
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 
31/2011) i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, 
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj 
14/2012 i 5/2015), Pomoravlje-Term a.d. Niš, MB: 17254219 objavljuje: 

Godišnji izveštaj 
POMORAVLJE-TERM AD NIŠ 

za 2014. godinu 
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PKF d.o.o., Beograd 
                     

      Accountants &  
                                                                                                                              business advisers 
 
 
 
 
 
         
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I DIREKTORU DRUŠTVA „POMORAVLJE - TERM“ a.d., Niš 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „POMORAVLJE - TERM“ a.d., Niš 
(u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i 
odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, kao i Izveštaj o 
promenama na kapitalu za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i 
Napomene uz redovne godišnji finansijske izveštaje. 
 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu Republike 
Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih 
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.  
 
 
Odgovornost revizora 
  
Naša je odgovornost da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 
izveštajima. Reviziju smo  izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu 
da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, 
u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju prikupljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, 
uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim 
izveštajima, bilo da je u pitanju kriminalna radnja ili greška. Prilikom procene rizika revizor uzima u obzir 
interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva, 
u cilju odabira adekvatnih revizorskih procedura u datim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o 
efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih 
računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i 
ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da obezbede osnovu za 
izražavanje našeg mišljenja sa rezervom. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 
 
SKUPŠTINI AKCIONARA I DIREKTORU DRUŠTVA „POMORAVLJE - TERM“ a.d., Niš (Nastavak) 
 
 
Osnove za mišljenje sa rezervom 
 
 
 Društvo nije postupilo u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, koji 

nalaže da se potraživanja, posle početnog priznavanja vrednuju po amortizovanoj vrednosti ako 
postoje objektivni dokazi o smanjenju vrednosti istih. Društvo nije izvršilo dodatno obezvređenje 
potraživanja tokom 2014. godine iako, u skladu sa MRS 39, postoje objektivni dokazi o umanjenju 
vrednosti, s obzirom da potraživanja od kupaca iznose RSD 1,959 hiljada a da je deo njih u iznosu od 
RSD 1,861 hiljada evidentiran u poslovnoj evidenciji Društva duže od jedne godine. 

 
 
 Uvidom u prvu privremenu situaciju od 21. decembra 2012. godine koja nije overena od strane 

nadzornog organa, uverili smo se da je Društvo u prethodnom obračunskom periodu evidentiralo 
troškove održavanja koji su zapravo izvršena investiciona ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora u 
Vranjskog ulici broj 21. u Beogradu. S obzirom na navedeno, Društvo je prilikom sastavljanja 
finansijskih izveštaja za 2014. godinu, precenilo gubitak prethodnih obračunskih perioda i potcenilo 
nekretnine, postrojenja i opremu za iznos od RSD 2,219 hiljada. 

 
 
 Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godine ne sadrže sledeća obelodanjivanja koja se 

zahtevaju Međunarodnim računovodstvenim standardima:  
  
- obelodanjivanje povezanih strana i transakcija izvršenih sa njima, 
- obelodanjivanja koja zahteva MSFI 7 – Finansijski instrumenti, a koja se odnose na potraživanja, 

dugoročne i kratkoročne finansijske obaveze, kvantitativna i kvalitativna obelodanjivanja o kreditnom, 
tržišnom, valutnom riziku, riziku od promene kamatnih stopa i riziku likvidnosti,  

 
 
 Do dana izdavanja revizorskog Izvešaja nismo primili odgovor na otpremljene zahteve za nezavisnim 

usaglašavanjem potraživanja i obaveza putem konfirmacija, kojim bi smo potvrdili potraživanja Društva 
u ukupnom iznosu od RSD 1,861 hiljadu. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 

SKUPŠTINI AKCIONARA I DIREKTORU DRUŠTVA „POMORAVLJE - TERM“ a.d., Niš (Nastavak) 

Mišljenje  

Po našem mišljenju, osim za efekte i eventualne efekte pitanja iznetih u pasusu Osnove za mišljenje sa 
rezervom priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku 
poziciju društva „„POMORAVLJE - TERM“ a.d., Niš na dan 31. decembra 2014. godine, rezultate 
njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim 
politikama prikazanim u Napomenama uz redovne godišnje finansijske izveštaje i Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije. 

Skretanje pažnje 

 Društvo je u 2014. godini iskazalo neto gubitak u iznosu od RSD 1,320 hiljada, što zajedno sa
kumuliranim gubicima iz ranijih obračunskih perioda čini ukupni gubitak u iznosu od RSD 46,404
hiljade. Pored toga, tekuće obaveze Društva su veće od njegovih obrtnih sredstava za iznos od RSD
23,822 hiljade. Navedene okolnosti ukazuju na postojanje materijalne neizveznosti koja može izazvati
značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti poslovanja, ukoliko
vlasnici ne obezbede dadatne izvore finansiranja.

 Skrećemo pažnju da su u 2014. godini tekući računi Društva bili u blokadi 161 dan.

Naše mišljenje ne sadrži rezerve po ovim pitanjima. 

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013). Naša je odgovornost da 
izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za 
poslovnu 2014. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom 
revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže 
finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili 
predmet revizije. 

Beograd, 28. april 2015. godine 

    Sava Lukić 

   Ovlašćeni revizor 



































































































На  основу  чл. 50.  Закона  о  тржишту  капитала  („Сл.  гласник  РС“  бр. 31/2011)  и  одредби  Правилника  о  садржини, 
форми и начину објављивања  годишњих,  полугодишњих и  кварталних  извештаја      („Сл.  гласник РС“  бр. 14/2012), 
јавно акционарско друштво “ПОМОРАВЉЕ‐ТЕРМ” Ниш, Мајаковског 34, шифра делатности 4674 објављује следећи:           
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ O ПОСЛОВАЊУ 
Период извештавања: 01.01.2014. дo 31.12.2014. године 

 
I ОПШТИ ПОДАЦИ 

ПОСЛОВНО ИМЕ:  “ПОМОРАВЉЕ‐ТЕРМ” АД НИШ 

МАТИЧНИ БРОЈ:  17254219 
ПИБ:    100338393 

ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 18106 НИШ 
УЛИЦА И БРОЈ: МАЈАКОВСКОГ 34 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: POMORAVLJE.TERM@OPEN.TELEKOM.RS 
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: WWW.POMORAVLJETERM.CO.RS 

КОНСОЛИДОВАНИ/ПОЈЕДИНАЧНИ ПОДАЦИ: ПОЈЕДИНАЧНИ 
УСВОЈЕНИ (да или не) НЕ 

ДЕЛАТНОСТ (шифра и опис)  4674‐ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО МЕТАЛНОМ РОБОМ, 
ОПРЕМОМ И УРЕЂАЈИМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2014.ГОД.  4 
БРОЈ АКЦИОНАРА НА ДАНА 31.12.2014.ГОД.  34 

BROJ IZDATIH AKCIJA  64451 
  ВРЕДНОСТ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ( У 000 РС)  64451 

РЕВИЗОР КОЈИ РЕВИДИРА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  “ПКФ” ДOO НОВИ БЕОГРАД 

ОРГАН. ТРЖИШТЕ НА КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ АКЦИЈЕ  БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД 

КОРПОРАТИВНИ АГЕНТ  ИНТЕРСИТИ БРОКЕР БЕОГРАД 

 

10 НАЈВЕЋИХ АКЦИОНАРА НА ДАН 31.12.2014. ГОД. 

ПОСЛОВНО ИМЕ / ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ АКЦИЈА НА ДАН 
31.12.2014.ГОД. 

УЧЕШЋЕ У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ (У %) 

МИЉКОВИЋ СНЕЖАНА  43309  67,19679 
АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД БЕОГРАД  9983  15,48929 

ПОМОРАВЉЕ‐ТЕРМ АД  2581  4,00459 
КРАГИЋ МИЛЕНА  550  0,85336 

АНЂЕЛКОВИЋ ЉУБИНКА  517  0,80216 
МИТИЋ ПЕТРА  485  0,75251 
ШОРМАЗ РАНКА  420  0,65166 
ЈАНКОВИЋ ПЕРКО  404  0,62683 
ПАВИЋ СТОЈАН  404  0,62683 

ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН  388  0,60201 
 

ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА  НА ДАН 31.12.2014. ГОД. 
БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА  64451 
БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА (ОБИЧНЕ)  61870 
СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ ПО ЧЛ. 41 ЗАКОНА О ПРИВА.  2581 
НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ АКЦИЈЕ  1000 
ISIN БРОЈ RSPMTRE 44097 
CIF БРОЈ ESVUFR 

 



 

 

II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДУРШТВА НА ДАН 31.12.2014.ГОД. 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПРЕБИВАЛИШТЕ  ОБРАЗОВАЊЕ, ЗАПОСЛЕЊЕ И ЧЛАНСТВО У ОД И НО 
ДРУГИХ ДРУШТВА 

БРОЈ АКЦИЈА КОЈЕ 
ПОСЕДУЈЕ НА ДАН 
31.12.2013. ГОД. 

МИЛОШ КИЛИБАРДА, Београд, 
председник ОД  VII степен, дипл.ецц, општина Савски венац‐ Београд  Нема 

     

 НЕБОЈША МИНИЋ, Косовска 
Митровица, неизвршни и независни 

директор 

VII степен, дипл.ецц. 
општина Косовска Митровица, члан ОД Магистрала 

ад Београд и Поморавље – терм ад  Ниш 
Нема 

 РАДИЋ ДРАГОСЛАВ,  Београд, 
генерални директор 

VII  степен, дипл. eцц, општина Палилула‐ Београд, 
генерални директор Поморавље‐терм‐а АД Ниш Нема 

     

 

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА 

1.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ:          (у хиљадама РСД) 

АКТИВА:  31.12.2014. 31.12.2013.
Укупна актива = Пословна имовина  47339 48895
Стална имовина  41755 42963
  Неуплаћени, уписани капитал 
  Нематеријална Имовина 
  Улагања у Развој 
  Некретнине, постројења, опрема   41755 42963
  Земљиште  18678 18678
  Грађевински објекти  22556 23434
  Постројења и опрема  521 851
  Некретнине, постројења и опрема у припреми 
  Одложена пореска средства  3058 2672
Обртна имовина  2526 3260
    Залихе 
  Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар 
  Недовршена производња 
  Готови производи 
  Роба 
  Плаћени аванси за залихе и услуге 
  Потраживања по основу продаје  1959 2027
  Купци у земљи – матична и зависна правна лица 
  Купци у земљи  1959 2027
  Купци у иностранству 
  Потраживања из специфичних послова 
  Друга Потраживања  335 365
  Готовински еквиваленти и готовина  22 17
  Порез на додату вредности   210 851
  Активна временска разграничења 
Ванбилансна актива    968 968

(у хиљадама РСД) 

ПАСИВА:  31.12.2014.  31.12.2013. 
УКУПНА ПАСИВА:  47339 48895



Капитал:  17933 19692
  Основни капитал  64451 64451
  Акцијски капитал  64451 64451
  Остали основни капитал 
  Нереализовани  губици  по  основу  хартија  од 

вредности  и  других  компоненти  осталог 
свеобухватног резултата 

114 114

  Нераспоређени добитак ранијих година 
  Нераспоређени добитак текуће године 
  Губитак  46406 44645
  Губитак ранијих година  45084 37152
  Губитак текуће године  1320 7493
Дугорочна резервисања и обавезe  7430 6235
  Дугорочне обавезе  7430 6235
  Остале дугорочне обавезе  7430 6235
  Дугорочни кредити и зајмови у земљи 
  Краткорочне обавезе  21976 22968
  Краткорочне финансијске обавезе  2581 1195
  Краткорочни кредити од осталих повезаних лица 
  Остале краткорочне финансијске обавезе   2581 1195
  Примљени аванси, депозити и кауције 
  Обавезе из пословања  16667 18396
  Добављачи  –  матична  и  зависна  правна  лица  у 

земљи 
  Добављачи у земљи  16667 18396
  Добављачи у иностранству 
  Остале краткорочне обавезе  2728 3377
  Обавезе по основу ПДВ  
  Обавезе  за  остале  порезе,  доприносе  и  друге 

дажбине 
Пасивна временска разграничења 
Ванбилансна пасива  968 968
1.2. БИЛАНС УСПЕХА НА ДAН 31.12.2014. ГОДИНЕ                   (у хиљадама РСД) 

  31.12.2014. 31.12.2013.
Пословни приходи:  4360 3974
  Приходи од продаје робе  83 0
  Приходи  од  продаје  робе  матичним  и  зависним 

правним лицима на домаћем тржишту 
  Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  83
  Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 
  Приходи од продаје производа и услуга  716 2118
  Приходи од продаје производа и услуга матичним 

и зависним правним лицима на домаћем тржишту 
  Приходи  од  продаје  производа  и  услуга  на 

домаћем тржишту  716 2118

  Приходи од продаје готових производа и услуга на 
иностраном тржишту  

  Други пословни приходи  3561 1856
Пословни расходи  6230 6735
  Набавна вредност продате робе  78
  Приходи од активирања учинака и робе 
  Повећање вредности залиха нед. и гот. Производа 
  Смањење  вредности  залиха  недовршених  и 

готових производа и услуга 
  Трошкови материјала  6 14



  Трошкови горива и енергије  661 785
  Трошкови зарада и остали лични расходи  3025 3192
  Трошкови производних услуга  354 420
  Трошкови амортизације   1208 1208
  Нематеријални трошкови  898 1116
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  1870 2761
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
Приходи од камата 
Позитивне  курсне  разлике  и  позитивни  ефекти 
валутне клаузуле 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  51 4130
Расходи камата  51 4130
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле 
ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  51 4130
ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
ОСТАЛИ РАСХОДИ  224
Добитак из редовног пословања пре опорезивање 
Губитак из редовног пословања пре опорезивања  2145 6891
Нето  губитак  пословања  које  се  обуставља,расходи 
промене  рачуноводствене  политике  и  исправка 
грешака из ранијих периода 

602

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  2145 7493
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  825 558
НЕТО ДОБИТАК  
НЕТО ГУБИТАК  1320 6935

 

1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ:              (у хиљадама РСД) 

  31.12.2014. 31.12.2013.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
Приливи готовине из пословних активности 6168 3786
Продаја и примљени аванси 6131 3786
Примљене камате из пословних активности  / /
Остали приливи из редовног пословања 37 /
Одливи готовине из пословних активности 7549 5027
Исплате добављачима и дати аванси 3756 2487
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3793 2511
Плаћене камате / 29
Порез на добитак / /
Плаћања по основу осталих јавних прихода  / /
Нето прилив готовине из пословних активности / /
Нето одлив готовине из пословних активности 1381 1241
 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
Приливи готовине из активности инвестирања / /
Продаја акција и удела (нето приливi) / /
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења, опреме и биолошких средстава / /

Остали финансијски пласмани (нето приливи) / /
Примљене камате и активности инвестирања / /
Примљене дивиденде  / /
Одливи готовине из активности инвестирања / /
Куповина акција и удела (нето одливи) / /
Куповина нематеријалних улагања, некретнина,  / /



постројења, опреме и биолошких средстава 
Остали финансијски расходи / /
Нето приливи готовине из активности инвестирања / /
Нето одливи готовине изактивности инвестирања / /
 
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
Прилив готовине из активности финансирања    1386 1195
Увећање основног капитала / /
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) / /
Остале  краткорочне обавезе 1386 1195
Одливи готовине из активности финансирања / /
Откуп сопствених акција и удела / /
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе / /
Финансијски лизинг / /
Исплаћене дивиденде / /
Нето прилив готовине из активности финансирања 1386 1195
Нето одлив готовине из активности финансирања / /
 
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 7554 4981
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 7549 5027
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ 5 /
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 46
 
Готовине на почетку обрачунског периода 17 63
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна 
готовине / /

Негативне курсне разлике по основу прерачуна 
готовине / /

Готовине на крају обрачунског периода 22 17
 

1.4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ                                                                                            (у хиљадама РСД) 

ОПИС  Oсновни 
капитал  Резерве  Губитак 

Добици или 
губици по 
основу ХОВ 
расположивих 
за продају 

Укупа
н 
капита
л 

1. Почетно  Стање  претходне 
године на дан 01.01.           

А) дуговни салдо рачуна      37152  114 
Б) потражни салдо рачуна  64451       

27185 

2. Исправка материјално 
значајних грешака и прмена 
рачуноводствених политика  

         

А) исправке на дуговној страни           

Б) исправке на потражној страни           

3. Кориговано почетно стање 
претходне године на дан  01.01.           

А) кориговани дуговни салдо       37152  114 
Б) кориговани потражни салдо  64451       

27185 

4. Промене у претходној години           
А) промет на дуговној страни      7493     
Б) промет на потражној страни           



5. Стање на крају претходне 
године 31.12            

А) дуговни салдо рачуна      44645  114 
Б) потражни салдо рачуна  64451       

19692 

6. Исправка материјално 
значајних грешака и примена 
рачуноводствених политика 

         

А) исправке на дуговној страни           
Б) исправке на потражној страни           
7. Кориговано почетно стање 
текуће године на дан  01.01.            

А) кориговани дуговни салдо       44645  114 
Б) кориговани потражни салдо  64451       

19692 

8. Промене у текућој години           
А) промет на дуговној страни      1759   
Б) промет на потражној страни         

 

9. Стање на крају текућегодине 
31.12           

А) дуговни салдо рачуна      46404  114 
Б) потражни салдо рачуна  64451       

17933 

 

 

IV  ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 

Извештај управе о реализацији усвојене пословне 
политике 

Управа је констатовала да се пословање обављало у 
складу са усвојеном пословном политиком 

 

IV ‐ 1 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 

IV – 1.1. АНАЛИЗА ПРИХОДА 

% од укупних прихода ПРИХОД  2014  2013 
2014  2013 

2014/2013 % 

Пословни приход  4360  3974  100.00%  100.00%  /109,71 %/ 
Финансијски приходи  /  /  /  /  / 

Остали приходи  /  /  /  /  / 
УКУПНО  4360  3974  100%  100%  /109,71 %/ 

  

 
 

% од укупних прихода 
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  2014  2013 

2014  2013 
2014/2013 % 

Приходи од продаје  799  2118  18.33%  53.30%  /37.72%/ 

Приходи од активирања 
учинака и робе  /  /  /  /  / 

Остали пословни проходи  3561  1856  81.67%  46.70%  /85.29%/ 
УКУПНО БЕЗ УМАЊЕЊА 

ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНКА  4360  3974  %                  %  /109,71%/ 

Смањење вредности залиха 
учинака      /  /  /%/ 

УКУПНО  4360  3974  100 %  100 %  /109.71%/ 
 
IV – 1.2. АНАЛИЗА РАСХОДА 



% од укупних расхода РАСХОДИ  2014  2013 
2014  2013 

2014/2013 % 

Пословни расходи  6230  6735  95.77%  61.99%  /92.50%/ 
Финансијски расходи  51  4130  0.78%  38.01%  /1.23%/ 

Остали расходи  224    3.45%  0.00%  % 
УКУПНО  6505  10865  100.00%  100%  /59.87%/ 

 
 

% од укупних расхода ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  2014  2013 
2014  2013 

2014/2013 % 

Набавна вредност робе  78  0  1.25%  0  0.00% 
Трошкови материаја  667  799  10.70%  11.86%  /83.48%/ 

Трошкови зарада, накнада 
зарада и остали лични 

расходи 
3025  3192  48.56% 

 
47.39% 

 
/94.77/% 

Трошкови амортизације и 
резервисања  1208  1208  19.39%  17.94%  /100.00/% 

Остали пословни расходи  1252  1536  20.10%  22.81%  /81.51%/ 
УКУПНО  6230  6735  100%  100%  /92.50%/ 

 
 
IV – 1.3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА  2014  2013 
Пословни губитак  1870  2761 

Губитак из финансирања  51  4130 
Губитак из редовног пословања 

пре опорезивања  2145  6891 

Губитак пре опорезивања  2145  7493 
Нето губитак  1320  6935 

 

IV – 1.3. РАЦИО АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА 

ОПИС  2014  2013 
Економичност пословања  ‐30,016  ‐40,9948 
Рентабилност пословања  ‐42,8899  00‐69,4766 
Принос на укупни капитал  ‐0,0333  ‐0,1069 

Нето принос на укупни капитал  0  0 
Пословни нето губитак  ‐0,4919  ‐1,886 
Степен задужености  0,1570  0,1275 
 Ликвидност  I степена 0,001  0,0007 
Ликвидност  II степена 0,1149  0,1419 
Нето обртни капитал  0,1149  0,1483 

Цена акције у РСД – највиша и 
најнижа у извештајном периоду  /  / 

Тржишна капитализација 
31.12.2014. год ( у 000 РСД)  /  / 

Добитак по акцији  /  / 
 



Исплаћена бруто дивиденда (у 000 РСД)   
2012.год.  / 
2013.год.  / 
2014.год.  / 

 
 
ПРОМЕНЕ ВЕЋЕ ОД 10% У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ 

ОПИС  2014 

Економичност пословања 
Повећање услед повећања прихода на годишњем 

нивоу и смањења трошкова пословања  
 

Рентабилност пословања 
Повећање услед повећања прихода на годишњем 

нивоу и смањења трошкова пословања  
 

Пословни нето губитак  Условљено исказаним губитком на крају 
пословне године  

Степен задужености  Повећан због повећања дуга према добављачима

 Ликвидност  I степена   

Ликвидност  II степена   

Нето обртни капитал  Обртна имовина смањена у односу на 
краткорочне обавезе 

 
 
 
 
1. Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање у коме се оно налази, 
као и подаци релевантни за процену стања имовине друштва;    
 
1.1. Приказ развоја пословања друштва: 
У  току  2014.  године,  друштво  се  сусретало  са  објективним  финансијско  пословним  потешкоћама,  праћеним 
опадањем  промета  условљеним  смањењем  тражње  на  домаћем  тржишту,  непопуларном  цариснком  политиком 
земље у смислу укидаља царина на увоз радиајтора из земаља ЕУ и Турске, недовољном количином прилива и сл. 
Уз  сво  дејство  наведених  околности,  друштво  је  успело  да  опстане  уз  сву  лојану  и  нелојалну  конкуренцију  на 
тржишту. 
 
1.2. Приказ резултата пословања друштва: 
• У 2014. години, друштво је имало повећање  пословних прихода у односу на 2013. годину. 

• Приходи од продаје у 2014. години, били су 799 у (000 РСД), а у 2013. години, 2118 (000 РСД), 
• сви релевантни подаци наведени су у више приказаним табелама. 
 

1.3. Финансијско стање у којем се друштво налази: 
•  Према подацима из годишњег финансијког извештаја за 2014. годину, друштво је исказало губитак од 1320 
(000 РСД). 
1.4. Релевантним подаци  за процену стања имовине друштва: 
• Наведени у више приказаним табелама. 
 
2.  Опис  очекиваног  развоја  друштва  у  наредном  периоду,  промена  у  пословним  политикама  друштва,  као  и 
главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено: 

 
2.1. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду: 

•  
 



2.2. Опис промена у пословним политикама друштва: нема промена 
 
2.3. Опис главних ризика и претњи који је пословање друштва изложено: 

• Највећи  ризик  пословања  друштва  је  свеопшта  политичко  ‐  економска  криза  у  земљи,  
неравноправна  тржишна  утакмица  и  конкуренција    страних  произвођача  условљена  неповољном 
царинском политиком земље. 

 
3. Сви важни пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се извештај припрема: 
        

 
4. Сви значајни послови са повезаним лицима: Нема 
 
5. Активности друштва на пољу истраживања и развоја: Нема 
 

 

 

 СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СТЕЧЕНЕ ОД САЧИЊАВАЊА ПОСЛЕДЊЕГ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА 

Разлог стицања сопствених акција: НЕМА 

Број стечених сопствених акција: / 

Проценат стечених сопствених акција: / 

Номинална вредност сопствених акција: / 

Имена лица од којих су акције стечене: / 

Износ који је исплаћен по основу стицања 
сопствених акција, односно назнака да су стечене 

без наканде: 
/ 

Укупан број сопствеих акција: / 

 

 V ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

  Изјављујем  да  је,  према  сопственом  најбољем  сазнању,  годишњи  финансијски  извештај  састављен  уз 
примену  одговарајућих  међународних  стандарда  финансијског  извештавања  и  да  даје  истините  и  објективне 
податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и 
променама на капиталу јавног друштва. 
 
                               Руководилац финансијског сектора, 
 
                      ____________________ 
                        /            
 
 VI  ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
  Изјављујем  да  је,  према  сопственом  најбољем  сазнању,  годишњи  финансијски  извештај  састављен  уз 
примену  одговарајућих  међународних  стандарда  финансијског  извештавања  и  да  даје  истините  и  објективне 
податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и 
променама на капиталу јавног друштва. 
                     

                         Генерални директор, 
 
                        ___________________ 
                       /Драгослав Радић/                     
 
Прилози уз годишњи извештај јавног друштва: 



− ГФИ‐ПД образац годишњег извештаја 
 
 
НАПОМЕНА: 

  Финансијски  извештај  за  2014.  годину  и  извештај  овлашћеног  ревизора,    нису  ревидирани  на  седници 
Скупштине акционара, будући да иста није одржана до дана сатављања годишњег извештаја. Равизија финансијских 
извештаја за 2014.  годину, извршена  је од стране овлашћеног ревизора, али до дана састављања овог извештаја, 
извештај овлашћеног ревизора није достављен. По усвајању наведених извештаја, друштво ће у складу са Законом 
о тржишту капитала, у року од 7 дана од дана њиховог усвајања извршити објављивање наведених информација. 
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