП Добици или губици

добитку ипи губитку
пословања и по основу хеџинга
прерачуна новчаног тока

придружених друштава финансијских
извештаiа

1 2 12 1З 14
Почетно стање претходне године на
дан 01.01.

1. а) дуговнисалдо рачуна 416З 4181 4199

6) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

2.
а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 418З 4201

6) исправке на потражној страни 4166 4184 4202
рачуна

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. __

З. а) коригованидуговни салдо рачуна (1а 4167 4185 4203
+ 2а - 26) 2:О
6) кориговани потражни салдо рачуна 4168 4186 4204
(16-2а+26)"0

Промене у претходној __ години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

6) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4208

Стање на крају претходне године
31.12.

5. а) дуговни салдо рачуна 4171 4189 4207
(За + 4а- 4б)'2:О
6) потражни салдо рачуна 4172 4190 4208
(36 - 4а + 46)" О
Исправка материјално значајних
грешака и промена

I Dачvноеодствених политика
6. а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни 4174 4192 4210
рачуна

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.

7. а) коригованидуГОВНИсалдо рачуна (5а 4175 4193 4211
+ 6а - 66)'2: О
б) кориговани потражни салдо рачуна 4176 4194 4212
(56 - 6а + 66) " О

Промене у текућој ___ години

8. а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

Стање на крају текуће године
З1.12.

9.
а) дуговни салдо рачуна 4179 4197 4215
(7а + 8а-86)2: О
6) потражни салдо рачуна 4180 4198 4216
(76 - 8а + 86) " О



Компоненте осталог резултата Губитак изнад
Редни 337

Укупан капитал капитала [Пред 1а
број опис ДОП [L(peA 1б кал 3 дО ДОП кал 3 до кал 15).

ДОП Добици или ryбици по кал 15) - Пред 1а Пред 1б кал 3 дооснову ХОВ кал 3 до кал 15)];:: о кал 15)] 2: Орасположи.вих за продају
1 2 15 16 17

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.

1. а) дуговни салдо рачуна 4217 1132379
4235 4244

б) потражни салдо рачуна 421В

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

2. а) исправке на дуговној страни рачуна 4219 102
423б 4245

6) исправке на потражној страни рачуна 4220

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.

3. а) коригованидугоани салдо рачуна (1а 4221 1137925
+ 2а - 26) ~ О 4237 424б
6) кориговани потражни салдо рачуна 4222(1б -2. + 2б)"0

Промене у претходној __ години

4. а) промет на дуговној страни рачуна 4223 423В 114482
4247

6) промет на потражној страни рачуна 4224

Стање на крају претходне године
31.12.__

5. а) дуговни салдо рачуна 4225 1246759(За +4а -46)~ О 4239 424В
6) потражни салдо рачуна 422б(3б-4.+4б)"0
Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

б.
а) исправке на дуговној страни рачуна 4227 3868

4240 4249
6) исправке на потражној страни рачуна 422В

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01.

7. а) коригованидуговни салдо рачуна (5а 4229 1246408
+ ба. б6):::?:О 4219 4241 4250
6) кориговани потражни салдо рачунз
(5б - б. + бб) " О 4230

Промене у текућој __ години

В. а) промет на дуговној страни рачуна 4231 203503

819 4242 4251
6) промет на потражној страни рачуна 4232

Стање на крају текуће године
31.12.

9. а) дуговни салдо рачуна 4233(7а + 8а ~86) ~ О 3400
4243 1449911 4252

6) потражни салдо рачуна 4234(76 - 8а + 86) 2'О

задруге и предузетнике

заЕСКi1 заСТ:tик /
v =, ''''-1«-{.
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Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друщтва.
(~Службенигласник РС., бр. 9512014 и 144/2014) . ~ ~':::~ ..•, .""

дана 16.0З.2015.године

у Goгnjem Milanovcu



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности

Назив IBL "ZVEZOA-HELIOS" АО

Седиште GORNJI MILANOVAC. RAOOVANA GRKOVIC BR. 24

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12. 2014 године

- v ХИЈЪздзма динара -

ИЗНОС
Позиција АОП

Текућа година Претходна година

1 2 3 4
д. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ из ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 2731987 2795367
1.Приливи готовине из пословних активности (1 дОЗ)

1. Продаја и примљени аванси 3002 2568266 2604726

2. Примљене камате из пословних активности 3003 451 535

З. Остали приливи 1013 редовног пословања 3004 163270 190106

11.Одпиви готовине ИЗ пословних активности (1 ДО 5) 3005 2391610 2636070

1. Исплате добављзчима и дати аванси 3006 2120996 2352210

2. Зараде. накнаде зарада и остали лични расходи 3007 225033 244334

З. Ппаћене камате 3008 16061 25975

4. Порез на добитак 3009 18084 7318

5. ОДnИВИПО основу осталих јавних прихода 3010 11416 82З3

11I.Нето прилив готовине из пословних активности (1-11) З011 340377 157297

IУ. Нето ОДЛИВготовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИГОТОВИНЕИ3 АКТИВНОСТИИНВЕСТИРАЊА
3013 751 402

1.Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолоwких 3015 751 402
средстава

3. Остали финансијски ппасмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

11.ОДnиви готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 55031 125З32

1. Куповина акција и удела (нето ОДnиви) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења. опреме и биолоWКИХ З021 55031 125332
соедстава

3. Остали финансијски ппасмани (нето одливи) 3022

Ш. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1.11) 3023

IV. Нето одnив готовине из активности инвестирања (11.1) 3024 54280 124930

В. токови ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНДНСИ?ДЊД
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025 149502

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 149502

l'
I
i



Износ
Позиција ДОП

Текућа година Пре1'Ходна година

1 2 3 4

З. Краткорочни кредити (нето nриливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

11. Одливи готовине из активности финансирања (1 Ао 6) 3031 276315 37683

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (оДЛиви) 3033 37323

З. Краткорочни кредити (одливи) 3034 275940

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг зоЗ6 375 360

6. Исnлаћене дивиденде 3037

111. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11) зоЗ8

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1) 3039 126813 37683

Г. СВЕГД ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 .3013.3025) 3040 2882240 2795769

А. СВЕГД ОАЛИВ ГОТОВИНЕ (3005.3019.3031) 3041 2722956 2801085

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040.3041) 3042 159284

Е. НЕТО ОАЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 5316

Ж. ГОТОВИНД НД ПОЧЕТКУ ОБРДЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 19564 26884

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РДЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРДЧУНД ГОТОВИНЕ 3045 18183 10073

И. НЕГДТИВНЕ КУРСНЕ РДЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРДЧУНД ГОТОВИНЕ 3О4Б 26234 12077

Ј. ГОТОВИНД нд КРДЈУ ОБРДЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3047 170797 19564
(3042 - 3043 • 3044 • 3045 • 304Б)

I
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Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финаНСИЈСКИХизвештаЈа за привредна друштва, задруге и nредузетнике
(.Службени гласник РС., бр. 9512014 и 144/2014)
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ZVEZDA HELIOS A.D., GORNJI MILANOVAC

BILANS USPEHA
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine
(U hiljadama dinara)

Napomene 2014. 2013.

POSLOVNI PRIHODI 6
Prihodi od prodaje roЬе 98,004 97,550
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 2,441,346 2,503,374
Drugi poslovni prihodi 19,417 17,705

2,558,767 2,618,629
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate roЬе (81,705) (79,184)
Prihodi od aktiviranja ueinaka i гоЬе 4,722 2,521
Smanjenje vrednosti zaliha nedovrsenih i gotovih
proizvoda (22,812) (3,955)

Troskovi materijala 7 (1,656,278) (1,795,397)
Troskovi goriva i energije 7 (33,460) (32,297)
Troskovi zагаdэ, naknada zaгada i osta1i
lieni rashodi 8 (226,902) (257,770)

Troskovi proizvodnih usluga 10 (116,939) (111,758)
Troskovi amortizacije 9 (77,671) (73,887)
Troskovi dugoroenih rezervisanja 9 (1,124) (921)
Nematerijalni troskovi 10 (94,609) (93,028)

(2,306,778) (2,445,676)

POSLOVNI ООВIТАК 251,989 172,953

Finansijski prihodi 11 32,806 37,950
Finansijski гashodi 12 (56,653) (72,615)
GUBIТAK IZ FINANSIRANJA (23,847) (34,665)

Rashodi od uskladivanja vrednosti potrazivanja 14 (33,168) (27,790)

Ostali prihodi 13 32.318 26,220
Ostali rashodi 14 (8,029) (15,886)

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 219,263 120,832

POREZ NA DOBITAK: 15
- poreski rashod perioda (21,463) (13,900)
- odlozeni poreski prihod perioda 4,884 5,770

NETO DOBITAK 202,684 112,702

Osnovna zarada ро akciji (u dinarima) 16 1,062 590

Napomene па narednim stranama
сјпе sastavni deo avih finansijskih Izvеstајэ.

Оуј finansijski izvestaji su odobreni od strane rukovodstva "ZVEZDA-HELIOS" a.d., Gomji Milanovac dana 16.
marta 2015. godine i Ысе predati Agenciji za privredne registre RepubIike Srbije zajedno sa izvestajem
пеzаvisпоg геvizorэ.

~~гjca Lomic,
--l~< "<!
'{iC~orno za sastavljanje finansijskih
izvestaja .,
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ZVEZDA HELIOS Ад, GORNJI MILANOVAC

IZVESTAJ О OSTALOM REZULTATU
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine
(U hiljadama dinara)

Neto dobitak

Ukupan sveobuhvatni dobitak:

Stavke koje пеее biti reklasifikovane u bilansu uspeha u buducim
periodima

Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u bilansu uspeha u
buducim periodima
- ОоЫсј ро osnovu har1ija od vrednosti raspolozivih za prodaju

Ukupan neto sveobuhvatni rezultat

Napomene па naгednim stranama
ёјпе sastavni deo ovih finansijskih izvestaja.

2014.

202,684

819
819

203,503

2013.

112,702

1,429
1,429

114,131

з



ZVEZDA HELIOS АД, GORNJI MILANOVAC

BILANS SrANJA
Na dan 31. decembra 2014. godine
(и hiljadama dinara)

31. decembar 31. decembar 1. januar
Napomena 2014. 2013. 2013.

AIOIVA
Stalna јтоујпа
Nemateгijalna ulaganja 17 51,403 35,804 1,156
Nekretnine, postrojenja i оргета 18 727,043 754,826 487,798
Dugorocni finansijski plasmani 19 8,526 10,250 10,969

786,972 800,880 499,923

Obrtna јтоујпа
Zalihe 20 313,521 346,060 394,366
Potrazivanja ро osnovu prodaje 21 682,424 739,917 762.460
Druga potrazivanja 978 1,756 3,978
Kratkorocni finansijski plasmani 22 1,451 6,746 8.140
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 23 170,797 19,564 26,864
Porez па dodatu vrednost 24 30,369 26,438 24,353
Aktivna vremenska razgranicenja 24 2,808 3,655 4,913

1,202,348 1.144,136 1,225,094

Odlozena poreska sredstva 13,627 8,743 3,349

Ukupna aktiva 2,002,947 1,953,759 1,965,051

PASIVA
Kapital i rezerve 25
Akcijski kapital 404,750 404,750 404,750
Ostali kapital 13,339 13,339 13,339
Rezerve 2,298 2,298 2,298
Nerealizovani gubici ро osnovu har1ija od vrednosti (3,400) (4,219) (5,648)
Nerasporedeni dobitak 1,032,924 830,240 717.538

1,449,911 1.246,408 1,132,277
Dugorocna rezervisanja i obaveze
Dugorocna rezervisanja 26 17,996 18,056 19,226
Dugoгocne obaveze 27 278,731 129,604 110,492

296,727 147,660 129,718

Odlozene poreske obaveze 376

Kratkorocne obaveze
Kratkorocne finansijske obaveze 28 409 277,236 332.751
Obaveze iz poslovanja 29 239,724 256.848 351,188
08tale kгatkoгocne obaveze 30 1,044 9,934 10,504
Obaveze za 05tale poreze. dopгinose ј druge dаiЫпе 7,563 4,188
Pasivna vremenska гаzgгапiеепја 7,569 11,485 8,237

256,309 559,691 702,680

Ukupna pasiva 2,002,947 1,953,759 1,965,051

Napomene па narednim stгапаmа
ёјпе sastavni deo ovih finansijskih izvestaja.
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IZVESTAJ О PROMENAMA NA KAPITALU
U periodu од 1. januara до 31. десеmЬга 2014. godine
(U hiljadama дјпага)

ZVEZDA HELIOS Ад, GORNJI MILANOVAC

Nerealizovani
Akcijski Ostali Rezerve gubici ро Neraspore-
kapital kapital iz dobiti osnovu HoV депј obitak Ukupno

Stanje 1. januar 2013. godine 404,750 13,339 2,298 (5,648) 717,538 1,132,277
Efekti угедпоуапја HoV 1,429 1,429
Neto dobitak tekuceg регјода 112,702 113,053

Stanje 31. десеmЬаг 2013. godine 404,750 13,339 2,298 (4,219) 830,240 1,246,408

Efekti угедпоуапја HoV 819 819

~
Neto dobitak tekueeg peгioda 202,684 202,684

Stanje 31. десеmЬаг 2014. godine 404,750 13,339 2,298 (3,400) 1,032,924 1,449,911
,

Napomene па narednim stranama
сјпе sastavni део ovih finansijskih izvestaja.
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ZVEZOA HELIOS A.D., GORNJI MILANOVAC

JZVESTAJ О ТОКОУЈМА GOTOVINE
U periodu od 1.јапиага do 31. decembra 2014. godine
(U hiljadama dinara)

NOVCANJ TOKOVIIZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate ј, poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi ј, redovnog poslovanja
Odlivi za nabavke sirovina i materijala i druge troskove poslovanja
Odlivi ро osnovu bruto zarada, naknada zacada i drugih
licnih rashoda

Plaeene kamate
Odlivi ро osnovu poreza i doprinosa ј, rezultata
Odlivi ро оопоуи ostalih dazbina

Neto priliv gotovine ј, poslovnih aktivnosti

NOVCANI TOKOVIIZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prodaja оргеmе
Odlivi ро osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja

Neto (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja

NOVCANI TOKOVIIZ AKTJVNOSTI FINANSIRANJA
Ougorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
Odlivi ро osnovu finansijskog lizinga

Neto (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja

NEТO PRILIV 1OOLIV GOTOVINE
GOTOVJNA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIOOA
Kursne razlike ро osnovu preracuna gotovine, neto

GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIOOA

Napomene па naгednim stranama
cine sastavni deo ovih finansijskih izvestaja.

2014. 2013.

2,568,266 2,604,726
451 535

163,270 190,106
(2,120,996) (2,352,210)

(225,033) (244,334)
(16,081) (25,975)
(18,084) (7,318)
(11,416) (8,233)

340,377 157,297

751 402
(55,031) (125,332)

(54,280) (124,930)

(126,438) (37,323)
(375) (360)

(126,813) (37,683)

159,284 (5,316)
19,564 26,884
(8,051 ) (2,004)

170,797 19,564
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

1. OSNIVANJE I DELATNOST

Privredno drustvo "Zvezda Helios" a.d. osnovano је 1953. godine pod nazivom "Granit". а od 1959. godine
је poslovalo pod nazivom Hemijska industгija "Zvezda". U mesecu julu 2003. godine. Privredno drustvo је
promenilo naziv u "Zvezda Helios" a.d. Goгnji Milanovac јег је izvrsena рготепа u strukturi kapitala
prodajom akcija Privrednog drustva. Veeinski vlasnik "Zvezde Helios" a.d. је "Helios" d.d. Domzale,
Slovenija, koji u svom vlasnistvu па dan 31. decembra 2014. godine poseduje 190.920 akcija. а u
ukupnom kapitalu ucestvuje sa 1ОО'!о.

Sediste Privrednog drustva је u Gornjem Milanovcu. Radovana Grkovil:a 24.

Osnovna delatnost Privrednog drustva је proizvodnja premaznih sredstava za metal i drvo. i lakova u
prahu.

Privredno drustvo najveeim delom posluje па domaeem tгZistu i u zemljama Istocne Evrope.Pored toga
privredno drustvo posluje i па teritoriji bivsih jugoslovenskih repubIika kao _јо su RepubIika Srpska.
Federacija Bosne i Hercegovine. Hrvatska, Makedonija, Slovenija i pokrajina Kosovo.

Na dan 31. decembra 2014. godine Privredno drustvo је zaposljavalo 143 radnika (31. decembra 2013.
godine: 163 radnika).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE 1PREZENTACIJU FINANSIJSКlH IZVESTAJA
1RАёUNОVОDSТVЕNIМЕТОО

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvestaja

Pravna lјса i preduzetnici u RepubIici Srbiji su u obavezi da vodenje poslovnih knjiga, priznavanje I

pгocenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda. sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i
obelodanjivanje finansijskih izvestaja vrse u skladu sa Zakonom о racunovodstvu (u daljem tekstu
"Zakon", objavljen u "SI. glasnik RS", Ьг.6212013), kao i u skladu sa ostalom primenljivom podzakonskom
regulativom. Drustvo је u obavezi је da primenjuje Medunarodne standarde finansijskog izvestavanja
("MSFI"), koji u smislu navedenog zakona, obuhvataju: Okvir za ргфгетапје i prikazivanje finansijskih
izvestaja ("Okvir"), Medunarodni racunovodstveni standardi ("MRS"), Medunarodni standardi finansijskog
izvestavanja ("MSFI") i sa пјјта povezana tumacenja. izdata od Komiteta za tumacenje racunovodstvenih
standarda ("IFRIC"), naknadne izmene tih standarda i sa пјјта povezana tumacenja, odobreni od Odbora
za medunarodne racunovodstvene standarde ("Odbor"), ёјј! је prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo
паdlеzпо za poslove fiпапsiја.

Resenjem Ministarstva od 13. тaгta 2014. godine, koje је objavljeno u Sluzbenom glasniku RS Ьг. 35 od
27. тaгta 2014, godine (u daljem tekstu "Resenje о utvrdivanju prevoda") utvrdeni su i objavljeni prevodi
osnovnih tekstova MRS i MSFI, Konceptualnog okvira za finansijsko izvestavanje ("Konceptualni okvir"),
usvojenih od strane Odbora, kao i povezanih IRFIC tumaёenja. Navedeni prevodi objavljeni u Resenju о
utvгdivanju prevoda пе ukljucuju osnove za zakljucivanj8, ilustгujuce ргјтеге, smemice, komentaгe,
suprotna misljenja, razradene ргјтеге, kao ј drugi dopunski objasnjavajuci mateгijal koji moze da se usvoji
u vezi sa stапdагdimэ, odnosno tumacenjima, osim ako se izricito пе navodi da је taj materijal sаstаvпi
deo standarda, odnosno tumacenja. Na osnovu Resenja о utvrdivanju prevoda Konceptualni okvir, MRS,
MSFI, IFRIC i sa пјЈта povezana tumacenja koja su prevedena, u ргЈтепј su od finansijskih izvestaja koji
se sastavljaju па dan 31. decembra 2014. godine. Izmenjeni јli izdati MSFI i tumacenja standarda, nakon
ovog datuma. nisu prevedeni i objavljeni, рг 5t09a nisu пј ргјтепјепј prilikom sastavljanja prilozenih
finansijskih izvestaja.

Medutim, do datuma sastavljanja pгilozenih finansijskih izvestaja, nisu bile prevedene sve izmene
MRS/MSFI i IFRIC tumacenja koja su bila па snazi za godisnje periode koji pocinju 1. januara 2014.
godine. Poгed navedenog pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje racunovodstvene
postupke, vrednovanja i obelodanjivanja koja u pojedinim slucajevima odstupaju od zahteva MRS/MSFI i
IFRIC Tumatenja.

Shodno navedenom, а imajuei u vidu potencijalno materijalne efekte koje odstupanja racunovodstvenih
pгopisa RepubIike Srbije od MSFI i MRS mogu imati па realnost i objektivnost finansijskih izvestaja
Drustva, prilozeni finansijski izvestaji se пе mogu smatrati finansijskim izvestajima sastavljenim u
saglasnosti sa MSFI i MRS.

Objavljeni standardi i tumaёenja koji su stupili па snagu u tekucem periodu па osnovu Resenja о
utvrdivanju ргеvоdэ, obelodanjeni su u паратепј 2.2. Objavljeni standardi i tumаёепја па snazi u
tekucem periodu kaji jas uvek nisu zvапiёпо prevedeni i usvajeni abeladanjeni su u паратеп; 2.3.
Objavljeni standardi i tumacenja koji јо;; uvek nisu u pгimeni, obelodanjeni su u паротеп; 2.4.
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA
I RАёUNОVОDSТVЕNI МЕТОО (nas!avak)

2.1. Osnove za sas!avljanje i prezentaciju finansijskih izves!aja (nas!avak)

Finansijskj izvestaji su sastavljeni u skjadu sa пасеlот jstorijskog tгoska. osim ako је drugacije navedeno
u racunovodstvenim politikama koje su date u daljem tekstu.

Druslvo је u sastavljanju ovih finansijskih izvestaja ргјтепјјуаlо racunovodstvene politike obrazlozene u
паротепј 3.

U skladu sa Zakonom о racunovodslvu finansijski izvestaji Drustva su iskazani u hiljadama dinara. Ојпаг
predstavlja zvanicnu izvestajnu valutu u Repubiiei Srbiji.

2.2. ОЬјаУlјепј s!andardi i tumacenja koji su stupili па snagu u tekucem periodu па osnovu Resenja о
utvrdivanju prevoda,

• Izmene MSFI 7 .Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja" - Izmene kojima se poboljsavaju
obelodanjivanja fer vrednost i rizika likvidnosti (revidjran marta 2009. godine, па snazi za godisnje
periode koji pocinju па dan јlј nakon 1. januara 2009. godine);

• Izmene MSFI 1 .Ргуа ргјтепа medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja" - Dodatni izuzeei
za lјеа koja ргу; put primenjuju MSFI. Izmene se odnose па sredstva u industriji nafte i gasa i
ulvrdjvanje da lј ugovori sadгze lizing (revidiran jula 2009. godine, па snazi za godisnje periode koji
pocjnju па dan јlј nakon 1. januara 2010. godine);

• Izmene razlicitih standarda i tumacenja rezultat su Projekta godisnjeg kvalitativnog poboljsanja MSFI
objavljenog 16. аргјlа 2009. godine (MSFI 5, MSFI 8, MRS 1, MRS 7, MRS 17, MRS 36, MRS 39,
IFRIC 16 prvenslveno sa патегот otklanjanja neusaglasenosti i pojasnjenja foгmulaeija u tekstu
(izmene standarda stupaju па snagu za godisnje periode koji pocinju па dan јlј nakon 1. januara
2010. godine, а izmena IFRIC па dan јНnakon 1. ju!a 2009. godine);

• Izmene MRS 38 .Nematerijalna јтоујпа" (па snazi za godjsnje periode koji pocinju па dan iIi nakon 1.
jula 2009. godine);

• Izmene MSFI 2 .Рlасапја akeijama": Izmene kao rezultat Projekta godisnjeg kvalitativnog poboljsanja
MSFI (revidiran u apгilu 2009. godine, па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan iIi nakon 1.
jula 2009. godine) i izmene koje se odnose па transakeije рlасапја akeijama grupe zasnovane па
gotovjni (revidiran juna 2009. godine. па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan јlј nakon 1.
januara 2010. godine);

• Izmene IFRIC 9 .Ропоупа ргоеепа ugradenih derivata" stupaju па snagu za godisnje periode koji
pocinju па dan јl; nakon 1. jula 2009. godine i MRS 39 "Finansjjski instrumenti: Priznavanje ј тегепје'
- Ugradeni derivati (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan јlј nakon 30. juna 2009. godine);

• IFRIC 18 .Prenos sredstava sa kupaea" (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan јНnakon 1.
jula 2009. godine);

• "Sveobuhvatni okvir za finansijsko izvestavanje 2010. gоdiпеЦ 8tO predstavlja izmenu "Okviгa za
ргЈргетапје i pгikazivanje finansijskih izvestaja" (vazi za ргепоs sгedstava sa kupaca primljenih па
dan јНposle septembra 2010. godine);

• Dopune MSFI 1 .Ргуа ргјтепа medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja" - Ograniteno
izuzece od uporednih obelodanjjvanja pгopisanih u okvicu MSFI 7 kod Неаkoja ргуј put primenjuju
MSFI (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan iIi nakon 1. jula 2010. godine);

• Dopune MRS 24 .obelodanjivanja о povezanjm lјејта" - Pojednostavljeni zahtevi za
obelodanjivanjem kod Ijea pod (znacajnom) kontrolom јlј utieajem viade i pojasnjenje definjeije
povezanog lјса (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan јlј nakon 1. januara 2011. godine);

• Dopune MRS 32 .Finansijski instгumenti: prezentaeija" - Racunovodstveno obuhvatanje preceg
ргауа па поуе akeije (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan iIi nakon 1. februara 2010.
godine); I
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ZVEZDA HELIOS Ад GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE 1PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA
1RАёUNОVОDSТVЕNI METOD (nastavak)

2.2. Objavljeni standardi i tumai:enja koji su stupili па snagu u tekui:em periodu па osnovu Resenja о
utvrdivanju prevoda (nastavak)

• Dopune razlii:itih standacda i tumacenja "Poboljsanja MSFI (2010)" rezultat su Projekta godisnjeg
kva!itativnog poboljsanja MSFI objavljenog 6. таја 2010. godine (MSFI1. MSFI 3. MSFI 7. MRS 1,
MRS 27, MRS 34, IFRIC 13) prvenstveno sa namerom otklanjanja neslaganja i pojasnjenja
formulaeija u tekstu (vecina dopuna Ысе па snazi za godisnje periode koji poi:inju па dan ili nakon 1.
januara 2011. godine);

• Dopune IFRIC 14 .MRS 19 - Ogranii:enje definisanih primanja, minimalni zahtevi za finansiranjem i
njihova interakcija" Аvапsпа uplata minimalnih sгedstava potrebnih za finansiгanje (па snazi za
godisnje periode koji pocinju па dan iIi nakon 1. januara 2011. godine);

• IFRIC 19 "Namirivanje finansijskih obaveza instrumentima kapitala" (па snazi za godisnje periode koji
poi:inju па dan ili nakon 1. jula 2010. godine);

• Dopune MSFI 1 "Prva primena medunaгodnih standacda finansijskog izvestavanja" - Vellka
hiperinfiaeija i uklanjanje fiksnih datuma za lica koja prvi put primenjuju MSFI (па snazi za godisnje
periode koji poi:inju па dan ili nakon 1. jula 2011. godine);

• Dopune MSFI 7 .Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja" - Prenos finansijskih sredstava (па snazi
za godisnje periode koji pocinju па dan јlј nakon 1. januara 2011. godine);

• Dopune MRS 12 "Porezi па dobitak" - Odlozeni porez: роугасај sredstava koja su sluzila za obcai:un
poreza (па snazi za godisnje periode koji poanju па dan јl; nakon 1. januara 2012. godine);

• MSFI 1О "Konsolidovani finansijski izvestaji" (па snazi za godisnje periode koji poi:inju па dan јlј
nakon 1. januara 2013. godine);

• MSFI 11 "Zajednii:ki aranzmani" (па snazi za godisnje periode koji poi:inju па dan ili nakon 1. januara
2013. 90dine);

• MSFI 12 "Obelodanjivanje ui:esCa u drugim pravnim lieima" (па snazi za godisnje periode koji poi:inju
па dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

• Dopune MSFI 10, MSFI 11 i MSFI 12 "Konsolidovani finansijski izvestaji, 'Zajednii:ki aranzmani i
Obelodanjivanja ui:esca u drugim pravnim lieima: Uputstvo о prelaznoj primeni' (па snazi za godisnje
periode koji poi:inju па dan ili nakon 1. januara 2013. godine);

• MRS 27 (revidiran 2011. godine) "Pojedinacni finansijski izvestaji" (па snazi za godisnje periode koji
poi:inju па dan iIi nakon 1. januara 2013. godine);

• MRS 28 (revidiran 2011. godine) "U1aganja u pridruzena pravna liea i zajednii:ka ulaganja" (па snazi
za godisnje periode koji poi:inju па dan ј!ј nakon 1. januara 2013. godine);

• MSFI 13 .Merenje fer vrednosti" (па snazi za 90disnje periode koji pOi:inju па dan ili nakon 1. januara
2013. godine);

• Dopune MSFI 1 .Prva primena medunarodnih standarda finansijskog izvestavanja' - Driavni krediti
ро kamatnoj stopi nizoj od triisne (па snazi za godisnje periode koji poi:inju па dan ili nakon 1.
januara 2013. godine);

• Dopune MSFI 7 "Finansijski instrumenti: obelodanjivanja" - Netiranje finansijskih sredstava i
finansijskih obaveza (па snazi za godisnje periode koji poi:inju па dan јll nakon 1. januara 2013.
godine);

• Dopune MRS 1 .Prezentaeija finansijskih izvestaja" - Prezentaeija stavki ostal09 ukupnog rezultata
(па snazi za godisnje periode koji poi:inju па dan iIi nakon 1. ju!a 2012. godine).
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVESTAJA
I RACUNOVODSТVENI МЕТОО (nastavak)

2.2. Objavljeni standardi i tumacenja koji su stupili па snagu u tekucem periodu па osnovu Resenja о
utvrdivanju prevoda (nastavak)

• Dopune MRS 19 "Naknade zaposlenima" - Poboljsanja racunovodstvenog obuhvatanja naknada ро
prestanku radnog odnosa (па snazi za godisnje регјоде koji pocinju па дап јlј nakon 1. januara 2013.
godine);

• Godisnja poboljsanja za регЈодод 2009. до 2011. godine izdata u maju 2012. godine koja se odnose
па razlicite projekte poboljsanja MSFI (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32, MRS 34) uglavnom па
otklanjanju nekonzistentnosti i pojasnjenjesnja formulacija (па snazi za godisnje регјоде koji pocinju
па дап јјј nakon 1. januara 2013. godine);

• IFRIC 20 .Troskovi otkcivke u proizvodnoj fazi povrsinskih rudnika" (па snazi za godisnje регјоде koji
pocinju па дап ili nakon 1. januara 2013. godine);

2.3. ОЬјауlјепј standardi i tumacenja па snazi u tekucem periodu koji jos uvek nisu zvanicno prevedeni
i usvojeni

Na дап objavljivanja ovih finansijskih izvestaja, dole пауедепј standardi i izmene standarda su bili izdati
од strane ОдЬога za medunarodne racunovodstvene standarde, а sledeёa tumaёenja bila su objavljena
od strane Komiteta za tumacenje mеduпагоdпоg finansijskog izvestavanja. ali пisu zvanicno usvојепа u
Repubiici Srbiji:

• Dopune MRS 32 .Finansijski instrumenti: Prezentacija" - РгеЫјапје finansijskih sredstava i
finansijskih obaveza (па snazi za godisnje регјоде koji pocinju па дап јlј nakon 1. januara 2014.
godine);

• Dopune MSFI 10 .Konsolidovani finansijski izvestaji", MSFI 12 .Qbelodanjivanje о ucescima u drugim
entitetima" i MRS 27"Pojedinacni finansijski izvestaji" - Izuzece zavisnih lica iz konsoiidacije ргета
MSFI10 (па snazi za godisnje регјоде koji pocinju па дап јјј nakon 1. januara 2014. godine).

• Dopune MRS 36 - "Umanjenje vrednosti јтоујпе" Obelodanjivanje nadoknadivog iznosa za
nefinansijsku imovinu (па snazi za godisnje регјоде koji pocinju па дап јјј nakon 1. januara 2014.
godine).

• Dopune MRS 39 .Finansijski instrumenti" - Obnavljanje derivata i nastavak racunovodstva hedzinga
(па snazi za godisnje регјоде koji pocinju па дап ili nakon 1. januara 2014. godine).

• IFRIC 21 .Dazbine" (па snaz; za godisnje periode koji pocinju па дап iIi nakon 1. januara 2014.
godine).

• Dopune MRS 19 .Naknade zaposlenima" - Definisani planovi naknade: Doprinosi za zaposiene (па
snazi za godisnje регјоде koji pocinju па дап ili nakon 1. jula 2014. godine).

• Godisnja poboljsanja za регјод од 2010. до 2012. godine, koja su rezultat su Projekta gOdisnjeg
kvalitativnog poboljsanja MSFI (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8. MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i MRS 38) гадј
otklanjanja neusaglasenosti i pojasnjenja formulacija (па snazi za godisnje periode koji pocinju па
дап Вјnakon 1. jula 2014. godine).

• Godisnja poboljsanja za регјод од 2011. до 2013. godine, koja su rezultat su Projekta gоdisпјеg
kvаlitаtivпоg рОЬОlјsапјаMSFI (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) гадј оtklапјапја пеusаglаsепоsti
i ројаsпјепја formulacija (па sпаz; za gоdisпје регЈодеkoji росiпјu па dап ili паkоп 1. jula 2014.
gоdiпе).
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ZVEZDA HELIOS Ад GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSКlH IZVESTAJA
I RАёUNОVОDSТVЕNI МЕТОО (nastavak)

2.4. ОЬјауlјепј standardi i tumacenja koji јоэ uvek nisu stupili па snagu

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvestaja sledeci standardi, njihove dopune tumacenja Ыlј su
objavljeni, аlј nisu јоэ uvek stupili па snagu:

• MSFI 9 "Finansijski instrumenti" i kasnije dopune, koji zamenJUJezahteve MRS 39 "Finansijski
instrumenti: pгiznavanje ј odmeravanjen

, u vezi s klasifikacijom ј odmeravanjem finansijske imovine.
Standard еlјтјпјэе postojei:e kategorije iz MRS 39 " sredstva koja se drie do dospei:a, sredstva
raspoloziva za pгodaju i krediti i potrazivanja. MSFI 9 је па snazi za godisnje periode koji pocinju па
dan iIi nakon 1. januara 2018. godine, uz dozvoljenu raniju primenu.

U skladu sa MSFI 9, finansijska sredstva се se klasifikovati u jednu od dve navedene kategorije
prilikom pocetnog priznavanja: finansijska sredstva vrednovana ро amorlizovanom tгosku iIi
finansijska sredstva vгednovana рс fer vгеdпоsti. Finansijsko sгedstvo се se pгiznavati рс
amorlizovanom tгosku ako sledeca dva kriterijuma budu zadovoljena: sredstva se odnose па poslovni
model ёјјј је сilј da se парlасији ugovoreni novcani tokovi ј ugovoreni uslovi pruzaju osnov za naplatu
па odredene datume novcenih tokova koji su iskljucivo naplata glavnice i kamate па preostalu
glavnicu. Sva ostala sredstva се se vrednovati ро fer vrednosti. DоЫс; i gubici ро osnovu vrednovanja
finansijskih sredstava ро fer vrednosti се se priznavati u bilansu uspeha, izuzev za ulaganja u
instгumente kapitala sa kojima se пе trguje, gde MSFI 9 dopusta, pгi јпјсјјаlпот priznavanju, kasnije
nepromenljivi izbor da se sve рготепе fer vrednosti pгiznaju u okviru ostalih dobitaka i gubitaka u
izvestaju о ukupnom rezultatu. Iznos koji tako bude priznat u okviru izvestaja о ukupnom rezultatu
песе тосј kasnije da se prizna u bllansu uspeha.

• Dopune MSFI 11 "Zajednicki aranzmani" - Racunovodstvo sticanja ucesca u zajednickim
poslovanjima (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan iIi nakon 1. januara 2016. godine.

• MSFI 14 "Racuni regulatoгnih aktivnih vremenskih razgranicenja" " па snazi za godisnje periode koji
pocinju па dan iIi nakon 1. januara 2016. godine.

• MSFI 15 "Prihodi iz ugovora sa kupcima", koji definise okvir za priznavanje prihoda. MSFI 15
zamenjuje MRS 18 "Prihodi", MRS 11 "Ugovori о izgradnji". IFRIC13 "Programi lojalnosti klijenata",
IFRIC15 "Sporazumi za izgradnju nekretnina" i IFRIC18 "Prenosi sredstava od kupaca". MSFI 15 је
па snazi za godisnje peгiode koji pocinju па dan јlј nakon 1. januara 2017. godine, uz dozvoljenu
raniju ргјтепи.

• Dopune MRS 16 "Nekretnine, postrojenja i оргета" i MRS 38 "Nematerijalna imovina" " Tumacenje
prihvacenih metoda amorlizacije (па snazi za godisnje periode koji pocinju па (јап јlј nakon 1.
januaгa 2016. godine).

• Dopune MRS 16 "Nekretnine, postrojenja i оргета" i MRS 41 "Poljoprivreda" " Poljoprivreda -
industrijske biljke (па snazi za godisnje periode koji pocinju па (јап ili nakon 1. januara 2016.
godine).

• Dopune MRS 27 "Pojedinacni finansijski izvestaji" - Metod udela u pojedinacnim finansijskim
izvestajima (па snazi za godisnje periode koji pocinju па (јап јlј nakon 1. januara 2016. godine).

• Dopune MSFI 10 "Konsolidovani finansijski izvestaji" i MRS 28 "Investicije u pridruzene entitete i
zajednicke poduhvate" - Prodaja јlј prenos sredstava izmedu investitora i njegovih pridruzenih entiteta
јlј zajednickih poduhvata (па snazi za godisnje periode koji pocinju па dan јlј nakon 1. januara 2016.
godine).
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

3. PREGLED ZNАёАЈNIН RАёUNОVОDSТVЕNIН POLITIKA

3.1. Priznavanje i odmeravanje prihoda i rashoda

Prihodi se odmeravaju ро ргаујёпој vrednosti pгimljene naknade ili naknade koja се se primiti i
predstavljaju iznose koji se dobijaju za izvrsene usluge i pгodatu robu u toku redovnog poslovanja,
umanjene za rabate, porez па dodatu vrednost i druge poreze ргј pгodaji.

Prihodi od pгodaje proizvoda i гоЬа se priznaju kada se гоЬа isporuci i kada su znaёajni гizici i koristi od
vlasnistva nad пјот prenete па kupca.

Priznavanje rashoda vrsi se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (ргiпсјр
suёeljavanja prihoda i rashoda).

3.2. Troskovi pozajmljivanja

Troskovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstava koje se
kvalifikuju se ukljucuju u nabavnu vrednost tog sredstva i to do onog perioda kada su u sustini zavrsene
sve aktivnosti neophodne da Ы se sredstvo pripremilo za planiranu upotrebu iIi pгodaju. Sredstva koja se
kvalifikuju se odnose па sredstva kojem је obavezno роЈгеЬапznaёajan vremenski peгiod da Ы bilo
spremno za svoju nameгavanu upotгebu.

Pcihodi od investiranja ostvareni па osnovu privremenog investiranja pozajmljenih sredstava se
oduzimaju od nastalih troskova pozajmljivanja. namenjenih za finansiranje sredstava koja se kvalifikuju.

Svi ostali tгoskovi pozajmljivanja se priznaju u racunu dobitka i gubitka u periodu па koji se odnose.

З.3. Ргегаёuпаvапје iznosa u stranim sredstvima placanja

Poslovne рготепе u stranim sredstvima plaёanja tokom godine preracunavaju se u dinare ро zvanicnom
kuгsu vazecem па dan svake ргоmепе.

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima рlэеапја se ргегаёипауаји u njihovu dinaгsku
pгotiwrednost ро srednjem kursu, vazecem па dan bilansa stanja; osim ako ugovorom о kreditu i
finansijskom lizingu пјје drugacije precizirano.

Pozitivne i negativne kursne razlike паstаlе рс osnovu ргегаёипауапја dеvizпih iznosa knjize $и u koгist iIi
па teret bilansa uspeha.

3.4. Nematerijalna ulaganja

Nemateгijalna ulaganja su u knjigama Drustva iskazana ро паЬаупој vrednosti, umanjenoj za akumuliranu
ispravku vгednosti i еvепtuаlпе gubitke od obezvredenja.

Nematerijalna ulaganja obuhvataju ulaganja u softveг, liсепсе i sliёпа ргауа steёena kupovinom

3.5. Nekretnine, postrojenja ј оргета

Роёеtпо тегепје пеkгеtпiпа, роstгојепја i оргете, koji isрuпјаvајu uslove za ргizпаvапје sredstava, vrsi
se ро паЬаvпој vrednosti.

NаЬаvпu vrednost ёјпј vгеdпоst ро fakturi dоЬаvlјаёа, uvееапа za zаvisпе troskove паЬаvkе i troskove
dovodenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti, umanjena za bilo koje trgovinske popuste i rabate.

Nаkпаdпi izdaci za пеkгеtпiпе, роstroјепја i opremu ргizпајu se kao sredstvo samo kada se tim izdacima
poboljsava stanje sredstva iznad njegovog prvobitno procenjenog standardnog ucinka. Svi ostali
паkпаdпо паstа1i izdaci ргizпајu se kao rashod u periodu u kojem su паstаli.

Nekretnine, postrojenja i оргета nakon poёetnog priznavanja iskazuju se ро паЬаупој vrednosti
umапјепој za ukuрап izпоs оЬгаёuпаtе amortizacije i ukuрап izпоs gubltka zbog оЬеzvгеdепја.

Amortizacija se гаvпоmегпо оЬгаёuпаvа па паЬаvпu vгеdпоst оsпоvпih sredstava рrimепоm sledeeih
godisnjih stopa, sa ciljemda se sredstva u potpunostiotpisu u toku njihovogkoгisnogveka trajanja:
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ZVEZDA HELIOS АД' GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
З1. decembar 2014. godine

З. PREGLED ZNACAJNIH RACUNOVODSТVENIH POLIТIKA (nastavak)

З.5. Nekretnine, postrojenja ј оргета (nastavak)

Gradevjnski objektj
Оргета
Putnicka vozila
Namestaj
Racunari

З.6. Stalna sredstva патепјепа prodaji

2,5% d04%
10% do 20%

12.5%
10% do 16.6%

40%

Stalna sredstva патепјепа prodaji теге se ро knjigovodstvenoj vrednosti jli fer vrednos\i umanjenoj za
troskove prodaje, u zavisnosti koja је niza. Kada se ocekuje da se prodaja dogodi posle jedne godjne,
troskovi prodaje se odmeravaju ро sadasnjoj vrednostj, а svako povecanje sadasnje vгednosti \roskova
prodaje koje se javlja zbog proteka угетепа, priznaje se kao trosak finansjranja tekuceg peгioda.

3.7. Investicione nekretnine

Investicione nekre\nine Drustva su nekretnine koje Drus\vo, kao vlasnik, drij radi ostvarivanja prihoda od
izdavanja nekretnine ili radi uve6anja vrednostj kapitala ili radi ј jednog i drugog. а пе radi upotrebe za
pruzanje usluga јlј za potгebe administrativnog poslovanja jli prodaje u okviru redovnog poslovanja.
Pocetno тегепје investicione пеkгеtпiпе prilikom sticanja vrsi se ро паЬаупој vгеdпоsti iIi сепЈ kostanja.
Nakon pocetnog ргizпаvапјэ, naknadno тегепје investicione nekretnine vгsi se рс паЬаупој vгednosti
umanjenoj za ukupan jznos obracunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvredenja.

З.8. Umanjenjevrednostimaterijalneјтаујпе

Na svaki datum bilansa stanja Drustvo preispjtuje knjjgovodstvene iznose svoje materijalne јтоујпе da Ы
utvrdilo postoje Ij nagovestaji da је doslo do gubitaka usled umanjenja vrednosti navedene јтоујпе. Ako
postoje takve naznake, procenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da Ы se mogao utvrditi eventualni
gubitak nastao umanjenjem. Ako пјје moguce proceniti nadoknadivi jznos pojedinog sreds\va. Drustvo
procenjuje nadoknadjvi iznos jedinice koja geneгise поуас а kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadjva vrednost је neto prodajna сепа jlj vrednos\ u upotrebi, zavisno od toga koja је vjsa. Za
potrebe ргосепе vrednosti u upotrebi, ргосепјеп; buducj поусапј tokovi djskontuju se do sadasnje
vгеdпоsti рrimепоm diskontne stope рге oporezivanja koja odrazava sadasnju trz:isnu pгocenu vгemenske
vгеdпоsti ncvca i гizike specificne za to sredstvo.

Ako је рroсепјеп nadoknadjvi iznos sгeds\va (ili jedinice koja generjse novac) тапјј od knjigovodstvenog
jznosa, onda se knjigovodstveni jznos toga sredstva (ili jedinice koja geneгjse novac) umanjuje do
nadoknadivog jznosa. Gubici od umanjenja vrednosti prjznaju se odmah kao' rashod, osim ako sredstvo
пiје zemljiste iIi zgгada koje se пе koгisti kao investiciona пеkгеtпiпа koja је iskаzапа ро revaloгiziгanom
iznosu, u kom slucaju se gubitak od итапјепја iskazuje kao smanjenje vгednosti nastalo гevaloгizacijom
sгedstva.

Kod naknadnog ponis\enja gubi\ka od umanjenja vrednosti, knjigovodstveni iznos sredstva Qedinjce koja
geneгise novac) povecava se do гevidiгanog pгocenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, ргј сети
уе6а knjigovodstvena vrednost пе premasuje knjigovodstvenu vrednost koja Ы bila utvrdena da u
prethodnim godinama пјје bilo priznatjh gubitaka па tom sredstvu Qedinici koja generise novac) usled
umanjenja vrednosti. Ponistenje gubitka od umanjenja vrednostj odmah se priznaje kao prihod, osim ako
se pгedmetno sredstvo пе iskazuje ро ргосепјепој vrednosti, u kom slu6aju se ponis\enje gubitka od
umanjenja vrednosti iskazuje kao роуеёапје usled revaloгizacjje. Na dan 31. decembra 2014. godjne, па
osnovu ргосепе гukovodstva Drustva, пе postoje indicije da је vгednost mateгijalne imovine obezvredena.

З.9. Lizing

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing и svim slueajevima kada se lizingom, па koгisnika lizinga,
prenose u najveeoj тегј svi гizici i koristi koji pгoizlaze Iz vlasnistva nad sredstvima. Svaki drugi lizing se
klasjfikuje kao operatjvni lizjng.
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

3. PREGLED ZNАёАЈNIН RАёUNОVОDSТVЕNIН POLITIKA (nastavak)

3.9. Lizing (nastavak)

Drustvo kao davalac liziпgа

Prihod ро osnovu operativnog lizinga (prihod od renti) priznaje se ргјтепот linearne metode tokom
perioda trajanja lizinga. Indirektni troskovi nastali u pregovorima i ugovaranjem operativnog lizinga dodaju
se knjigovodstvenom iznosu iznajmljenog sгedstva ј priznaju se па ргорогсiопаlпој osnovi tokom peгioda
trajanja lizinga.

Druslvo kao korisnik lizinga

Sredstva koja se drie ро ugovorima о finansijskom lizingu se prvobilno priznaju kao sredstva Drustva ро
sadasnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvraenih па pocetku perioda lizinga. Odgovaraju6a obaveza
ргета davaocu lizinga se ukljucuje u bilans stanja kao obaveza ро finansijskom lizingu.

Plaeanje rata lizinga se rasporeduje Izmedu finansijskih troskova i smanjenja obaveza рс оsпоvu obaveza
lizinga sa сilјет postizanja konstantne stope ucesCa u пе izmiгenom iznosu obaveze. Finansijski rashodi
se priznaju odmah u bilansu uspeha. osim ako se direktno mogu pripisati sredstvima koja se
osposobIjavaju za upotrebu, u kojem se slucaju kapitalizuju u skladu sa opslom politikom Drustva о
troskovima pozajmljivanja (паротепа 3.2.).

Rate рс osnovu operativnog lizinga se priznaju kao trosak па lјпеагпој оsпоvi za vreme trajanja lizinga,
osim kada postoji neka druga sistematska osnova koja Ьоlје odslikava vremenski sabIon trosenja
ekonomskih korisli od iznajmljenog sredstva.

u slu6aju kada se odobravaju lizing olaksice, опе ulaze u sastav operalivnog lizinga i priznaju se kao
obaveza. Ukupna korist od olaksica pгiznaje se kao smanjenje troskova iznajmljivanja па lineaгnoj osnovi,
osim kada postoji neka druga sistematska osnova koja Ьоlје odslikava vremensku struktuгu tгosenja
ekonomskih koristi od iznajmljenog sredstva.

3.10. Zalihe

Zalihe se iskazuju ро сепј kostanja јlј ро neto prodajnoj vrednosti u zavisnosti od toga koja је niza.
Nabavna vrednost ukljucuje vrednosl ро faktuгi dobavlja6a, transportne i zavisne tгoskove. Neto pгodajna
vrednost је сепа ро kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon итапјепја
сепе za troskove prodaje. ОЬгаёuпizlaza (utгoska)zaliha vrsi se ро metodi pondeгisanepгosecneсепе.

Тегееепјет ostalih rashoda vrsi se ispravka vrednosti zaliha u slucajevima kada se осепј da је potrebno
svesti vrednost zaliha па njihovu neto prodajnu vrednost. Za osteeene zalihe i zalihe koje ро kvalitetu пе
odgovaraju standardima vrsi se odgovaraju6a ispravka vrednosti, ili se u celosti otpisuju.

3.11. Finansijski instrumenti

Finansijski instrumenti se inicijalno vгednuju рс fer vгednosti, uvecanoj za troskove tгansakcija (izuzev
finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju ро fer vrednosli kroz bilans uspeha), koji su
diгektno pгipisivani nabavci ili emitovanju finansijskog sгedstva ili finansijske obaveze.

Finansijska sгedstva i finansijske obaveze se evidentiгaju u bilansu stanja Dгustva, od momenta kada se
Dгustvo ugovoгnim odгedbama vezalo za instгument. Kupovina iIi pгodaja finansijskih sгedstava priznaje
se ргiтепот оЬгасипа па datum рогаупаПја,odnosno datum kada је sredstvo isporuceno drugoj slrani.

Finansijska sredstva prestaju da se pгiznaju kada Drustvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad
tim instгumentima, sto se desava kada su pгava koriscenja instгumenata гealizovana, istekla, napustena ili
ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada је obaveza predviaena ugovoгom ispunjena,
otkazana јlј istekla.

а) Ueesca u kapitafu za koja пе postoji aktivno tгiiste i harfije od vrednosti raspoloiive za prodaju

Uces6a u kapilalu ostalih pravnih lica, za koje пе postoji aktivno triiste i triisne vrednosti, vrednovana su
ро nabavnoj vгednosti umanjenoj za ispгavku vгednosti.
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

3. PREGLED ZNАёАЈNIН RАёUNОVОDSТVЕNIН POLITIKA (nastavak)

3.11. Finansijski instrumenti (nastavak)

ај Ucesca и kapitalu za koja пе postoji aktivno triiste i hartije od vrednosti raspo/oiive za prodaju
(nastavakj

Нагјјје od vrednosti raspolozive za prodaju vrednovane su ро fer (postenoj) vrednosti. Fer vrednost је
iznos za koji sredstvo moze biti razmenjeno izmedu dobro obavestenih, voljnih strana u transakciji ро
tгzisnim uslоvimэ. Nегеаlizоvапi doblci ј gubici koji proizilaze iz рготепа feг vrednosti iskazuju se u okviru
kapitala, odnosno ukljucuju se u bilans uspeha u trenutku kada postanu realizovani ili kada se steknu
uslovi za pгiznavanje imрагitеtэ.

Ьј Ostali dugorocni finaпsijski plasmani

Ostali dugorocni finansijski plasmani sastoje se od potraiivanja ро osnovu stambenih kredita datih
cadnicima Drustva sa rokom otplate do 20 godina, iskazanih ро nominalnoj vredпosti koja odrazava
sadasnju vгednost buducih novёanih tokova diskопtоvапu ugovorenom kamatnom stopom. Ро ргосепј
rukovodstva efekti пе primenjivanja MRS 39 "Fiпansijski instrumenti: Priznavanje i odmeravanje" ро kome
se dugorocna potrazivanja vгednuju рс amortizovanoj vrednosti ргјтепот efektivne kаmаtпе stope nisu
od materijalnog znaёaja za finansijske izvestaje posmatrane u celini.

vj Potraiivanja od kupaca

Potrazivanja od kupaca iskazana su ро njihovoj nominalnoj vrednosti, иmапјепој za ispravke vrednosli
nenaplativih potrazivanja. Ispravka vrednosti potraiivanja od kupaca se vrsi па teret bilansa uspeha za
sva potrazivanja od domacih kupaca i kupaca u inostranstvu koja nisu парlасепа u roku od 60 dana od
datuma dospeёa, иmапјепа za iznos obaveza ргеmа tim kupcima. Nenaplativa potrazivanja se otpisuju па
osnovu sudske odluke, ргеmа d090VOCUо рогаупапји izmedu ugovornih strana ili па osnovu odluke
Upravnog odbora Drustva. Za potrazivanja od povezanih lјса se пе vrsi ispravka vrednosti.

gj Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U izvestajima о tokovima gotovine, pod gotovinom se podrazumevaju novёana sredstva u biagajni i
novёana sredstva па гасипјmа kod poslovnih banaka. Gotovinski ekvivalenti su kratkorocna, visoko
likvidna ulaganja koja se brzo pretvaraju u poznate iznose gotovine i nisu pod znaёajnim uticajem rizika
ргоmепа vrednosti. Gotovinske ekvivalente predstavljaju огосеп; depoz;ti kod poslovnih banaka па period
do 90 dana.

dj Obaveze ргеmа dobavijacima

Obaveze ргеmа dobavljacima se рroсепјији ро njihovoj nominalnoj vrednosti.

d) Obaveze ро kreditima

Obaveze рс kreditima se pocetno ргizпајu рс fer vrednosti, итапјепој za transakcione troskove, а nakon
t09a Бе iskazuju рс amortizovanoj vrednosti uz primenu ugovorene kamatne stope koja aproksimira
efektivnoj kamatnoj stopi

3.12. Porez па dobitak i ostali porezi i doprinosi

ај Tekuci poтezпа dobitak

Tekuci porez па dobitak predstavlja iznos koji se obracunava primenom propisane poreske stope od 15%
па osnovicu utvcdenu poreskim bIlansom, koja predslavlja iznos dobitka рге oporezivanja ро odbilku
efekata uskladivanja prihoda i rashoda, u skladu sa poreskim propisima Repubiike Srbije, uz иmапјепје za
propisane poreske kredite.

Zakon о porezu па dobitak Repubiike Srbije пе predvida da se poreski gubici iz tekuceg perioda mogu
koristiti kao osnova za povcaёaj poreza placenog u prethodnim periodima. Medulim, gubici iz tekuceg
perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budutih
obracunskih perioda, ali пе duze od ре! godina. Poreski gubici nastali рге 1. јапиага 2010. godine mogu
se prenositi па гаСипbuducih dobitaka u periodu пе duzem od deset godina.
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3. PREGLED ZNACAJNIH RACUNOVODSТVENIH POLITIKA (nastavak)

3.12. Porez па dobitak i ostali porezi i doprinosi (nastavak)

Ь) Odlozeп; porez па dobitak

Odlozeпi porez па dobitak se obracunava koriscenjem metode utvrdivanja obaveza ргета bilansu stanja.
za pгivremene razlike pгoizasle iz razlike izmedu poreske osnove potrazivanja i obaveza ј njihove
knjigovodstvene vгеdпоsti. Odlozene poreske obaveze se priznaju za $ve oporezive privremene razlike.
Odlozena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne ргјугетепе razlike i poreske gubitke i kredite. koji
se mogu prenositi u naredne fiskalne periode. do stepena do kojeg се veгovatno postojati oporezivi
dobitak od kojeg se odlozena poreska sredstva mogu iskoristiti ..

Odlozena poreska sredstva i obaveze se obracunavaju ро poreskoj stopi od 15%. Odlozeni porez se knjizi
па teret јlј u korist bilansa uspeha. osim kada se odnosi па pozicije koje se knjize direktno u korist ili па
teret kapitala. i u tom slucaju se odlozeni porez takode rasporeduje u okviru kapitala.

с) Porez; ; dopriпos; koj; пе zav;se od rezultata

Porezi ј doprinosi koji пе zavise od гezultata ukljucuju porez па imovinu, poгeze i dopгinose па zarade па
teret poslodavca, kao i druge poreze i doprinose u skladu sa repubIickim, poreskim i opstim pгopisima. Оуј
porezi ј dopгinosi su pгikazani u okviru ostalih poslovnih гаshоdэ.

3.13. Beneficije za zaposlene

а) Porez; ; dopriпos; foпdov;тa za socijalпu s;guтost zaposleп;h

U skladu sa propisima koji se primenjuju u RepubIici Srbiji, Drustvo је u obavezi da рlаёа doprinose
dгzavnim fondovima kojima se obezbeduje socijalna siguгnost zaposlenih. Оуе obaveze ukljucuju
dopгinose za zaposlene па teret poslodavca u iznosima оЬгэсuпаtim рс stopama propisanim relevantnim
zakonskim propisima. Drustvo је, takode, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da
ih, u јте zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi па teret poslodavca i doprinosi па teret zaposlenog
se knjize па teret rashoda perioda па koji se odnose.

Ь) Obaveze ро osпovu otpreтп;пa ; jubilaт;h пagrada

Dгustvo је u obavezi da isplati zaposlenima оtргеmпiпе, u zavisnosti od godina rada ргоvеdепih u
preduzecu, u visiпi od tri zarade koje је zароslепi ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se
isplacuje otpremnina, оdпоsпо u visiпi ргоsеёпе mеsеспе zarade isрlасепе u Drustvu za mesec koji
prethodi mesecu u kojem se isplacuje otpremnina, ako је !о za zaposlenog роуоlјпјје. Pored navedenog,
Drus!vo је i u obavezi da isplati jubilame nagrade za 1О, 20 i 30 godina rada u Drustvu. Jubilame nagrade
se isplacuju u procentu od 35% do 120% visine prosecne zarade ostvarene u mesecu koji prethodi
mesecu isplate.

Drustvo је izvrsilo геzеrvisапја ро osnovu obaveza ро паvеdепim оsпоvаmа i odgovarajuC:a
obelodanjivanja su prikazana u паротепј 26.

4. PREGLED ZNACAJNIH RACUNOVODSТVENIH PROCENA

Prezentacija fiпапsiјskih izvestaja zahteva od гukovodstva Drustva koriscenje пајЬоljih mogucih ргосепа i
razumnih pretpostavki, koje јmаји efekta па prezentirane vrednosti sredstava i obaveza, obelodanjivanje
potencijalnih potrazivanja i obaveza па dan sastavljanja finansijskih izvestaja, kao i prihoda i rashoda u
toku izvestajnog perioda. Ove ргосепе i pretpostavke su zаsпоvапе па istorijskim i ostalim iпfогmасiјаmа
raspolozivim па dan sastavljanja finansijskih izvestaja. Stvarni iznosi se mogu razlikovati od pгocenjenih.
U паstаvku su prikazane klјuспе pretpostavke vezane za Ьuduспоst ј ostali izvori ргосепјivапја,
пеizvеsпоsti па datum Ыlапsа stanja koje predstavljaju zпаёајап rizik za mаtегiјаlпе korekcije iznosa
pozicija bilansa stanja u sledecoj finansijskoj godini.

4.1. Amoгtizacija i stopa amoгtizacije

ОЬгаёип amortizacije i stope amortizacije su zаsпоvапе па projektovanom еkопоmskоm veku tгајапја
nekre!nina, оргете i nematerijalna ulaganja. Jednom godisnje Drustvo proceпjuje ekonomski vek па
osnovu trenutnih predvidanja.
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4. PREGLED ZNАёАЈNIН RАёUNОVОD5ТVЕNIН PROCENA (nastavak)

4.2. Ispravka vrednosti potrazivanja

Obгacunali smo ispгavku vгednosti za sumnjiva ј sporna роtгаzivапјэ, па osnovu рroсепјепih gubitaka
usled nemogucnosti kupaca da ispune neophodne obaveze. Nasa ргосепа је zasnovana па starosnoj
analizi potrazivanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnim sposobnostima nasih kupaca i рготепата
u uslovima pгodaje, priiikom utvrdivanja adekvatnosti ispravke vrednosti sumnjivih i spornih potrazivanja.
Оуо uk/jucuje i pretpostavke о buducem ponasanju kupaca i rezuitujucim buducim пар/ајата.
Rukovodstvo veruje da пјје potrebna dodalna ispravka vгednosti potгazivanja, izuzev rezervisanja vec
ргikаzапih u fiпапsiјskim izvestajlma.

4.3. Obezvredenje zaliha

Qbracunali smo ispravku vrednosti zaliha па osnovu procenjenih gubitaka usled nemogucnosti pгodaje јlј
realizacije u pгocesu proizvodnje. Nasa ргосепа је zasnovana па analizi kretanja zaliha, istoгijskim
otpisima, ргосепата kretanja па trsistu prodaje, planovima pгodaje, рготепата u uslovima prodaje,
ргосепе rokova upotrebe, kao i ргосепе stanja i upotrebne vrednosti zaliha, prilikom utvrdivanja
adekvatnosti ispravke vrednosti zaliha. Оуо ukljucuje i pretpostavke о buducem ponasanju kupaca i
rezultujucim buducim pгodajama. Rukovodstvo veruje da пјје ројгеЬпа dodatna ispravka vrednosti zaliha,
izuzev rezervisanja vec prikazanih u finansijskim izvestajima.

4.4. Fer vrednost

Fer vrednost finansijskih instrumenata za koje пе postoji aktivno tr:iiste је odredena ргјтепот
odgovarajucih metoda ргосепе. Drustvo primenjuje pгofesionalni sud prilikom izbora odgovarajucih
metoda i pretpostavki.

Poslovna politika Drustva је da obelodani informacije о ргаујёпој vrednosti aktive i pasive za koju postoje
zvanicne tr:iisne informacije i kada se ргаујёпа vrednost znacajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti.
U RepubIici 5гЫјј пе postoji dovoljno tr:iisnog iskustva, kao пј stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i
pгodaje potrazivanja i 05tale finansijske aktive i pasive. posto zvапiспе trzisne informacije nisu u svakom
trenutku raspoloZive. 5toga, pravicnu vrednost пјје moguce pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tr:iista.
Uprava Drustva vrsi procenu rizika ј, u sluёajevima kada se осепј da vrednost ро kojoj se imovina vodi u
poslovnim knjigama песе biti realizovana, vrsi ispravku vrednostio Ро misljeпju rukovodstva Drustva,
iznosi u ovim finansijskim izvestajima odrazavajuvrednost koja је, u datim okolnostima, najverodostojnija i
najkorisnija za potrebe izvestavanjao '

5. KOREKCIJA РоёЕТNОG 5TANJA

Drustvo је, u skladu sa zahtevima MR5 8 .Racunovodstvene politike, рготепе racunovodstvenih ргосепа
i greske", izvrsilo korekciju finansijskih izvestaja па dan i za godinu zavrsenu па dan 31. decembra 2013.
godine, za kasпije identifikovane nematerijalпe greske u iznosu od 351 hiljaOdudinara ро osпovu korekcija
poreskog rashoda perioda za efekte transfernih сепа. Efekti korekcija па bilans uspeha za godinu
zavrsenu па dan 31. decembra 2013. godine, prikazane su u narednom pregledu (u hiljadama dinara):

Neto dobitak, prethodno iskazano
• Naknadno identifikovane nematerijalne greske - efekti transfernih
сепа u poreskom bilansu za 2013. godinu

Neto dobitak za 2013. godinu, nakon korekcija

2013.

113,053

(351)

112,702

Efekti korekcija па pozicije kapita/a па dan па dan 31. decembra 2013. godine, prikazan је u narednom
pregledu (u hiljadama dinara):

Nerasporedeni dobi!ak, prethodno Iskazano
- Naknadno identifikovane nematerija/ne greske - efekti transfernih сепа u poreskom
bilansu za 2013. godinu priznati kroz пејо rezultat

Nerasporedeni dobitak, nakon korekcija

31. decembar
2013.

830,591

(351)

830,240
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6. PRIHODI ОО PRODAJE

Struktura prihoda od prodaje prikazana је u narednim tabelama:
U hiljadama dinara

za godinu koja se zavrsava
31. decembra
2014. 2013.------

Prihodi od prodaje roЬе
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Drugi poslovni prihodi

98,004
2,441,346

19,417

2,558,767

97,550
2,503,374

17,705

2,618,629

Struktura prihoda od prodaje гоЬе ј proizvoda i usluga, data је u narednoj tabeli:

U hiljadama dinara
Za godinu koja se zаvrSзvа

31. decembra
2014. 2013,

Povezana pravna lјса (паротепа 31):
- prihodi od prodaje usluga
- prihodi od prodaje roЬе па domai:em tг:Шitu
- prihodi od prodaje гоЬе па stranom triistu

Prihodi od prodaje па domai:em triistu:
- prihodi od prodaje roЬе
- prihodi od prodaje proizvoda

Prihodi od prodaje па inostranim lriistima:
- prihodi od prodaje гоЬе
- prihodi od prodaje proizvoda

7,584
405,070 404,189
611,155 657,129

1,016,225 1,068,902

87,701 89,054
824,342 829,441
912,043 918,495

10,303 8,495
600,779 602,377
611,082 610,872

2,539,350 2,598,269

ај Geografska koпceпtracija prihoda od prodaje ро pojediпim tr:iiiШmа

Geografska koncentracija prihoda od prodaje ро pojedinim triistima је sledei:a:
U hiljadama dinara

Godina koja se zаvrSзvа
31. decembra
2014. 2013.

Prihodi od prodaje roЬе, proizvoda i usluga:
- Srbija (domai:e triiste)
- Belorusija
- RepubIika Srpska i Federacija Bosne ј Hercegovine
- Rumunija
- BJR Makedonija
- Сгпа Gora
- Rusija
- Hrvatska
- Slovenija
- Ceska RepubIika
- Ostala triista

1,317,113 1,330,268
238,884 220,567
257,352 263,640
20,054 14,676
120,803 119,340
53,452 47,817
186,695 260,571
28,056
71,569 60,080
25,091
220,281 281,310

2,539,350 2,598,269

18



ZVEZDA HELIOS Ад GORNJI MILдNOVAC

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2014. godine

6. PRIHODI OD PRODAJE (nastavak)

Ь) lпformacija о пајуеаm kиpcima
U hiljadama dinara

Godina koja se zavrsava
31. decembra
2014. 2013.------

Naziv kupca:
- DCB Helios d.o.o. Beogгad, Sгbija
- Helmos 000 Moskva, Rusija
- Bemins d.o.o. Novi Sad, Sгbija
- HG Tгade ВН d.o.o. Capljina, Fedeгacija ВјН
- ВаЫја соттегс n.t.p. Bгesje, Kosovo Polje, Sгbija
- HG Tгade Makedonija dooel Skoplje, BJR Makedonija
- Allanl ZAO Minsk, Beloгusija
- Mepol Соттегсе d.o.o. , Srpsko Sarajevo, RepubIika Srpska
- Madiig d.o.o. Весеј, Sгbija
- Sгbijaput a.d. Beograd, Srbija
- Agrocom Uгosevac, Sгbija
- Helios TBLUS LjubIjana, Slovenija
- Oslali kupci

405,073 404,189
186,312 261,524
207,878 174,133
152,997 148,641
102,234 95,049
94,959 90,242
52,725 77,331
57,700 67,353
41,036 60,924

46,222
63,742 59,753
59,281 48,606

1,115,413 1,064,302

2,539,350 2,598,269

7. TROSKOVI MATERIJALд 1 TROSKOVI GORIVA 1 ENERGIJE
U hiljadama dinara

za godinu koja se zаvrSзvа
31. decembra
2014. 2013.

Tmskovi materijala:
Tгoskovi mateгijala i ambalaze
Tгoskovi oslalog materijala
Tгoskovi kancelarijskog mateгijala

Tгoskovi goliva i eпeгgye:
Tгoskovi elektricne eneгgije
Troskovi ostalog goriva i тaziva

1,629,840 1,772,469
25,632 20,519

806 2,409

1,656,279 1,795,397

18,395 15,132
15,065 17,165

33,460 32,297

8. TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LlёNI RASHODI
U hiljadama dinara

za godinu koja se zаvrSзvа
31. decembra
2014. 2013.

Troskovi bгuto zarada
Tгoskovi dopгinosa па zaгade па terel poslodavca
Oslali licni гashodi
Ргјтапја clanova izvгsnog ј nadzoгnog odbora
Troskovi pгevoza zaposlenih
Ostali Iгoskovi

165,508 184,607
29,434 32,693
11,622 18,709
1,732 2,840
2,275 2,044
16,331 16,877

226,902 257,770
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9. TROSKOVI AMORТlZACIJE I TROSKOVI DUGOROCNIH REZERVISANJA
U hiljadama dinara

za godinu koja se zаvrSзvа
31. decembra
2014. 2013.

Troskovi amortizacije (паротепе 17 i 18)
Troskovi dugогоёпih rezervisanja (паротепа 26)

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

77,671
1,124

78,795

73,887
921

74,808

U hiljadama dinara
Za godinu koja se zаvrSзvа

31. decembra
2014. 2013.------

Troskovi transportnih usluga
Troskovi neproizvodnih usluga
Troskovi reklame I propagande
Tгoskovi stгuёпоg obrazovanja
Troskovi redovnih odгzavanja i popravki
Troskovi ostalih poreza i dopгinosa
Troskovi гepгezentacije
Ргетјје osiguranja
Troskovi zakupa
Troskovi platnog pгometa
Troskovl komunalnlh usluga
Troskovi fiziёkоg obezbedenja
Zdravstvene usluge
Troskovi ёlапагiпа
Ostali troskovi

Od cega:
- Tгoskovi proizvodnih usluga
- Nematerijalni troskovi

Svega tгoskov; pro;zvodnih usfuga ; neтaterijaln; tгoskov;

11, FINANSIJSКI PRIHODI

60,180
44,345
5,942
17,720
32,609
8,051
3,531
7,676
6,056
3,363
2,729
4,818
683

1,095
12,750

211,548

116,939
94,609

211,548

60,188
53,244
5,787
17,748
21,375
9,337
6,868
6,612
4,783
3,270
2,484
2,873
515
305

9,397
204,786

111,758
92,028

204,786

Prihodi od kamata:
- povezana pravna lјса (паротепа 31)
- ostali

Pozitivne kursne razJike
Ostali finansijski prihodi

U hiljadama dinara
za godinu koja se zаvrSзvа

31. decembra
2014. 2013.------
2,775 729
883 615

3,658 1,344

29,148 36,279
327

32,806 37,950
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12. FINANSIJSKI RASHOOI
U hiljadama dinara

za godinu koja se zavrSava
31. decembra
2014. 2013.------

14,191 5,655
12,189 26,360
26,380 32,015

17,449 40,600

56,653 72,615

Negativne kursne razlike:

Rashodi kamata:
- povezana pravna lica (паротепа 31)
- ostali

13. OSTALI PRIHOOI
U hiljadama dinara

za godinu koja se zavrsava
31. decembra
2014. 2013.

Naplacena ispravljena potrazivanja
Naplacena direktno otpisana I isknjizena potrazivanja
ооысј od prodaje osnovnih sredstava
Prihod od naplate ;;tete
Naknadno odobreni rabati
Ostalo

6,998 7,129
12,818

157 355
2,910 958

5,733
9,435 12,045

32,318 26,220

14. OSTALI RASHOOII RASHOOI ОО USKLAf)IVANJA VREONOSTIIMOVINE
U hiljadama dinara

za godinu koja se zаvrSзvа
31. decembra
2014. 2013,------

Ostali rashodi:
Obezvreoenje stalne imovine патепјепје pгodaji
Naknadno odobreni rabati kupcima
Manjkovi
Ostalo

Rashodi od uskladivaпja vredпosti potrazivaпja:
Ispravka vrednosti potrazivanja

4,927
6,583
2,441

3,102 6,862

8,029 15,886

33,168 27,790

15. POREZ NA DOBITAK

а) Komponente poreza па dobitak
U hiljadama dinara

za godinu koja se zavrsava
31. decembra
2014. 2013.

Tekuci porez па dobitak
Odlozeni poreski prihod perioda

(21,463)
4,884

(16,579)

(13,900)
5,770

(8,130)
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15. POREZ NA ООВIТАК (naslavak)

Ь) Usaglasavanje poreza па dobitak i proizvoda rezultata poslovanja pre oporezivanja i propisane
poreske slope

U hiljadama dinara
2014. 2013.

Dobitak рге opoгezivanja

Porez па dobitak obracunat ро zakon5koj slopi
Umanjenja ро 05nOVUpoгe5kih kгedita
Oslalo

219.263 120.832

(32,034) (20,224)
10,571 6,674
4,884 5,420

(16,579) (8,130)

с) Odlozena poreska sredstva i obaveze
U hiljadama dinara

2014. 2013.

Stanje 1. januaгa
Privгemene гazlike рс osnovu razlicitog priznavanja пеkгеtпiпа,

postrojenja i оргете рс гacunovodstvenim i poгeskim pгincipima
05talo
Ргivгеmепе гazlike рс osnovu obezvredenja imovine

8,743 3,349

6,140 5,946
(52) (260)

(1,204) (292)

13,627 8,743

16. ZARADA РО AKCIJI
U hiljadama dinara

2014. 2013.

Softver u pripremi
____ ~(~S~A~P~)Softver i liсепсе

Neto dobitak
Pгoseёan pondeГi5aniЬгој akcija u toku godine

Osnovna zaгada ро akciji (u dinaгima)

17. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nabavna vrednost
Stanje 1. januaгa 2013. godine
Роуеёапја tokom godine
Smanjenja tokom godine
Stanje 31. decembгa 2013. godine

34,978

34,978

202,684
190.920

1,061.62

22,943
80
(15)

23,008

112,702
190.920

590.31

U hiljadama dinaгa

Ukupno

22,943
35,058

(15)
57,986

Роуесапја tokom godine
Aktiviгanje
Stanje 31. decembгa 2014. godine

Ispravka vrednosti
Stanje 1. januaгa 2013. godine
Amor1izacija
Rashodovanja i pгodaja
Stanje 31. decembгa 2013. godine

Amortizacija
Stanje 31. decembгa 2014. godine

Sadasnja vrednosl па dan:
- 31. decembгa 2014. godine
- 31. decembгa 2013. godine

25,220
(60,198)

34,978

25,220
60,198
83,206 83,206

21,788 21,788
410 410
(15) (15)

22,183 22,183

9,621 9,621
31,803 31,804

51,403 51,403
825 35,804
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31. decembar 2014. godine

17. NEMATERIJALNA ULAGANJA (nastavak)

Drustvo је росеу od 1. јапоага 2014. godine otpocelo sa koгiseenjem novog EPR infoгmacionog sistema
(SAP) i aktiviгalo isti u ukupnom iznosu od 60,198 hiljada dinaгa. Dodatni tгoskovi ulaganja, nastali tokom
2014. Godine (гazvoj novih mOdula, postavljanje sistema i drugo), koji su ispunili uslove pгiznavanja u
skladu sa MRS 38 "Nemateгijalna Јmоујпа" u iznosu od 25,220 hiljada dinaгa. kapitalizovani su.

18. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE
U hiljadama dinara

Osnovna Avansiza Ukupno
Gradevinski sredstva u osnovna Investicione osnovna

Zemljitite objekti Оргета ргјргетј sredstva nekretnine sredstva

Nabavna vrednost
8tanje 1. januara 201 З. godine 14,345 697,116 590,212 55,156 474 45,826 1,403,129
Роуе6апја tokom godine 403 4,744 99,510 8,906 113,563
Prenosi - aktiviranja 31,943 30,000 (61,943) (9,162) (9,162)
Prodaja (2,292) (2,292)
Rashodovanja (3,242) (3,242)

Stanje 31. decembгa 2013. god. 14,345 729,462 619,422 92,723 218 45,826 1,501,996

Роуееапја tokom gоdiпе 933 17,534 22,463 1,434 42,364
Smanjenja tokom godine (1,593) (1,593)
Rashodovanja (8,088) (8,088)

Stanje 31, decembгa 2014. god. 14,345 730,395 628,868 115,186 59 45,826 1,534,679

Ispravka vrednosti
Stanje 1. januara 201 З. godine 314,868 327,169 36,610 678,647
Amortizacija 17,814 54,518 1,145 73,477
Rashodovanja i prodaja (4,954) (4,954)

Stanje 31. decembra 2013. god. 332,682 376,733 37,755 747,170

Amortizacija 18,667 48,238 1,146 68,051

Rashodovanja i prodaja (7.585) (7,585)

Stanje 31. decembre 2014. god. 351,349 417,386 38,901 807,636

Sadasnja vrednost па dan:
'.31. decembra 2014. godine 14,345 379,046 211,482 115,186 59 6,925 727,043

.31, decembгa 2013. godine 14,345 396,780 242,689 92,723 218 8,071 754,826

Nekгetnine, postrojenja i оргеmа u vlаsпistvu Dгustva. lосiгапi su u Goгnjem Мilапоvсu, RepubIika Srbija i
iskazana su u ovim finansijskim izvestajima па dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 727,043 hiljade
diпаrа.

19. DUGОRоёNI FINANSIJSKI PLASMANI
U hiljadama dinara

31. decembar 31. decembar
2014. 2013.-------

Haгtjje od vгednosti гaspolozive za pгodaju
StаmЬепi krediti odobгeni zароslепimа
Ostali plasmani

3,573
4,953

8,526

2,754
6,120
1,376

10,250

Krediti odobгeni zaposlenima odnose se па zajmove za fiпапsiгапје stambene izgradnje odobгene па period
otplate od 10 do 20 godina, па koje se оЬгасопауа revaloгizaciju u visini stope гasta сепа па malo u
Republici Sгbiji.
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20. ZдLIHE

Materijal
Rezervni deiovi
Alat i inventar
Gotovi proizvodi
Roba u magacinu

Stalna sredstva паmепјепа prodaji
Avansi za оЬппа sгedstva

Minus: Ispravka vrednosti zaliha

21. POTRдZlVANJA РОOSNOVUPRODAJE

Potrazivanja od povezanih pravnih lica (пароmепа 31)
Potrazivanja od kupaca u zemlji
Potrazivanja od kupaca u inostranstvu

Minus: Ispravka vrednosti potrazivanja

22. КRАКТОRоёNI FINANSIJSKIPLASMANI

ZVEZDAHELIOSАд GORNJIMILANOVAC

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

____ 20_1_4_. 2013.

159.633 179.295
8,676 9,727

3,642
138,296 161,108
10,984 16,006
317,589 369,778

4,927
64 88

(4,132) (28,733)

313,521 341,133

U hiljadama dinara
31, decembar 31. decembar

2014. 2013.-------

325,124 339,348
342,031 360,646
111,997 111,143
779,152 811,137

(96,728) (71,220)

682,424 739,917

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.-------

Огоёепа sredstva kod poslovnih banaka
Date kгаtkогоёпе pozajmice
Ostalo

23. GOTOVINSKIEKVIVALENTII GOTOVINA

1,452

1,452

3,994
2,752

6,746

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

____ 2_0_1_4'_ 2013.

Tekuci гacuni u dinarima
Devizni racuni
Blagajna

110,327
60,470

170,797

13,770
5,764

30

19,564
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24. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RдZGRANICENJA
U hiljadama dinara

31. decembar 31. decembar
2014. 2013.-------

Ostala aktivna vremenska razgranicenja
Potrazivanja za vise placen porez па dodatu vrednost

25. КAPITAL

2,808
30,369

33,177

3,655
26,438

30,093

Struktura akcijskog kapitala Oгustva па dan 31. decembra 2014. godine је sledeca:

Broj akcija %
U hiljadama

dinara

Helios d.o.o., Oomzale, Slovenija 190,920

190,920

100.00

100.00

404,750

404,750

Struktura akcijskog kapitala Orustva па dan 31. decembra 2013. godine је sledeca:

Broj akcija %
U hiljadama

dinara

Helios d.o.o., Oomzale, Slovenija
Proinvestments a.d.
Akcijski Fond АО BEOGRAO
ВОО М&V INVESTMENTS АО - zbirni racun 1
Finworld a.d.
Orustvo za menadzment poslove
ВОО М&У INVESTMENTS АО
Vojvodanska/Kastodi klijenti
Tesla Capital a.d. Beograd
Ргоћпапсе d.o.o. Beograd
Ostali

147,261
9,150
5,375
1,416
1,223
1.111
1,083
900
850
759

21,792

190,920

77,13
4,79
2,82
0,74
0,64
0,58
0,58
0,47
0,44
0,40
11,42

100.00

312,183
19,387
11,414
2,995
2.590
2,347
2,347
1,902
1,781
1,619

46,185

404,750

Оапа 3. аргјlа 2014. godine, strano pravno lјсе "Remho Beteiligungs" GmbH, Вес, Austrija preuzelo је
77.93% akcijskog kapitala "Helios" ОО (kasnije d.o.o.), Oomzale, Slovenija i time postalo i vecinski
akcionar Orustva. Pored toga, navedeno pravno lјсе, zajedno sa vecinskim akcionarom Orustva је objavilo
obavestenje о патегј preuzimanja preostalih akcija s патегот da postane jedini akcionar Orustva,
istovгemeno se obavezujuci da се u гoku od 15 dana od dana objavljivanja obaveStenja podneti Komisiji
za haгtije od vrednosti RepubIike Srbije zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje, kao i da се
objaviti ponudu za preuzimanje odmah nakon ргјјета resenja Komisije za haгtije od vrednosti. Na osnovu
ponude о preuzimanju preostalih akcija, izvrsen је pгinudni otkup preostalih akcija, сјте је vecinski
akcionar Drustva postao jedini akcionar sa 100% akcijskog kapitala.

26. DUGOROCNA REZERVISANJA

U hiljadama dinara
Jubilarne

Otpremnine nagrade Ukupno ! ;
Stanje 1. januara 2013. godine 11,818 7,408 16,772 1.
Isplacena ргiтапја (2,091) (1,738)
Rezervisanja 359 562 4,192

Stanje 31. decembra 2013. godine 10,086 7,970 18,056

Isplacena ргiтапја (977) (206) (1,183)
Rezervisanja 630 493 1,123

Stanje 31. decembra 2014. godine 9,739 8,257 17,996
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27. DUGОRоёNЕ OBAVEZE
U hiljadama dinara

31. decembar 31. decembar
2014. 2013.

Ougorocni krediti
Obaveze ро osnovu finansijskog lizinga

Minus: Tekuea dospeca dugorocnih obaveza (паротепа 28)

аЈ Dugorocni krediti

278.204
527

278,731

278,731

200,000
902

200,902

(71,298)

129,604

U hiljadama dinara

Kreditor Kamatna stopa

Valula
Iznos u

Oznaka valuti
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.------

Helios TBLUS, Oomzale, SLO
квм Bankaa.d., Kragujevac
Societe generale a.d., Beograd

3М EURIBOR + 4%
3М EURIBOR +3%
3М EURIBOR +4,6%

EUR
EUR
EUR

2,300,000
750,000
994,558

278.204
85,982
114,018

278.204 200,000

Drustvo је 1. avgusta 2014. godine zakljucilo ugovor sa povezanim pravnim 'јсет НеПоs TBLUS,
Oomzale, Slovenija о dugorocnom kreditu u iznosu od EUR 2,300,000 sa патепот refinansiranja
dugorocnih kredita uzetih od poslovnih banaka u ranijim godinama, uz kamatnu stopu u visini 3-mesecnog
Euribora uveeanog za 4% i rokom dospeea dana 30. juna 2020. godine.

278,204

Oospece obaveza ро dugorocnim kreditima је sledeee:

Оо 1 godine
Od 1 do 5 godina

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.-------
71,298
128,702

Ь) Obaveze ро osnovu finansijskog lizinga

Zbir minimalnih
rata lizinga

31. decembar 31. decembar
2014. 2013.------

U hiljadama dinara
Sadasnja vrednost minimalnih

rata lizinga
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.------
Oospeva za plaeanje:
- do jedne godine
- od jedne do pet godina

Minus buduci tгoskovi fiпапsiгапја

Sadasnja vrednost minimalnih rata
Ukljuceno u finansijske
izvestaje kao:

Kratkorocne finansijske obaveze
Ougorocne obaveze

401
501
902
(375)

527

39З
885

1,278
(376)

902

278,204

414
113

527

414
113

527

200,000

401
501

902

401
501

902
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28. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE

ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAC

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.-------
OospeCado jedne godine (паротепа 27):
- dugorocnih obaveza
Kralkorocni krediti u dinarima
Oslalo

29. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

409

409

71,298
204,642
1,296

277,236

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.

Oobavljaci u zemlji
Oobavljaci - zavisna ргаупа liса (паротепа 31)
Oobavljaci u inoslranstvu

30. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE

50,257
62,374
127,093

239,724

38,609
69,830
148,409

256,848

Obaveze za neto zarade
Obaveze za poreze i dopгinose па zarade
Obaveze za dividende
Ostale kratkoгocne obaveze

31. ODNOSI SA POVEZдNIM PRAVNIM LICIMA

Bilans stanja

Aktiva
Potrazjvaпja РО osпovu prodaie
Helios Toyaгna, Oomzale
ОСВ Helios d.o.o, Beograd
HG trade, Skoplje
Aurora, Cherkassy
Helios Coalings, Brasov
ОАО Oditak,Odincovo
HG trade ВН, Capljina, FBiH
HG trade Cгna Gora, Podgorica
Helmos, Moskva
Belinka belles
Chromos, Zagreb
Helios Poljska

Ukupno, aktiva

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.

6,070
3,768

18
1,044 78

1,044 9,934

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.

9,198 7,736
152,744 175,233
2,061 23
,2,102 1,980
4,219 3,077

440
88,647 64,752
9,557 1,434
48,880 73,722

6
3,007 5,452
4,709 5,493

325,124 339,348

325,124 339,348
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ZVEZDA HELIOS A.D. GORNJI MILANOVAG

31. ODNOSI SA POVEZANIM PRAVNIM LIGIMA (nastavak)

Bilans stanja

Pasiva
ОUgогоспј krediti
Helios TBLUS, Oomzale, SLO

Obaveze iz Dos/ovaпja
Helios Toyaгna, Oomzale
Helios Kemicka Тоуагпа, Oomzale
Helios Poslovne Storitve, Oomzale
Helios Italija
ОСВ Helios d.o.o, Beograd
Ouga, Beograd
Belinka belles
Ргоргја, Beograd
Chromos, Zagreb

Pasivпa vreтeпska razqraпiteпja

Ukupno, pasiva

8ilans uspeha
Prihodi

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

. 20_1_4_. 2013.

278,204

41.847 34,624
1,592 1.352
1,501 3,388

11,415
11,512

14,383 4,297
1,048
185

1,818 3,242
62,374 69,830

3,500 7,986

344,078 77,816

U hiljadama dinara
2014. 2013.------

l',
"':;

Prihodi od oгodaje
Helios Toyaгna, Oomzale
Helios 0.0., Oomzale
ОСВ Helios d.o.o, Beograd
Ouga, Beograd
HG trade, Skoplje
Ашога, Cherkassy
Helios Coatings, Brasov
HG trade ВН, С:арlјјпа
HG trade Cгna Gora. Podgorica
Helmos, Moskva
Belinka belles
Chromos, Zagreb
Helios,Poljska

Fiпапsfiskiопhоdi

HG trade ВН, С:арlјјпа
Belinka belles
Chromos, Zagreb

Ukupno, prihodi

58,543

405,070

94,958
6,030
17,338
152,997
40,133
186,312
12,228
23,699
18,917

1,016,225

2,615

160
2,775

1,019,000

49,346
4,216

404,189

90,242
1,961
11,039
147.918
41,769
261,524
13,395
18,306
24,997

1,068,902

724
16

740

1,069,642
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31. OONOSI SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (nas!avak)

Bilans uspeha U hiljadama dinara
Rashodi 2014. 2013.

Troskovi тaterijala
Helios Toyaгna. Oomzale 276,123 257,021
Helios Kemicka Toyaгna, Oomzale 9,848 12,198
Helios Italija 10,034 35,059
ОСВ Helios d.o.o, Beograd 158 8,019
Ouga, Beograd 1,467
HG trade, Skoplje 24
Belinka belles 7,240 5,487
Chromos, Zagreb 5,686 5,090
Rembrandtin lack,BeG 2,111

311,224 324,341
Troskovi пeтateriiaJпih usluqa
Helios Toyaгna, Oomzale 10,662 11,772
Helios O.D., Oomzale 48,646 57,538
ОСВ Helios d.o.o, Beograd 14,597 11,051
Ouga, Beograd 12,188 10,386
Chromos, Zagreb 2,375 1,399
HG Trade ВН, Capljina 205

88,468 92,351
Fiпaпsijski rashodi
Helios Тоуагпа, Oomzale 4,935 4,084
Helios Kemicka Toyaгna, Oomzale 30 173
Helios 0.0., Oomzale 197 390
Helios Italija 319
Belinka belles 16
Chromos, Zagreb 98 179

5,260 5,161
ОstаП rashodi

ОСВ Helios, Beograd 6,582

Ukupno, rashodi 404,952 428,435 I •
Neto prihodi 614,048 641,207

Troskovi bruto zarada rukovodstvu Orustva za 2014. godinu ;znose ukupno 35,752 hiljada dinara (za
2013. godinu - 33.305 hiljada dinara).

32. FINANSIJSКlINSTRUMENTII CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA

Upravljanje rizikom kapi!ala

Ne postoji formaln; okvir za upravljanje rizikom kapitala Orustva. Rukovodstvo Orustva razmatra kapitalni
rizik, па osnovama ubIaiavanja гizika i uverenja da се Drustvo biti u mogucnosti da odrii ргјпсјр stalnosti
poslovanja, istovremeno maksimiziraju6i роуе6апје ргоЩа vlasnika, preko optimizacije duga i kapitala.
Struktura kapitala Orustva sastoj; se od dugovanja, ukljucuju6i kratkorocne i dugoгocne kredite, gotov;nu i
gotovinskih ekvivalenata i kapitala koji se pripisuje vlasnicima, а koji ukljucuje akcijski kapital, ostali
kapital, rezerve, nerealizovane gubitke ро osnovu haгtija od vrednosti, kao ; nerasporedeni dobitak. Na
osnovu tog pregleda Orustvo uгavnotezava struktuгu kapitala preko isplate dividend;, novih dugorocnih
investicija kao ј uzimanja novih kredita iIi otkupa postojecih.

Lica koja kontrolisu finansije па nivou Dгustva vгse pregled strukture kapitala па gоdisпјеm nivou. Као
deo tog pregleda, rukovodstvo Orustva razmatra сепи kap;tala i rizik povezan sa vrstom kapitala.
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32. FINANSIJSKIINSTRUMENTII CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (naslavak)

Upravljanje rizikom kapilala (naslavak)

Pokazatelji zaduzenosti Drustva sa stanjem па kraju godine bili su sledei:i:

31. decembar
2014.

U hiljadama dinara
31. decembar

2013.

Zaduzenost а)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Neto zaduzenost

Kapital Ь)

Racio ukupnog dugovanja ргеmа kapitalu

279,138
(170,797)

108,341

1,449,911

0.07

405,544
(19,564)

385,980

1,246,759

0.31

а) Dugovanje se odnosi па dugorocne kredite i ostale finansijske obaveze.

Ь) Kapital ukljucuje osnovni kapital i rezerve.

Znacajne racunovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima

Detalji znacajnih racunovodstvenih politika, kao i kriterijumi i osnove za priznavanje prihoda i rashoda za
sve vrste finansijskih sredstava i obaveza obelodanjeni su u пароmепј 3 ovih finansijskih izvestaja.

Kategorije finansijskih instrumenala

Finansijska sredstva
Dugoroёni fiпапsiјski рlаэтапј
Kratkorocni finansijski plasmani
Potrazivanja od kupaca
Ostala potrazivanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Finansijske obaveze
Dugorocne obaveze
Kratkorocni krediti
Tekuca dospeca dugoгocnih obaveza
Obaveze iz poslovanja
Ostale obaveze

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.

8,526 10.250
1,452 6,745

682,424 739,917
978 1,756

170,797 19,564

864,177 778,232

278.731 129,604
204,642
71.298

239,724 256,848
1.044 6,088

519,499 668,480

Оsпоупј finansijski iпstгumепti Drustva su gotovina ј gotovinski ekvivalenti, роtгаzivапја, dugoгocni ј
kratkorocni finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Drustva, kao i dugorocni zajmovi,
obaveze ргета dobavljacima ј 05tale obaveze сјја је osnovna патепа finansiгanje tekuceg poslovanja
Dгustvэ. U noгmalnim uslovima poslovanja Drustvo је izlozeno niie navedenim гiziсimэ.

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Finansijski rizici ukljucuju trfi5ni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik, i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se
sagledavaju па vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izlozenosti Dru5tva ovim
rizicima. Drustvo пе koristi nikakve finansijske instrumente kako Ы izbeglo uticaj finansijskih rizika па
poslovanje iz razloga 5to takvi instrumenti nisu u sirokoj upotrebi, niti postoji organizovano tri:iste takvih
instrumenata u RepubIici Srbiji.
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32. FINANSIJSКIINSTRUMENТII CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

Triisni rizik

U $vom poslovanju Dгustvo је izJozeno finansijskim rizicima od рготепа kuгseva stranih valuta ј рготепа
kamatnih stopa.

Nije bilo znacajnijih ргоmепа u izlоzепоsti Drustva triisпоm riziku, niti u nacinu па koji Drustvo upгavlja ili
тегј ta1 rizik.

Dev;zпi rizik

Drustvo је izlozeno deviznom riziku prvenstveno preko kratkorocnih finansijskih plasmana. gotovine i
gotovinskih ekvivalenata. dugorocnih kredita. emitovanih dugorocnih obveznica i obaveza ргета
dobavljacima koji su denominirani u stranoj valuti. Drustvo пе koristi posebne finansijske instrumente kao
zastitu od rizika. s obzirom da u RepubIici Srbiji takvi instrumenti nisu uobicajeni.

Stabilnost ekonomskog okruzenja u kojem Drustvo posluje, u velikoj тегј zavisi od тега Vlade RepubIike
Srbije u privredi, ukljucujuci i uspostavljanje odgovarajuceg pravnog i zakonodavnog okvica.

Кпjigоvоdstvепа vгednost monetamih sгedstava i obaveza iskazanih u stгапој valuti па datum
izvestavanja u Drustvu bile su sledeee:

Sredstva
31. decembar 31. decembar

2014, 2013.-------

U hiljadama dinara
Obaveze

31. decembar 31. decembar
2014. 2013.

EUR 172,466 281,051 453.102 507,982

Drustvo је osetljivo па рготепе deviznog kursa еуга (EUR). Sledeca tabela predstavlja detalje analize
osetljivosti Drustva па poгast i smanjenje od 10% kursa dinara u odnosu па datu stranu valutu. Stopa
osetljivosti od 10% se koristi ргј јпЈегпот prikazivanju deviznog rizika i predstavlja procenu rukovodstva
razumno ocekivanih рготепа u kuгsevima stranih valuta. Aпaliza osetljivosti ukljucuje samo пепатјгепа
potгazivanja i obaveze iskazane u stranoj valuti ј uskladuje njihovo prevodenje па kraju perioda za
promenu od 10% u kursevima stranih valuta. Pozitivan Ьгој iz tabele ukazuje da povecanje гezultata
tekuceg perioda u slucajevima kada dinar јаса u odnosu па valutu о kojoj se radi. U slucaju slabIjenja
dinara od 10% u odnosu па datu stranu valutu, uticaj па гezultat tekuceg perioda Ыо Ы suprotan опот
iskazanom u prethodnom slucaju.

U hiljadama dinara
31.decembar З1.dесеmЬаг

2014. 2013.-------
EUR valuta

Uticaj па rezultat tekueeg perioda

:1:(28,064)

:1:(28,064)

:1:(22,693)

:1:(22,693)

Osetljivost Drustva па рготепе u stranim valutama smanjila se u tekucem periodu, uglavnom па osnovu
efekata smanjenja obaveza iskazanih u evrima koje se najvecim delom odnose па smanjenje kгаtkогоёпih
kredita (паротепа 28).

Rizik od рготепе kaтatпih stopa

Drustvo је izlozeno riziku od рготепе kamatnih stopa па sredstva i obaveze kod kojih је kamatna stopa
varijabilna. Оуај rizik zavisi od finansijskog trzista ЈеDrustvo пета па raspolaganju instrumente kojim Ы
ubIazilo njegov uticaj.
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32. FINANSIJSKIINSTRUMENTII CILJEVI UPRдVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

TrZisni rizik (nastavak)

Rizik od рготепе kaтatnih stopa (nastavak)

Knjigovodstvena vrednost finansijskih sredstava obaveza па kraju posmatranog perioda data је u
slede<':em pregledu:

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.-------
Finansijska sredstva
Nekaтafoпosna
Dugorocni finansijski plasmani
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Ostala potrazivanja
Potrazivanja od kupaca
Kratkoгocni finansijski plasmani

Varijabilna kaтafna Мора
Kratkoгocni finansijski plasmani

Finansijske obaveze
Nekaтafoпosпe
Obaveze iz poslovanja
Ostale obaveze

Varjabllna kaтafna sfopa
Dugorocne obaveze
Kratkoгocni krediti
Teku<':a dospe<':a dugorocnih obaveza

Kreditni rizik

8,526
170,797

978
682,424

1,452
864,177

864.177

239,724
1,044

240,768

278,731

278,731

519,499

10,250
19,564
1,756

739,917
2,751

774,239

3,994

778.232

256,648
6,088

262,936

129,604
204,642
71,298

405,544

668,480

I ;

Upravtjanje potraiivanjiтa

Drustvo је izlozeno kreditnom riziku koji predstavlja rizik da duznici пе<':еbiti u mogu<':nosti da dugovanja
ргеmа Drustvu izmire u potpunosti i па угеmе, sto Ы imalo za rezultat finansijski gubitak za Drustvo.
Izlozenost Drustva ovom riziku оgгапiеепа је па iznos potrazivanja па dan bitans8. Potrai.ivanja se
sastoje od velikog Ьгоја komitenata, od kojih se уесј deo odnosi па povezana ргаупа liсэ.,
Najzna<':ajnija potrazivanja predstavljena su u slede<':oj tabeli:

U hiljadama dinara
31. decembar 31. decembar

2014. 2013.-------
DСВ Helios
He[mos
HG Trade Bosna i Hercegovina
Bemins
Astrahem
Madiig
Srbijaput
ZAOAtlant
Todor-color
Abrazivhimsbit
А9госот
ОАО Minskij
Ostal; kupci

152,744
48,530
84,500
66,966
22,015

16,867
16,479

11,808
11,485
10,929

240.101

682,424

175,233
73,556
84,607
59,188
27,475
27,060
21,712
14,513
13,336

263,237

739,917
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32. FINANSIJSКlINSTRUMENTII CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

Kreditni rizik (nastavak)

Upravljanje potraiivanjima (nastavak)

Stгuktuгa potгai;vanja па dan 31. decembгa 2014. godine pгikazana је u tabeli koja sledi:
U hiljadama dinara

Bruto Ispravka Neto izloienost
izlozenost vrednosti

Nedospela potгaiivanja
Dospela. ispгavljena potгai;vanja
Dospela. neispгavljena potгaiivanja

430.740
96.728
251,684

779,152

(96,728)

(96,728)

430,740

251,684

682,424

Stгuktura potгaiivanja па dan 31. decembгa 2013. godine prikazana је u tabeli koja sledi:
U hiljadama dinara

Bruto Ispravka Neto izlozenost
izlozenost vrednosti

Nedospela potгazivanja
Dospela,ispгavljena potгazivanja
Dospela,ne;spгavljena potгaiivanja

466,654
71,220
273,263

811,137

(71,220)

(71,220)

466,654

273,263

739,917

Nedospela potraiivanja

Nedospela potгazivanja iskazana па dan 31. decembгa 2014. godine u iznosu 430,740 hiljada dinaгa (31.
decembaг 2013. god;ne : 466.654 hiljada dinaгa) пајуеСјт delom se odnose па potгaiivanja od kupaca ро
osnovu pгodaje pгoizvoda. Оуа potгaiivanja dospevaju uglavnom u гoku od 60 do 90 dana nakon datuma
faktuгe, u zavisnosti od ugovoгenih гokova placanja. Pгosecno угете парlаЈеpotгaiivanja u 2014. godini
iznos; 96 dana (2013. godine: 106 dana).

Dospela, ispravljena potraiivanja

Dгustvo је u posmatгanom peгiodu obezvгedilo potгaiivanja od kupaca za dospela potгaiivanja u iznosu
od 96,728 hiljada dinaгa (31. decembar 2013. godine: 71.220 hiljada dinaгa), za koja је Dгustvo utvгdilo da
је doslo do рготепе u kгeditnoj sposobnosti komitenata i da potгaiivanja u navedenim iznosima песе Ыјј
naplacena.

Dospela, neispravljena potraiivanja

Staгosna struktuгa dospelih, neispravljenih potгaiivanja pгedstavljena је u sledecoj tabeli:
U hiljadama dinara

31. decembar
2014.

Мапје od 30 dana
31 - 90 dana
91-180dana
181-365dana

ИргаУljапје obavezaтa ргета dоЬаvljаёiта

119,256
129,021
2,064
1,343

251,684

Qbaveze ргета dobavljacima па dan 31. decembгa 2014. godine iskazane su u iznosu od 239,724 hiljade
dinaгa (31. decembгa 2013. godine - 256.847 hiljada dinaгa) odnose se па obaveze ро osnovu nabavke
siгovina, mateгijala i usluga. Dobavljaci пе zaracunavaju zateznu kamatu па dospele obaveze, ргј сети
Dгustvo dospele obaveze ргета dobavljatima, saglasno politici upгavljanja finans;jskim гizicima, izmiгuju
u ugovorenom roku. Pгosecno угеmе izmirenja obaveza ргета dobavljacima u toku 2014. godine iznosi
52 dana (u toku 2013. godine 58 dana).
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32, FINANSIJSKIINSTRUMENTII CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

Rizik likvidnosti

Копаспа odgovoгnost za upravljanje rizikom likvidnosti је па rukovodstvu Drustva koji su uspostavili
odgovarajuci sistem оргаУЈјапја za potrebe kratkorocnog, srednjorocnog i dugorocnog finansiranja
Drustva kao i upravljanjem likvidnoscu, Drustvo оргаУЈја rizikom likvidnosti odгzavajuci odgovarajuce
поуеапе гezerve kontinuiranim ргасепјет planiranog ј stvагпоg noveanog tоkэ, kao ј оdгzэvапјеm
adekvatnog odnosa dospeea finansijskih sredstava i obaveza,

Tabe/e rizika Iikvidпosti i kreditпog rizika

Sledece tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeea finansijskih sredstava, Prikazani iznosi
zasnovani $U па nediskontovanim tokovima gotovine nastalim па оsпоvu finansijskih sгedstava па osnovu
najranijeg datuma па koji се Drustvo ЬјЈ;u mogucnosti da potrazivanja парЈаЈј,

U hiljadama dinara
31. decembar 2014.

Dospeca fiпaпsijskih sredstava

Od
Мапје 3 meseca do

od mesec Od 1 do 3 jedne Od 1 do 5
dana meseca godine godina

Nekamatonosna 601,815 246,775 5,215 2,321

601,815 246,775 5,215 2,321

Preko
5 godina

8,051

8,051

Ukupno

864,177

864,177

U hiljadama dinara
31. decembar 2013,

Od
Мапје 3 meseca do

od mesec Od 1 do 3 , jedne Od 1 do 5
dana теsеса godine godina

Nekamatonosna 633,912 101,443 34,938 1,192
Varijabilna kam, stopa 3,994

637,906 101,567 34,938 2,567

, Preko
5 godina Ukupno

2,754 774,239
3,994

8,379 778,232

Sledece tabele prikazuju detalje preostalih ugovorenih dospeca obaveza Drustva, Prikazani iznosi
zasnovani 5U па nediskontovanim tokovima gotovine nastalih па osnovu fiпапsiјskih obaveza па osnovu
пајгапiјеg datuma па koji се Drustvo Ыtiobavezno da takve obaveze патјгј.

Dospeca fiпaпsijskih obaveza
U hiljadama dinara
31. decembar 2014.

Od 3
Мапје meseca do

od mesec Od 1 do 3 jedne Od 1 do 5 Preko
dana meseca godine Qodina 5 godina Ukupno

Nekamatonosna 211,981 28,787 240,768
VarijabiJnakam.stopa 286,701 286,701

211,981 28,787 286,701 527,469
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32. FINANSIJSKIINSTRUMENTII CILJEVI UPRAVLJANJA RIZICIMA (nastavak)

Rizik likvidnosti (nastavak)

Tabe/e rizika Iikvidnosti i kreditпog rizika (пastavak)

U hiljadama dinara
31. decembar 2013.

Od 3
Мапје meseca do

od mesec Od 1 do 3 jedne Od 1 do 5 Preko
dana meseca godine godina 5 godina Ukupno

Nekamalonosna 75.998 186.938 270.619
Varijabilna kam.slopa 3.582 7,165 256,934 146,842 414,523

79.580 201,786 256,934 146.842 677,459

Fer vrednost finansijskih instrumenata

Sledeea labela predslavlja sada.nju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu fer
vrednosl па dan 31. decembra 2014. godine i 31. decembra 2013. godine.

U hiljadama dinara
31. decembar 2014. 31. decembar 2013.

Knjigovodstvena Fer Knjigovodstvena Fer
vrednost vrednost vrednost vrednost

Finansijska sredstva
Dugorotni fin. plasmani 8,526 8,526 10,250 10,250
Kralkoгotni fin. plasmani 1,452 1,452 6,745 6,745
Potrazivanja od kupaca 682,424 682,424 739,917 739.917
Oslala potrazivanja 978 978 1,756 1,756
Gotovina i ekvivalenti 170.797 170,797 19,564 19.564

864,177 864.177 778.232 778,232
Finansijske obaveze
Dugoгotne obaveze 278,731 278,731 129,604 129.604
Kratkorotni krediti 204,642 204.642
Tekuea dospeea 71,298 71,298
Obaveze iz poslovanja 239,723 239,723 256,848 256,848
Ostale obaveze 1.044 1,044 6,088 6,088

519,498 519,498 668,480 668,480

Pretpostavke za ргосепи treпutпe (егvredпosli flпaпsijskih iпstruтeпata

s obzirom па ёјпјепјси da пе postoji dovoljno triisno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini ј prodaji
finansijskih sredstava ј obaveza. kao ј obzirom па tinjenicu da пе postoje dostupne triisne informacije
koje Ы se mogle koгisliti za potrebe obeiodanjivanja (ег vrednosti finansijskih sredslava i obaveza,
koriscen је metod diskontovanja novёanih tokova,

I

Ргј kori~cenjuove metode vrednovanja, koriste se kamatne stope za finansijske instrumente sa slicnim
karakteristikama, sa сiljет da se dobije relevantna ргосепа tгzisne vrednosti finansijskih instrumenata па
dan bilansa. Knjigovodslvena vrednosl kratkoгotnih potrazivanja od kupaca i obaveza ргета
dobavljatima aproksimirana је ро njihovoj fer vrednosti zbog loga .јо dospevaju za placanje/naplatu u
relalivno kratkom periodu.
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33. PORESКI RIZICI

Poreski zakoni RepubIike Srbije se ces!o razlici!o !umace i predmet su ces!ih izmena. Tumacenje poreskih
zakona od strane poreskih vlas!i u odnosu па transakcije i ak!ivnos!; Drustva mogu se razlikovati od
tumacenja rukovodstva. Као rezul!a! izne!og. transakcije mogu Ы!ј osporene od s!rane poreskih vlasti ;
privrednom dгus!vu moze Ыјј odreaen doda!ni iznos poreza. kazni i kamata. Period zas!arelosti poreske
obaveze је реј godina. То prak!icno znaci da poreske vlas!i imaju prava da odrede plaeanje neizmirenih
obaveza u гoku od ре! godina od kada је obaveza nas!ala.

Pored toga. Drustvo u toku redovnog poslovanja stupa u poslovne odnose sa povezanim pravnim lјсјта u
inos!ranstvu (сlапјсата Helios grupe). Prilikom sastavljanja prilozenih finansijskih izvestaja, Drustvo пјје
;skazalo efekte transfeгnih сепа па obracunati poгez па dobi!ak, sma!rajuei da se transakcije sa
роvеzапim ргаупјт Нсјта obavljaju па triisnim osnovama. Ргј tome, u skladu sa poreskim zakonima
RepubIike Srbije. Drustvo је u obavezi da dos!av; poreski bilans za 2014. godinu i dгugu pгopisanu
dokumen!aciju Poreskoj upravi RepubIike Srbije, ukljucujuei izves!aj о transfernim сепата, do 30. juna
2015. godine. Tumacenja poreskih zakona od strane poreskih i drugih vlas!i u odnosu па !ransakcije i
ak!ivnos!i Dгus!va mogu se razlikova!i od !umacenja rukovodstva Drustva. Pos!oji neizvesnost da li su
!umacenja rukovodstva Drus!va i рга!ееа dokumen!acija dovoljne. i da lј odgovaraju zah!ev;ma i
tumacenjima poreskih i drugih oгgana. Rukovodstvo Dгustva smatra da eventualna cazlicita !umacenja
пеее ;тајј тајегјјаlпо znacajnih posledica ро finansijske izves!aje Dгustva.

34. DEVIZNI KURSEVI

Srednji kursevi za dev;ze, utvraeni па meaubankarskom !гzis!u deviza, рг;тепјепј za preracun deviznih
pozic;ja bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valu!e su bili sledeei:

31. decembar
2014.

USD
EUR

99,4641
120,9583

83,1282
114,6421
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IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORд

Akcionarima i rukovodstvu Zvezda.Helios а.д.• Gomji Milanovac

Izvrsili smo reviziju prilozenih finansijskih izves!aja (strana 2 до 36) Industrije Ьоја i lakova .ZVEZDA.HELIOS'
а.д.• Gornji Мilапоуас (u daljem tekstu 'Drustvo'). koji obuhvataju bilans slanja па дап 31. десетЬrэ 2014.
godine i odgovarajuci bilans uspeha, izvestaj о ostalom rezuitatu, izvestaj о promenama па kapitalu I izveStaj о
tokovima go!ovine Za godinu koja se zavrsava па taj (јап, kao i pregled znaeajnih racunovodstvenih politika i
druge пароmепе uz fiпапsiјskе izvestaje.

Odgovoтosl rukovodslva za fiпaпsijske izvestaje

Rukovodstvo је odgovorno za sastavljanje i 'е, prezentaciju ovih finansijskih izvestaja u skladu sa Zakonom о
racunovodstvu RepubIike Srbije, kao i za inteme kontrole koje rukovodstvo sma!ra neophodnim za sastavljanje
finansijskih izvestaja koji пе sadгze pogresne informacije од materijalnog znaёaja. nastale usied kriminalne
rэдпје iIi greske.

Odgovoтost гevizorn

Nasa odgovornost је da izrazimo misljenje о prilozenim fiпапsiјskim izvestajima па osnovu obavljene revizije.
Reviziju smo obavili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije i Zakonom о reviziji RepubIike Srbije. Ovi
standardi nalazu usaglasenos! sa e!iCkim principima i planiranje i да reviziju planiramo i obavimo па паёiп koji
omoguCava da se, u razumnoj теп. uverimo da finansijski izvestaji пе sadгze pogre~ne infoгmacije od
mateгijalnog zпэеаја.

Revizija ukijucuje sprovodenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza о iznosima i obelodanjivanjima u
fiпапsiјskim izvestajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosudivanja, ukljucujuci pгocenu гizika
ma!erijalno znaёajnih gresaka sadгzanih u finansijskim izvestajima, nas!alih usled kriminalne гадпје iIi greske.
Prilikom ргосепе ovih rizika, revizor razmatra interne konlrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju
finansijskih izves!aja u cjlju osmisljavanja najboljih mogu(;ih revjzorskih procedura. ali пе u cilju izrazavanja
misljenja о efikasnosti sistema internih kontrola pravnog 'јса. Revizija takode ukljucuje ocenu prjmenjenih
racunovodstvenih politika i vrednovanje znacajnijih рroсепа koje је izvrsilo rukovods!vo, kao i ocenu opste
prezentacije finansijskih izvestaja.

Smatramo да su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajuci i да obezbeduju solidnu osnovu za
izrazavanje naseg misljenja.

MiiJQeпje

Ро паоет misljenju. finansijskj izvestaji prikazuju istinito i objektivno, ро svim materijalno znacajnim рј!апјјта,
finansijski polozaj DruStva па дап 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove
gotovine za godinu koja se zavгsava па taj dan, u skladu sa гacunovodstvenim propisima RepubIike Srbije.

Izvestaj о drugiт zakoпskiт iregиlatoтiт иsloviтa

Rukovodstvo Dгustva је odgovorno za sastavljanje godisnjeg izvestaja о poslovanju u skladu sa zahtevima
Zakona о ratuпovodslvu Republike Srbije, koji пјје sastavni deo prilozenih finansijskih lzvestaja. U skladu sa
Zаkолоm о reviziji RepubIike Srbije, лаsа odgovoгnost је da izrazimo misljenje о uskladenosti godisnjeg izvestaja
о poslovanju za 2014. godinu sa finansijskim izvestajima za tu poslovnu godinu. Ро павет misljenju. finansijske
informacije obelodanjene u godisnjem izvestaju о poslovanju za 2014. godinu usa lasene su sa гevidiranim
finansijskim izvestajima za godinu koja sе zavrsava 31. decembra 2014. godine. со d

',.\\ .0.0
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u Skladu sa сlапот 50. ј 51. Zakona о triistu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS" Ьгој 31/2011) ј ёlапа 3. Pravilnika о sadrZini, formi i падпи objavljivanja
godisnjih,poligodisnjih ; kvartaln;h izvestaja javn;h drustava ("SluZbeni glasn;k RS" Ьгој 14/2012) , Zvezda.Helios a.d. ;z Gornjeg Milanovca objavljuje:

GODISNJI IZVESтAJ
О P05LOVANJU AKCIONAR5KOG DRUSтvA .ZVEZDA-HELI05" A.D.

ZA 2014.GODINU

Zvezda.Helios a.d. Gornji Milanovac, Radovana Grkoviea 24, RepubIika
Srbija
Maticni ЬГ.07152981 PIВ 101152852
www.zvezda.helios.rs
BD.11109/2005 24.06.2005.

1 Op.ti podaci

1) poslovno јте, sediste i adresa, maticni
Ьгој ; РIВ akdonarskog drustva

2) web site i e-mail adresa
3) Ьгој i datum ге5епја о upisu u registar

privrednih subjekata
4) delatnost (.;fra ; opis)
5) Ьгој zaposlenih
б) Ьгој akcionara
7) 10 najveCih akeionara (јте i prezime,
poslovno јmе pravnog liea sa Ьгојеm
akcija i ucescem u osnovnom kapitalu) па
dan 31.12.2013.

20.30 proizvodnja Ьоја, lakova i sl. premaza
143
1

јте i prezime

HeJios Domzale d.o.o.

Ьгој
akeija

190.920

ucesee u
oSn.kapitalu

100,00%

Deloitte 000, Beograd, Terazije 8

Beogradska beгza, Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1

8) vrednost osnovnog kapitala

9) Ьгој ;zdat;h akc;ja ( obicnih ;
prioritetnih, $о ISIN Ьгојет ; CF1
kodom)

10) podаеј о zavisnim dгuStvima (do pet
najznaeajnijih subjekata konsolidacije)
- poslovno ime, sediste i poslovna
adresa

11) poslovno ;те, sed;ste i poslovna adre$O
revizorske kuce koja је revidirala
poslednji finansijski izvestaj

12) poslovno јmе organizovanog tгZiSta па
koje su ukJjucene akdje

11 Podaci о upravi drustva

404.750.400 R5D

190.920 obicnih akcija
151N Ьгој: R5ZVHEE45840

Nema zavisna drustva

СП: E5VUFR

1) Clanovi uprave Predsednik Nadzornog Clan NO Clan NO Clan NO
odbora

Iте, prezime i prebivaliSte Marko Vresk, Domzale Ales Klavzar, Miladin ОоЬгјсјс, G.
Domzale Milanovac

Obrazovanie VSS VSS VSS
Sadasnje zaposlenje (poslovno Clan uprave, Helios d.d., Clan Uprave Hel;os penzioner
Јmе (jгme i radno mesto) Domzale d.d. Domzale
ОапЯvо u Nadzoгnim odborima
druQih drustava
Isplaceni neto iznos naknade

Вгој i procenat akcija koji
ooseduiu u akcionaгskom dru.tvu
2) Clanovi izvrsnog odbora Generalni direktor ј Clan IzvrSnog Clan IzvrSnog odbora

predsednik IzvrSnog odbora
odbora

Iте, prezime i prebivaliste Stanica Levajac, Gornji Velimir Violeta Likic
Milanovac Radovanovic Gornji Мi1апоуас

Gornii Milanovac
Obrazovanie VSS dinl.ecc VSS dinl.ecc VSS dinl.chem.
sadasnje zaposlenje (poslovno Generalni direktor, Izvrsni direktor za IzvrSni direktor za
јте firme ј radno mesto) Zvezda-Helios a.d. finan.obIast teh пјс. tehnol. obIast
Вгој i procenat akeija koji
poseduju u akc;onaгskom drustvul
па dan 31.12.14.
З) Pisani kodeks ponasanja i web-site па kome је objavljen Donet па sednici Skupstine dana

17.05.2012. godine, objavljen па
internet stranici Drustva
www.zvezda.helios.rs.



ЈП Podaci о poslovanju dгustva

3.1. Осепа Uprave preduzeea о realizaciji poslovne politike

Uprkos padu drustvenog proizvoda ј industrijske proizvodnje па domaeem trzistu, stagnaciji u euro zoni
privredne aktivnosti па tri:istima Rusije i Belorusije i manjem obЁmu prodaje , finansijski rezultat drustva
pokazatelji su па nivou iIi iznad plana i znatno bolji nego prethodne godine.

3.2. Analiza ostvarenih rezultata

znaeajnom padu
i dгugi finansijski

Prodaja Ьоја ј lakova је u odnosu па prethodnu godinu smanjena kolicinski za 9%, u dinarima za 20/0 i u eurima za 80/0. Vrednosno
роуесапје prodaje ostvareno је jedino kod drvnih premaza i to za 1,30/0,dok је kod antikorozivnih premaza, dekorative, lakova u
prahu i Ьоје za puteve zabelezen pad prodaje, u rasponu od 6~280/0.

Najveci оЫт prodaje, oko 8.8 тiliопа eura, ostvaren је па srpskom triistu koje ucestvuje u ukupnoj prodaji sa 410/0. Na јпо
triistima пајуеса prodaja је ostvarena u Belorusiji (4.2 mil eura), ВЈН ( 2.2 тјl eura) i Rusiji ( 1.6 mil eura).

3.2.1. Ukupni prihodi, rashodi i dobit

8ILAN5 U5PEHA
U 000 R5D

I-ХII 2014 I-ХII 2013 Razlika Index

Poslovni prihodi 2.558.767 2.618.629 -59.862 98

Pгihodi od orodаје 2.539.350 2.600.924 -61.574 98

OstaliDOslovniDrihodi 19.417 17.705 1.712 110

Poslovni rashodi 2.306.778 2.445.676 -138.898 94

NabavnavrednostDrodateгоЬе 81.705 79.184 2.521 103

Troskovimateriiala 1.689.738 1.827.694 -137.956 92

TroSkovizarada,nakn.zar.ј ost. licni rashodi 226.902 257.770 -30.868 88

Troskoviamortizaciiei duaoroC.rezeгvisania 78.795 74.808 3.987 105

OstaliDOslovnirashodi 229.638 206.220 23.418 111

Poslovni dobitak 251.989 172.953 79.036 146

Finansijski dobitak/gubitak -23.847 -34.665 10.818 69

Ostali oгihodi/гashodi -8.879 -17.456 8.577 51

Dobitak Dre oDorezivania 219.263 120.832 98.431 181

Porezпа dobit 16.579 8.130 8.449 204

Neto dobitak 202.684 112.702 89.982 180

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 2.559 miliona RSD sto је za 20/0manje nego prethodne godine. Od toga је prihod od
prodaje ostvaren u iznosu od 2.539 miliona RSD sto predstavlja smanjenje za 20/0. Na domacem trzistu ostvaren је prihod od
1.298 miliona RSDsto predstavlja pad od 3,6 О/о, а па јпо triistu prihod od 1.241 miliona RSDsto predstavlja pad od 1 о/оu odnosu
па prethodnu godinu.

U strukturi prihoda od prodaje пајуесе ucesce је od prodaje proizvoda (94,90/0), zatim prodaje trgovacke гоЬе (3,90/0) i usluga
(1,2%).

U strukturi rashoda пајуесе ucesce imaju troskovi materijala (730/0), troskovi zarada (9,80/0) i ostali poslovni rashodi (9,90/0). U
odnosu па prethodnu godinu ucesce troskova direktnog materijala u prihodima od prodaje proizvoda је smanjeno za 3,70/0. U
odnosu па poslovne prihode роуесапо је ucesce troskova amortizacije i dugorocnih rezervisanja, kao i ucesce ostalih poslovnih
rashoda, dok је smanjeno uceScetroskova zarada.

Poslovni rezultat је ostvaren u iznosu od 252 miliona RSDsto је za 79 miliona RSD, odnosno 460/0 vise nego prethodne godine.
•

Zbog smanjenih rashoda ро osnovu negativnih kursnih razlika i kamata fiпапsiјski роdЫlапs је роvоlјпiјi пеgо u prethodnoj gоdiпi 1
а povoljniji је ј podbilans ostalih prihoda i rashoda.

Neto dobitak је оstvагеп u iznosu od 203 miliопа RSDsto је za 800/0 vise пеgо ргеthоdпе godine.



3.2.2. Tokovi gotovine

BILAN5 TOKOVA GOTOVINE
U 000 R5D

2014 2013 Razlika Index

Pri1iviаоtоviпе iz rюslоvпih аktivпоsti 2.731.987 2.795.367 -63.380 98

Od1iviаоtоviпе ј! Dоslоvпih аktivпоsti 2.391.610 2.638,070 -246.460 91

Neto D,iljy I (odljyJ ооtоујпе ј. Dоslоупih .ktiупоstј 340.377 157.297 183.080 216

РгШvqotovine ј! aktivnosti investiranla 751 402 349 187

OdJivQotovine ј! aktivnosti finansirania 55.031 125.332 -70.301 44

Neto Driliv/odliv ootovine ј! aktivnosti investirania -54.280 -124.930 70.650 43

Pri1iviaotovine iz aktivnosti finansirania 149.502 О 149.502

Odlivi qotovine iz aktivnosti finansirania 276.315 37.683 238.632 733

Neto oriliv/odliv aotovine ј! aktivnosti finansirania -126.813 -37.683 -89.130 337

UkUDпiDriliv ооtоуiпе 2.882.240 2.795.769 86.471 103

UkUDпiodliv ооtоуiпе 2.722.956 2.801.085 -78.129 97

Neto p,;liy I (odliY) gоtоуiпе 159.284 .5.316 164.600 -2.996

Gotovina па Doeetku obracunskoa Derioda 19.564 26.884 -7.320 73

Pozitivne kursne razlike 18.183 10.073 8.110 181

Neqativne kuгsпе razlike 26.234 12.077 14.157 217

Gotovina па kraiu obracunskoa Derioda 170.797 19.564 151.233 873

u toku godine priliv gotovine је Ыо уесј od odliva za 159 miliona dinara. Neto priliv ј! poslovnih aktivnosti је Ыо znatno уесј nego
prethodne godine i iznosio је 340 miliona RSD. S druge sb"ane, neto odliv ј! investicionih aktivnosti је iznosio 54 miliona RSD
(prethodne godine 125 miliona RSD) dok је neto odliv gotovine ј! aktivnosti finansiranja iznosio 127 miliona RSD (u prethodnoj
godini 37,7 miliona RSD).

3.2.3. Kljucni pokazatelji poslovanja

POКAZAТEU 2014 2013 Iпdex

РГodаlа u tonama 15.500 16.957 91

ёisti DrihOOiоо orOO.ie (u 000 R5DJ 2.539.350 2.600.924 98

PrOOukbvnost"da 1 (ukuDanDrihOO/broiradnikaJ u 000 R5D 17.758 15.957 111

Produktivnost rada II (neto dobit/broi radnika) u 000 R5D 1.417 691 205

Еkопоmiспоst ooslovan;a (Dоslоупi Drihod/D05loynirashOO' 1,109 1.070 104

RепtаЫlпоstDOsloyan;a(neto dobit/ukunni nrihOOi' 0.079 0,043 184

Ukvidnost (оЬгtпа imоviпајkгаtkогDё.пе obaveze) 4,691 2,044 229

PrinDsпа ukUDпikanital (dobit пге ooorezivania/ukunan kanital) 0,151 0,097 156

Neto Drinosпа 500stveni kaoital (пе!о dobit/akdiski kaoital) 0,501 0,278 180

5tODaooslovnoo dobitka (Dosloyni dоЫ!аk{пеtо Drihodоо Droda;e) 0,099 0,066 149

5teDenzaduzenos!i (ukUDпеobayeze/ukuDan kaDita1J 0,369 0,553 67

1 stеоеп likvidnosti (ootovina i ооtоviпski ekvivalentilkratkorocne obaveze' 0,666 0,035 1.906

II stecen likvidnosti ((QЬгtпа imОуiпа-lallhе)/kгаtkогоспе obaveze' 3,468 1,426 243

Neto obгtnj kaDital (obгtna imoYina.kratkoraene obaveze) u 000 R5D 946.039 584.415 162

8го; zaposlenih 143 163 88

Veziyania ootraziyania (Ьго; dana) 114 116 98

Vezivanie zaliha renromateriiala (Ьго; dana) 45 42 107

Vezivanie zaliha ootovih nroizvOOa(Ьго; dana) 27 29 93

Pokazatelji produktivnosti ,ekonomicnosti i likvidпоsti pokazuju zadovoljavajuci пјуо. U odnosu па prethodnu godinu pokazatelji
rentabilnosti, ekonomicnosti i likvidnosti su znatno bolji.



3.2.4. Сепа akcija

NajviSavrednost akcija u toku godine је iznosila 9.599 RSDро akciji, а najniia 8.000 RSD.

Knjigovodstvena vrednost akcija iznosi 7.594,34 RSD.

Dobitak ро akciji iznos; 1.062 R5D.

Drustvo пјје isplacivalo dividende u poslednje tri godine.

Privredno drustvo Remho Beteiligungs GmbH iz Вееа, RepubIika Austrija, zајеdпiёki delujuci sa akcionarom Helios sеstavlјепо
podjetje za kapitalske nalozbe јп razvoj d.d. Domzale, RepubIika Slovenija, putem obavezne Ponude za preuzimanje, objavljene
06.05.2014. а zavrSene 26.05.2014. steklo је 38.383 akcija (20,104230/0). Сепа akcija Drustva u realizovanoj obavezujucoj Ponudi
za preuzimanje akcija iznosila је 9.599,34 dinara.

оапа 15.07.2014.godine sproveden је ргiпudпi otkup preostalih akcija akcionara Drustva, koji nisu odgovorili па obavezujuCu
Ponudu za preuzimanje, od strane otkupioca Remho 8eteiligungs GmbH sa sedistem 1090 Веё, RepubIika Austrija, pod istim
uslovima datim u Ponudi za ргеuzimапје, оdпоsпо ро сепј оо 9.599,34 dinara ро akciji. (Centralni registar НоУ).

U decembru 2014. godine је prenosom akcija izmedu ponudjaca i lica sa kojim је ponudjac zajednicki delovao u ponudi, HELIOS
Domzale d.o.o. postao 1000/0 vlаsпik Drustva.

3.3. Кирсј i dоЬаvlјаёi

Od ukuрпih prihoda od prodaje eksternim kupcima је prodato proizvoda, гоЬе i usluga u iznosu od 1.518 miliопа dinara, dok је
kupcima u okviru Helios grupe prodato 1.021 miliопа dinara. Prodaja eksternim kupcima uёеstvuје u ukupnoj prodaji sa 59,780/0, а
prodaja ипиtзг grupe sa 40,220/0.

Oko 540/0 prodaje оstvагепо је kod 10 kupaca. Od toga jedan kupac јта уесе uёеsсе u prodaji od 150/0, to је Helios Srbija, dok
ostali kupci imaju uёеsсе u prodaji mапје od 100/0.

Kod dobavljaea oko 500/0 nabavke оstvагепо је od 13 dobavljaea. Od toga samo јеdап dоЬаvlјаё , Helios TBLUSDomzale, јта уеее
uёеsсе od 100/0 u ukupnoj vrednosti nabavke . Od dobavljaea u okviru grupe паЬаvlјепо је materijala, гоЬе i usluga u vrednosti od
395 miliona RSD,sto ёјпј 20,31% ukupne nabavke.

3.4. Рготепе па sredstvima izvorima sredstava

BlLAN5 5ТАЮА 31.12.2014.12013.

OPI5 31.12.2014. 31.12.2013. iпdex OPI5 31.12.2014. 31.12.2013. iпdex

АКТIVА PA5IVA

1. SТALNA IMOVINA 7В6.972 800.ВВО 98 1.КАРПАL 1.449.911 1.246.408 116

2. OBRTNA IMOVINA 1.202.348 1.144.136 105 2. DUG.REZ.I ОВА V. 553.036 707.351 78

- zalihe 313.521 345.050 91 ~Dunorocna rezeгvisania 17.995 18.055 100

- Potrazivania 583.402 741.573 92 ~ DUQorOCneobaveze 278.731 129.504 215
~Gotovinski ekvivalenti i 3. KRATKOROCNE
aotovina 170.797 19.564 873 ОВАУЕ2Е 256.309 559.691 46
~Ostala kratk. potгaziv. ~ Kratkorocne finansijske
i olasmani 34.628 36.839 94 obaveze 409 277.235 О
З. ODLOZ. PORE5КA
5RED. 13.627 8.743 156 - Obaveze jz ooslovanja 239.724 256.848 93

~Ostate kratkorocne
4.AVR obaveze 15.175 25.507 53

4. ODLOi. POR.OBAV. о
UKUPNAАКТIVА 2.002.947 1.953.729 103 UKUPNA PA5IVA 2.002.947 1.953.759 103

Ukupna aktiva, odnosno pasiva izпоsе 2.003 тiliопа dinara sto u odnosu па prethodnu godinu predstavlja rast od 30/0. U strukturi
aktive zabelezen је rast obr1:ne јтоујпе (50/0) usled роуееапја gotovine i gotovinskih ekvivalenata (7730/0).

U strukturi pasive kapital је, ро оsпоvu ostvarene пеtо dobiti, zabeleiio rast od 160/0. Dugогоёпе obaveze koje se odnose па
kredite su роуееапе za 1150/0, а kгаtkогоёпе obaveze su smапјепе za 540/0. Kod kгаtkогоёпih obaveza, finansijske obaveze
,odnosno, kгаtkогоёпi krediti kod banaka su u potpunosti угасепј, dok su poslovne obaveze smanjene za 7010.

3.5. Nеizvеsпоst naplate prihoda i moguci buduci troskovi koji mogu uticati па finansijsku poziciju dгustva

Naplatom potraiivanja od kupaca upravlja se u skladu sa ustanovljenim politikama, procedurama i kontrolama.Kreditna
sposobnost kupaca se ргосепјије па osnovu detaljne analize, postoje interno utvrdeni limiti za prodaju kupcima , пеizmiгепа salda
se redovno prate dok је prodaja obezbedena гаzliёitim instrumentima iosiguranjima. Кирсјта kod kojih su potraiivanja starija od
60 dana od datuma dospeea а nisu оsiguгапа bIokira se dalja isporuka а iznos potraiivanja se rezervise preko ispravke vrednosti.



Drustvo јта nekoliko pokrenutih sudskih sporova protiv kupaca сјјј iznos пе moze ozbiljnije da utice па finansijski polozaj
drustva.

3.6. Sopstvene akcije

Drustvo пе poseduje, пјје sticalo, prodavalo niti ponistavalo sopstvene akcije.

3.7. Investiciona ulaganja

U 2014. godini ulozeno је oko 66 тi1iопа RSD. Od toga је u osnovna sredstva ulozeno: 21.3 miliona RSD u оргети i objekat
skladista veziva, 5.8 miliona R5D u podzemno skladiste rastvaraёa, u odriavanje ekstrudera LUP 2,59 miliona RSD.U informacioni
sistem SAPEPRizvrSeno је ulaganje u iznosu do 25.2 тiliопа dinara.

3.8. Znaeajne poslovne aktivnosti

U таји mesecu 2014. godine usvojena је Politika antikorupcijskih тега, usaglasena па пјуои Grupe.

3.9. Rezerve

Drustvo пјје formiralo niti koristilo rezerve ј! dobiti u poslednje dve godine.

3.10. Ргјтапја clanova Izvrsnog ј Nadzornog odbora

ёlапоvi IzvrSnog i Nadzornog odbora su za 2014. godinu ргјтјlј naknade za svoj rad u iznosu od 1.732.319,06 RSD.

3.11 Ocekivani razvoj drustva u narednom periodu

Strategija razvoja drustva је u skladu sa strategijom razvoja grupe Helios.U narednom periodu akcenat је рге svega па роуееапји
uposlenosti proizvodnih kapaciteta kao i па osvajanju поујћ triista i kupaca.

3.12 Glavni rizici ј pretnje kojima је drustvo izlozeno

Najznaj:ajniji rizik u poslovanju drustva је rizik naplate potrazivanja i уаlиtnј rizik (kretanje еига i гиЫје).

3.13 Znaeajni poslovi sa povezanim licima

Najznaёajniji poslovi sa povezanim licima :nabavka repromaterijala,nabavka i prodaja trgovacke robe,kupovina ј prodaja gotovih
proizvoda kao i medjusobno vrSenje usluga •

-Prihodi od prodaje povezanim licimа:1.01б.225 hilj rsd

- Ostali prihodi od povezanih lica:2.775 hilj rsd

-Nabavna vrednost materijala od povezaniih liса:З11.224 hilj rsd

-Rashodi usluga od povezanih lica :88468 hilj rsd

-Dugorocni kredit od maticne kompanije 278.204 hilj rsd

Prodaja i nabavka unutar grupe vrSi se ро иоЫеајепјт triisnim uslovima i сепата , odnosno ро transfernim сепата zasnovanim па
usmerenjima ОЕСD-а,zakonskim propisima i intemim Uputstvom о (огтјгапји transfernih сепа grupe Helios.

Sve transakcije izmedju Zvezde -Helios i povezanih lјса detaljno su obradjene u Studiji о transfemim сепата za 2014 godinu.

3.14 Aktivnosti drustva па polju istrazivanja i razvoja

Najveci deo aktivnosti istrazivanja i razvoja drustva obavljaju se u Centralnoj laboratoriji grupe Helios

U Zvezdi4Helios оуе godine najznaeajnija aktivnost је uvodjenje novog proizvoda u okviru proizvodnog programa praskastih
gradjevinskih premaza.

3.15. Вјtnј poslovni dogadaji od dana bilansiranja

Nije bilo znaeajnih poslovnih dogadjaja nakon dana bilansiranja.

3.16 Ostale informacije

Godisnji Izvestaj о poslovanju Ысе usvojen па Skupstini drustva zajedno sa Finansijskim izvestajem i Izvestajem nezavisnog
revizora.

Dana 20.03.2015.



Industrija Ьоја i lakova
"Zvezda-Helios" a.d.
Gomji Milanovac
20.04.2015.godine

Saglasno odredbama elana 50. Stav 2. Taeka 3. Zakona о trzistu kapitala ("Sl.glasnik RS"
br.31/2011) i elana 54. stav 3. taeka 3. Statuta Akcionarskog drustva "Zvezda-Helios", lјса
odgovoma za sastavljanje Godisnjeg izvestaja о poslovanju Drustva za 2014.godinu, daju
sledecu:

IZJAVU

Izјаvlјuјеnю da је, prema naSim saznanjima, Godisnji finansijski izvestaj za poslovnu
2014.godinu sastavljen uz primenu odgovarajucih medjunarodnih standarda finansijskog 1
izvestavanja i svi podaci navedeni u Izvestaju u vezi sa imovinom, obavezama, finansijskim '1
polozajem i poslovanjem, dobicima, gubicima, tokovima gotovine i promenama па kapitalu
Drustva, su istiniti i objektivni.
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ZVEZDA
Zvezda-Helios a.d.
Radovana Grkollita 24 • 32300 Gornji Milanovac, Srblja

Na osnovu i':lana 368. Zakona о pгivгednim dгustvima ("SI.glasnik RS" ЬГ.36/2011 i
99/2011) i i':lana 57. stav 2. tai':ka 11. Statuta Akcionaгskog dгustva "Zvezda-Helios"
a.d. i i':lana 27. Kodeksa koгpoгativnog upгavljanja, Geneгalni diгektoг objavljuje

IZJAVU
О ргјтепј Kodeksa koгpoгativnog upгavljanja

1.Kodeks koгpoгativnog upгavljanja Zvezde-Helios a.d. donet је па sednici
Skupstine dana 17.05.2012.godine i isti је objavljen па inteгnet stгanici Dгustva
WWW.zvezda-hеliоs.ГS.

2.Saglasno odгedbama Kodeksa koгpoгativnog upгavljanja, oгgani dгustva su se, u
okviгu svoje nadleznosti staгali о njegovoj ргјтепј, pгatili njegovo spгovodjenje i
uskladjenost ponasanja i aktivnosti Dгustva, njegovih oгgana i njihovih i':lanova
sa ргјпсјрјта ustanovljenih Kodeksom, te se, па osnovu spгovedenih kontгola
ргјтепе u pгaksi, konstatuje da је Dгustvo tokom poslovne 2014.godine
pгimenjivalo odгedbe Kodeksa ј da odstupanja od pгavila Kodeksa пјје bilo.

3.U toku 2014.godine, Dгustvo је, u skladu sa Kodeksom obezbedilo гavnopгavan i
jednak tгetman akcionaгa i omogucilo svim akcionaгima pгavo па infoгmisanje,
pгavo ui':esca i glasanja па sednicama Skupstine dгustva i pгavo па pгistup
aktima i dokumentima Dгustva.

4.U objavljivanju infoгmacija i izvestavanju, Dгustvo је u svemu postovalo odгedbe
zakona koji гegulisu tu obiast, kao i podzakonska akta Komisije za haгtije od
vгednosti i akta Beogгadske beгze.

5.0stvaгena је maksimalna saгadnja oгgana dгustva, гedovna komunikacija
izvestavanje о svim pitanjima iz nadleznosti oгgana dгustva.

6.0va Izjava је sastavni deo Godisnjeg izvestaja о poslovanju za 2014.godinu.

Zvezda.Helios a.d., Radovana Grkoviea 24, 32300 Gornji Milanovac. Srblja • Т +381 32 771 000 F +381 32713 394 • iпfо@zvеzdа-hеllоs.Гs •
http://www.zvezda.helios.rsl

Registгоvэпо kod: Trgovinski sud u tatku, Registarski Ьгој: 04107152981 • Maticni Ьгој: 7152981 • Osnovni kapital: 404.750.400,00 RSD. PIB:
101152852. $ifra delalnosli: 20.30' TekuCJ racuni: 150-601.81 КВМ Вэпkа; 160.80100.45 8эпkа Intesa; 265-302031000341686 Raiffeisen Bank;
275-0000220027201-44 Societe Generale Srbija • Izvrsni odbor: Stэпiса Levajac. predsednik, Velimir Radovanovic, СЈап, Viofeta Likic, tlan:
Predsednik Nadzornog odbora: mag. Marko Vresk

Тће trading сотрапу јз registered јп the cour1 regisler оТ the commercial cour1 јп Catak, Register Number: 04107152981 • Share Capital:
404.750.400,00 RSD • Соmрапу Regislration No.: 7152981 • Тах No.: VAT 101152852 • Bank Account No.: 150-601-81 КВМ Banka: 160.80100-45
Banka Intesa; 265-302031000341686 Raiffeisen Bank: 275.0000220027201-44 Societe Generale Srbija • ExecuUve Committee: Stanica LеvајЗС,
President, Velimir Rзdоvапоviс, МетЬег, Vio!eta Likic, МеmЬег: Presidenl ОТthe Supervisory board: Marko Vresk, M,Sc.
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