
 

 

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj31/2011) i Pravilnika 

o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava 

("Službeni glasnik RS" broj 14/2012 i 5/2015), Iritel a.d. Beograd, MB: 07026617 objavljuje: 
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                        BILANS USPEHA  ZA PERIOD 

                             JANUAR - DECEMBAR 2006. GODINEJANUAR-DECEMBAR 2015.GODINE

            Napomena 2015.g 2014.g

Din  000 Din  000

POSLOVNI PRIHODI 3(a),4 600.827 591.030

POSLOVNI RASHODI 3(b),5 538.022 530.081

      Promena vrednosti zaliha učinaka - povećanje 17.991

      Troškovi  materijala 192.242 182.254

      Troškovi ostalog materijala, energije i slično 11.432 12.186

      Troškovi zaposlenih 276.781 262.324

      Amortizacija  3(f) 20.182 11.836

      Troškovi proizvodnih usluga 5(a) 30.195 43.346

      Ostali nematerijalnih troškovi 3(i),5(b) 22.406 17.587

      Troškovi dugoročnih rezervisanja 2.775 548

Ukupni poslovni rashodi (538.022) (530.081)

POSLOVNI DOBITAK 62.805 60.949

FINANSIJSKI

      PRIHODI/(RASHODI) - neto 3(c),6 (1.940) 11.510

PRIHODI/(RASHODI) - neto

OD USKL. VRED. OST. IMOV. PO FER VR. 3(c),6 996 1.577

OSTALI 

   PRIHODI/(RASHODI) - neto 3(d) (24.080) (29.621)

DOBITAK IZ RED. POSL. PRE OPOREZIVANJA 37.781 44.415

DOBITAK/(GUBITAK) KOJI SE OBUSTAVLJA 1.700 (646)

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 39.481 43.769

Poreski rashodi perioda (7.122)

Odloženi poreski rashodi perioda (10.124)

Odloženi poreski prihodi perioda 634

NETO DOBITAK 32.993 33.645

3(j)
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           BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE

            Napomena 2015.g 2014.g

A K T I V A Din  000 Din  000

Stalna imovina

Nematerijalna imovina 9 32.791 34.072

Osnovna sredstva 3(e),(f),8

    Nabavna vrednost 466.833 460.669

        (Ispravka vrednosti) 3(f) 328.650 327.976

            Sadašnja vrednost 138.183 132.693

Avansi za investicije 10

Dugoročni finansijski plasmani i učešća 11 321.157 488.702

          Ukupna stalna imovina 492.131 655.467

Obrtna imovina

Zalihe 3(g),12 69.775 40.120

Potraživanja od kupaca 3(h),13 100.824 126.266

Potraživanja za date avanse 14 4.924 6.006

Ostala kratkoročna potraživanja i AVR 15 222.308 233.829

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 16 32.952 32.053

         Ukupna obrtna imovina 430.783 438.274

Odložena poreska sredstva 3.211 6.772

         Ukupna poslovna imovina 926.125 1.100.513

Vanposlovna aktiva

            UKUPNA AKTIVA 926.125 1.100.513

P A S I V A

Kapital

Osnovni kapital 1,2,17,19 250.943 250.935

    Akcijski 17,1 246.588 246.588

    Društveni

    Ostali kapital 17,3 4.355 4.347

Rezerve 19 23.476 23.476

REVALIZACIONE REZERVE 28 27.067 27.066

Nerealizovani gubitak (4.074) (3.964)

Neraspoređeni dobitak 20 306.668 285.858

Ukupno kapital 604.080 583.371

Dugoročna rezervisanja i obaveze 24 137.039 239.727

Kratkoročne obaveze

Obaveze prema dobavljačima 21 12.126 42.107

Obaveze za primljene avanse 22 21.207 26.615
Ostale kratkoročne obaveze 23 48.443 51.388
Kratkoročne finansijske obaveze 25 103.230 152.529

        Ukupne kratkoročne obaveze 185.006 272.639

Odložene poreske obaveze 27 4.776

            Ukupna poslovna pasiva

Vanposlovna pasiva

UKUPNA PASIVA 926.125 1.100.513
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 IRITEL a.d.Beograd 

 

 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

1.      Osnovni podaci  

 

         IRITEL a.d.  Beograd, Batajnički put 23 ( u daljem tekstu: IRITEL  a.d. - Beograd)  je 

osnovano 1967. godine kao  Naučno-istraživački institut "Elektronske industrije", Niš.     

Vlasnička transformacija započeta 1998. godine završena je 2000.godine. Konačna 

otplata  II kruga završena je 30.06.2006.godine. 

        Rešenjem  Ministarstva privrede br. 160-023-02-543/2006-07 od 22.11.2006. godine  u 

Beogradu je verifikovana struktura osnovnog kapitala na dan 30.06.2006.godine. Stanje kapitala 

po istom rešenju je sledeće: 

                   -  akcijski kapital  nominalne vrednosti 21.757.800,00 odnosno 145.052 akcije po 

ceni od 150 dinara po akciji i koji se može prikazati kao: 

                   -  obične akcije nominalne vrednosti 18.817.650,00 dinara odnosno 125.451 akcija 

                   - prioritetne participativne akcije bez prava upravljanja nominalne vrednosti od  

2.159.400,00 dinara odnosno 14.396 akcija prenete na PIO. 

                   - prioritetne akcije bez prava upravljanja nominalne vrednosti 780.750,00 dinara, 

odnosno 5205 akcija prenete Akcijskom fondu. 

           Na osnovu odluke Skupštine društva IRITEL a.d. Beograd br.1914 od 25.06.2009. godine 

o raspodeli neraspoređene dobiti i odluke br.1916 od 25.06.2009. godine o izdavanju običnih 

akcija III emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital 

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije donela je 06.08.2009. godine rešenje: 

-br.4/0-24-3950/3-09 o davanju odobrenja za izdavanje hartija od vrednosti bez javne      

ponude.   

                  -br 4/0-29-3949/3-0- o davanju odobrenja za izdavanje hartija od vrednosti bez javne 

ponude (zamena postojećih akcija nove nominalne vrednosti). 

Osnovni kapital  nakon pretvaranja neraspoređene dobiti za 2008. godinu, iznosi 

246.588.400,00 dinara, i podeljen je na 290.104  komada običnih akcija, pojedinačne nominalne 

vrednosti od 850,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSIRITE83056 . 

          Pretežna delatnost je 7219- istraživanje i razvoj u ostalim prirodnom i tehničko 

tehnološkim naukama. Takođe je prijavljeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.  

 Nadzorni odbor je 02.12.2015.godine doneo Odluku o osnivanju društva sa ograničenom 

odgovornošću u inostranstvu - Rotel Networking sa manjinskim udelom u osnovnom kapitalu. 

Do dana usvajanja izveštavaja nije uplaćen osnivački ulog.  

Broj zaposlenih na dan 31. decembar 2015. godine - 148 (2014. godine - 154). 

             U skladu sa propisima IRITEL a.d. Beograd je  razvrstan u grupu srednjih preduzeća i 

time potpada u grupu preduzeća kod kojih se vrši zakonski obavezna revizija. 

             Novčano poslovanje IRITEL a.d. Beograd obavlja preko dve poslovne banke. 

             Poreski identifikacioni broj (PIB) je 100001724. 

             Matični broj je 07026617. 

             Sedište preduzeća je u Beogradu, Batajnički put 23. 

             IRITEL a.d. Beograd ima opšti akt kojim reguliše sopstvene računovodstvene politike i 

pravila. 
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2.         Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja 

 

            Iznosi u finansijskim izveštajima za 2015. godini zasnovani su na podacima sastavljenim 

u skladu sa važećim  propisima u Republici Srbiji koje su za potrebe izveštavanja propisane 

Zakonom o računovodstvu i reviziji i dati u formatu koji je u skladu sa Međunarodnim 

računovodstvenim standardima,  Međunarodnim standardima izveštavanja. Svi iznosi su u 

hiljadama dinara, osim ako drugačije nije navedeno.  

 

3.         Osnovne računovodstvene politike 

 

            Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja Finansijskih 

izveštaja za 2015. godinu u skladu su sa: 

 

            a) Međunarodnim računovodstvenim standardima, 

            b) Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  

            c) Odgovarajućim objašnjenjima primene i izmenama izdatih od odgovarajućih 

međunarodnih institucija, kao i 

             d) Nacionalnih standarda za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, prezentaciju, 

dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa odgovarajućim zakonskim 

propisima odnosno Zakonom o računovodstvu i reviziji, profesionalnom i internom regulativom. 

 

(a)        Realizacija proizvoda - prihodi od prodaje 

 

           U skladu sa propisima, odgovarajući prihodi su iskazani po fakturnoj vrednosti, 

Napomena 4. 

 

(b)        Poslovni rashodi 

 

           Predstavljaju sve poslovne rashode sadržane u realizovanim proizvodima. Detaljni pregled 

pojedinih rashoda prikazan je u Napomeni 5. 

 

(c)       Finansijski prihodi/(rashodi) 

 

          Predstavljaju prihode/rashode od kamata, pozitivnih/negativnih kursnih razlika i slično, 

detaljno dati u Napomeni 6(a) i 6(b) u nastavku. 

 

(d)       Ostali i vanredni prihodi/rashodi) 

 

          Predstavljaju naknadno utvrđene prihode, obezvređenje obaveza i slično kao prihode. Kao 

rashode predstavljaju gubitke po osnovu  otpisa materijala, ranijih godina i slično, detaljno dato u 

Napomeni 6(b) i 6(b) u nastavku. 

 

(e)       Osnovna sredstva 

 

           Osnovna sredstva (oprema) se iskazuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost čini 

fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u 

upotrebu. 

           Pozitiva razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist vanrednih 

prihoda. Neotpisana vrednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava nadoknađuje se na 

teret vanrednih rashoda. 
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(f)        Amortizacija 

 

           Amortizacija nemeterijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunava se za svako 

sredstvo pojedinačno po stopama utvrđenim u skladu sa odlikama i  aktima koji su  određeni tako 

da se nabavna ili revalorizovana vrednost osnovnih sredstava (ranijih godina) amortizuje u 

jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog veka upotrebe osnovnog sredstva. 

 

          Stope amortizacije koje su u primeni su: 

 

 

Vrsta sredstava 

 

Obračun 

amortizacije 

 

% 

Najveće 

učešće 

 

         % 

Poreski 

bilans 

grupa 

Za poreski bilans 

 

 

% 

Građevinski objekti, nemat. 

imovina 

 

2.5 

 

2.5 

  

2.5 

Oprema 10 - 25 10 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 30 

 

          Za potrebe utvrđivanja poreza na dobit za 2015. godinu, nadležni organ je propisao 5 grupa 

stopa poreske amortizacije osnovnih sredstava. 

 

(g)      Zalihe 

 

         Zalihe materijala se u Bilansu stanja iskazuju po prosečnoj ponderisanoj ceni. Nabavka, 

odnosno ulaz materijala, se evidentira po nabavnoj, odnosno fakturnoj ceni dobavljača i 

uključenim transportnim troškovima, a izlaz se procenjuje po metodi ponderisane prosečne cene 

na dan izlaza iz magacina. 

 

(h)      Potraživanja po osnovu prodaje 

 

         Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode i 

izvršene usluge. 

         U skladu sa  Pravilnikom o računovodstvu član 17. IRITEL a.d. Beograd vrši ispravku 

potraživanja na teret rashoda ako je od roka za naplatu prošlo najmanje 60 dana. 

 

 (i)    Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze 

 

 Potencijalno sredstvo je moguće sredstvo koje proizlazi iz prošlih događaja i čije će se 

postojanje potvrditi samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvesnih budućih 

događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta. U skladu sa MRS 37 stav 33 

potencijalna sredstva se ne priznaju u finansijskim izveštajima pošto to može da dovede do 

priznavanja prihoda koji možda nikada neće biti realizovan. Međutim, kada je realizacija prihoda 

praktično izvesna, tada odnosno sredstvo nije potencijalno sredstvo i njegovo priznavanje je 

opravdano. Stav 34. Potencijalno sredstvo se obelodanjuje u skladu sa stavom 89, ukoliko je 

priliv ekonomskih koristi verovatan. Tokom prethodnog perioda Društvo je izvršilo ulaganja za 

zaposlene na ime životnog osiguranja kod Grawe osiguranja a.d.o. Troškovi i prava po tom 

osnovu pripadaju Društvu i u narednom periodu je verovatan priliv ekonomskih koristi. 
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Potencijalna obaveza je moguća obaveza koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će 

postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvesnih budućih 

događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta ili sadašnja obaveza koja 

proizlazi iz prošlih događaja, ali koja nije priznata s obzirom da: nije izvesno da će podmirenje 

obaveze zahtevati odliv resursa sa ekonomskim koristima ili iznos obaveze se ne može utvrditi 

dovoljno pouzdano. 

 

 

(j)      Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od  rezultata poslovanja 

 

         Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja izdvajaju 

se po propisima lokalne samouprave i Republike Srbije. Izdvajanje se vrši uglavnom za sledeće 

namene: posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, komunalna taksa za isticanje 

firme na poslovnom prostoru, članarine komorama, administrativne, sudske i druge takse i 

slično. Osnovicu za obračun čine uglavnom zarade i naknade zarada, određena imovina ili slično. 

 

 

(k)      Porez na dobit 

 

         Porez na dobit obračunava se i placa po stopi od 15%  za 2015. godinu na osnovicu koja 

predstavlja oporezivu dobit utvrđenu u Poreskom bilansu. Odloženi poreski rashodi perioda 

nastali su po osnovu razlike između obračunate računovodstvene i poreske amortizacije, kao  i iz 

sredstava po obrascima iz prethodne godine iz Poreskog bilansa. 
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BILANS USPEHA 

 

4. Poslovni prihodi 

 

 

 

Povećanje vrednosti zaliha učinaka 

 

Društvo je iskazalo povećanje zaliha gotovih proizvoda u iznosu od 17.991 hiljada dinara. 

Vrednost je iskazana po ceni koštanja ovih proizvoda. Proizvedeni gotovi proizvodi su predati na 

dalje ispitivanje i testiranje i bili su predmet godišnjeg popisa, o čemu postoji izveštaj o popisu. 

 

5.  Poslovni rashodi 

 

 

 

              Vrsta rashoda Napomena 2015 2014 

A) Troškovi materijala    

-materijal za izradu  192.242 182.254 

-režijski materijal  1.872 2.215 

-gorivo i energija  7.632 7.512 

-troškovi rez. delova  1.928 2.459 

Svega:  203.674 194.440 

B) Troškovi zarada, naknada zarada i 

ostali lični rashodi 

   

-troškovi zarada (bruto)  210.436 198.146 

-porezi i dop. na zarade – na ime poslodavca  34.032 33.182 

-ugovori o delu  506 759 

-autorski honorari  6.225 2.843 

-omladinska zadruga  1.657 2.417 

-privremeni i povrem. poslovi  272 1.549 

-naknada članovima nadzornog odbora  4.817 5.010 

-otpremnine  4.166 1.520 

-jubilarne nagrade  1.939 2.207 

-solidarna pomoć  253 438 

-prevoz na posao  6.437 6.557 

-dnevnice i ostali troškovi službenog puta  5.265 6.957 

-dec. paketići  198 198 

-ostalo  578 542 

Prihodi Napomena 2015 2014 

od prodaje proizvoda i usluga - dom.tržište  589.838 574.379 

      -od toga: Ministarstvo nauke  29.378 30.914 

od prodaje proizvoda i usluga - inostrano 

tržište 

         7.501 14.446 

Svega  597.339 588.825 

od zakupnina  3.487 2.205 

Svega  3.487 2.205 

Ukupno 3 (a) 600.827 591.030 
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Svega: 3(b) 276.781 262.325 

C) Amortizacija    

-troškovi amortizacije  20.182 11.836 

Svega: 3(f) 20.182 11.836 

D) Troškovi dugoročnih rezervisanja   2.775 548 

E) Troškovi proizvodnih usluga    

 - proizvodne usluge na izradi učinaka  7.477 10.671 

 - PTT, prevoz i druge transportne usluge  3.925            3.888 

 - investiciono/tekuće održavanje sredstava  6.890 4.646 

 - komunalne usluge  2.037 1.781 

 - ostale usluge  9.780 21.000 

 - troškovi sajmova  86 1.359 

      3(b) 30.195 43.346 

       F)  Ostali nematerijalni troškovi    

-  neproizvodne usluge  9.958 4.599 

 - reprezentacija  2.869 3.212 

 - osiguranje imovine i zaposlenih  3.372 4.043 

 - troškovi platnog prometa  2.352 3.241 

- porezi, doprinosi, članarine i sl.               

  nezavisni od rezultata 

 

      3(i) 

1.993 664 

 - ostalo  1.862 1.828 

       3(b) 22.406 17.587 

         UKUPNO  621.000 530.081 

 

 

 

6. Finansijski ostali i vanredni prihodi/(rashodi) 

 

 

(a) Kao prihodi se mogu prikazati sledeći: 

 

  Napomena       2015 2014 

         Finansijski       3(c)   

-kamata  15.727 17.927 

-pozitivne kursne razlike  1.150 1.109 

-ostali prihodi od ulaganja    

-valutna klauzula  5.258 36.415 

Ukupno:  22.135 55.451 

          Ostali i vanredni        3(d)   

-prodaja opreme  190 338 

-ostala usklađivanja i drugo  2.242 2.226 

Ukupno:  2.432 2.564 
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(b) Kao rashodi se mogu prikazati sledeći: 

 

 

 Napomena       2015       2014 

         Finansijski    

-kamata  18.100 22.452 

-kursne razlike  3.193 2.437 

-valutna klauzula   2.782 19.052 

 Ukupno:       3(c) 24.075 43.941        

        Ostali i vanredni    

-otpisi, rashodi, obezvređenja imovine    

-manjkovi  16 34 

-donacije  492 1.000 

-ostali rashodi  25.565 9.921 

-obezvređivanje imovine                                 21.229 

 -ugovorne kazne i penali  348 646 

 Ukupno:       3(d) 26.512 32.830 

 

BILANS STANJA                                      

  

 

IMOVINA 

 

7. Osnovna sredstva 

 

         Stanje i promene na osnovnim sredstvima u 2015. godini se mogu prikazati kao: 

 

 Napomena 

Građevinsk

i 

objekti 

Oprema 

Alat 

i 

ostal

o 

Investicione 

Nekretnine 

Ukupna 

Osnovna 

sredstva 

Nabavna vrednost       

1) 31.12.2014  94.876 266.418  41.141 402.435 

2) Direktne nabavke   24.338   24.338 

3) Ostala povećanja       

4) Ostala smanjenja   15.669   15.669 

Ukupno 31.12.2015.  94.876 275.087  41.141 411.104 

Otpisana vrednost       

1) 31.12.2014  40.369 205.412  23.961 269.742 

2) Amortizacija  2.372 15.447  1.029 18.848 

3) Ostala povećanja       

4) Ostala smanjenja   15.669   15.669 

Ukupno 31.12.2015.  42.741 205.190  24.990 272.921 

Sadašnja vrednost  52.135 69.897  16.151 138.183 
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8. Nematerijalna ulaganja 

 

   Predstavljaju ulaganja tekuće i ranijih godina. Izvršena je procena zemljišta ispod stare i 

nove zgrade.  

 

9. Uložena sredstva 

 

  Predstavljaju sledeća ulaganja: 

 

                      Vrsta Napomena     2015    2014 

Učešća u kapitalu drugih    

 -Pupin Telekom, Beograd  479 588 

- ŠKO, Niš  28 28 

ukupno  507 616 

Ostali dugoročni finansijski  plasmani    

  -stambeni zajmovi  60.906 61.379 

  -ostali dugoročni plasmani i depoziti  259.744 426.707 

ukupno  320.650 488.086 

 Ukupno  321.157 488.702 

 

      Izvršena je revalorizacija akcija Pupin Telekom-a a.d. na dan 31.12.2015.godine na osnovu 

podataka Beogradske berze. Vrednost jedne akcije je 35 dinara. 

  

10. Ostali dugoročni finansijski plasmani  

        

Ostali dugoročni finansijski plasmani su krediti po osnovu isporučene opreme Telekom 

Srbija a.d. i stambeni zajmovi. 

 

 11.  Zalihe 

        

 Zalihe se mogu prikazati kao: 

 

                      Vrsta Napomena     2015     2014 

-materijal  79.643 69.814 

-gotovi proizvodi  17.991  

-alat i inventar  19.565 16.869 

-ispravka vrednosti zaliha materijala  47.424 46.561 

-dati avansi  4.924 6.006 

Ukupno 3 (g)  74.699 46.126 
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12. Potraživanja po osnovu prodaje 

      Predstavljaju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga od: 

 

                      Partner Napomena     2015     2014 

 Telekom Srbija a.d.  82.412 112.704 

 Telenor  5.448 2.173 

 VIP mobile  2.613  

 Galeb System  3.022  

 Enel PS  65 1.023 

 RB Generalekonomik  1.758 575 

 SBB  33  

 EDB  630  

 Pupin Telekom a.d.  4.261 4.261 

 Institut Mihajlo Pupin  664  

 Ostali  11.501 13.602 

 Ispravka potraživanja  (11.583) (12.579) 

 Ukupno 3 (h) 100.824 126.266 

      U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i napomenom 3(h) gore, izvršena je ispravka 

potraživanja za 2015. godinu. Ukupno je poslato 75 IOS-a, vraćeno i potvrđeno 58 IOS-a tj. 

77%.  

13. Potraživanje za date avanse 

    Predstavljaju potraživanja po osnovu datih avansa od: 

 

                      Partner Napomena     2015     2014 

NIS ad  378  

Svecom  559 559 

Shenzhen Gigalight  369 369 

Ventes  311  

Bel System   388 

Telos  341 476 

Ostali  2.966 3.657 

Ukupno  5.035 6.006 

Ukupno je poslato 28 IOS-a, vraćeno i potvrđeno 17 IOS-a tj. 60%.  

 

 

14. Ostala potraživanja 

  Mogu se prikazati kao: 

 

Ostala potraživanja Napomena 2015     2014 

-dati zajmovi radnicima  6.860 6.929 

-ostala potraživanja od zaposlenih  5 2 

-potraživanja za refundacije  1.090 410 

-potraž. za više. pl. poreze i ak.vr.raz.    

-deo dugoročnih kredita do 1 god.  201.431 214.221 

-kratkoročni robni krediti  10.643 8.797 

  Stanje na dan 31. decembar   220.029 230.359 
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15. Novčana sredstva 

 

Mogu se prikazati kao: 

 

             Sredstva na računima  Napomena 2015     2014 

-tekući računi  32.807 31.957 

-blagajna gotovine i benzinskih bonova  133 49 

-devizni računi  12 47 

  Stanje 31. decembra 2015.  32.952 32.053 

 

        Sredstva na tekućem računima su potvrđena IOS-ima od strane poslovnih banaka, a sredstva 

u stranim valutama su svedena na srednji kurs na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. 

 

 

KAPITAL 

 

16. KAPITAL 

 

     Predstavlja izvore sredstava IRITEL a.d.  Beograd od osnivanja do 2015. godine. Detaljan 

pregled stanja i promena je dat u propisanom finansijskom izveštaju za 2015.godini i u nastavku. 

 

16.1 Akcijski kapital 

 

     Predstavlja knjigovodstveno stanje vrednosti kapitala. 

 

16.2 Ostali kapital 

 

              Predstavlja prenete izvore sredstava za izgradnju stanova (vanposlovna sredstva) iz 

ranijih godina u skladu sa uvođenjem MRS u finansijsko izveštavanje.  

 

17.         Rezerve 

 

            Predstavljaju kumulirane rezerve preduzeća. 

Revalorizacione rezerve nastale knjiženjem procene vrednosti zemljišta ispod zgrada 

iznose 27.067 hiljada dinara. 

 

 

18.        Neraspoređena dobit 

 

              Predstavljaju kumulirana preneta salda od osnivanja do dana sastavljanja izveštaja. 

Neraspoređeni dobitak prethodnih godina u iznosu od 273.675 dinara, a neraspoređeni dobitak 

tekuće godine u iznosu od 32.993 dinara. 
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OBAVEZE 

 

19.         Obaveze prema dobavljačima 

 

               Ove obaveze se mogu prikazati kao: 

 

Dobavljač 2015 2014 

Ambient group d.o.o. 971  

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 294 378 

NCAB-Makedonija a.d. 231  

EPS Snabedevanje 737 482 

Avnet Europe comm 1.937 6.684 

Vita Elko 591  

Bel system 396  

Amtest 1.616 1.406 

Teraxion inc 459  

Metro d.o.o.  514 

Špedicija interservis d.o.o. 445 752 

Grawe osiguranje  884 

Evrotehna 855 24 

Accredo logistic d.o.o. 1.323 125 

Ostali 2.271 25.788 

Ukupno 12.126 42.107 

Ukupno poslato 113 IOS-a, od toga vraćeno i potvrđeno 83 IOS-a tj. 73%. 

 

20.        Obaveze za primljene avanse 

 

             Ove obaveze se mogu prikazati kao: 

 

Dobavljač     2015     2014 

Telekom Srbija a.d. 10.447 10.182 

Austrian Institute of Technology 676  

RC-MO 8.299 12.000 

Nanoinspekt  1.666 

Ostali 1.785 2.767 

Ukupno 21.207 26.615 

Ukupno poslato 119 IOS-a, od toga vraćeno i potvrđeno 79 IOS-a tj. 66%. 
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21.        Ostale tekuće obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 

 

               Ove obaveze se mogu prikazati kao: 

 

Obaveze 2015 2014 

- po osnovu bruto zarada  35.836 34.469 

- po osnovu poreza -PDV 5.655 9.529 

- ostale obaveze  6.952 7.390 
  

 

Ukupno 48.443 51.388 

 

22.     Dugoročne obaveze 

 

Dugoročne obaveze su dugoročni kredit  kod  Banca Intesa i Komercijalne banke 129.377 

hiljada dinara (2014. godine 231.345 hiljada dinara) i obaveze po lizingu 1.569 hiljada dinara 

(2014. godine 3.398 hiljada dinara). Ove obaveze su potvrđene IOS-ima od strane poslovnih 

banaka i lizing kuća. 

 

23.      Kratkoročne finansijske obaveze 

 

 Kratkoročne finansijske obaveze su obaveze po kratkoročnim kreditima  i dugoročnim 

kreditima koji dospevaju do godinu dana kod Banca Intesa i Komercijalne banke  u iznosu 

103.230 hiljada dinara (2014. godine 152.529 hiljada dinara). Ove obaveze su potvrđene IOS-

ima poslovnih banaka. 

 

24.  Odloženi porezi  

 

Odloženi porezi nastaju  po osnovu odloženih poreskih sredstava ili poreskih obaveza a 

predstavljaju sredstva koja se mogu vratiti u budućim periodima ili obaveze koje će se platiti u 

budućnosti.  

Odložena poreska sredstva/obaveze nastaju usled privremene poreske razlike (razlika u 

obračunu amortizacije po računovodstvenoj politici i obračunu amortizacije po poreskim 

propisima), prenešenih neiskorišćenih poreskih gubitaka i neiskorišćenih olakšica.  

Pored privremenih poreskih razlika postoje i stalne poreske razlike koje su po našem 

poreskom sistemu razne korekcije prihoda i rashoda po osnovu nepriznavanja istih u Poreskom 

bilansu i po osnovu njih se ne javljaju odloženi porezi. 
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                                                                                                                      Broj 8 – 5 - 2016 

                                                  IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

SKUPŠTINI DRUŠTVA IRITEL AD, BEOGRAD 
Uvod 
 
1. Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja „Iritel“ a.d., Beograd, Batajnički put 23 (u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2015 godine, bilans uspeha,  izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.    
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje  2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, i za uspostavljanje i primenu odgovarajućih  internih kontrola koje obezbeđuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze bilo da su nastalih usled kriminalnih radnji ili grešaka.  
Odgovornost revizora  3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da planiramo i izvršimo reviziju 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 pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.  Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.  
Pozitivno mišljenje  
 4. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva „Iritel“ a.d. iz Beograda na dan 31. decembra 2015 godine, rezultate poslovanja, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za 2015 godinu, i napomene uz finansijske izveštaje, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.      
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Ostala pitanja   5. Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2014 godinu obavilo je privredno društvo za reviziju Privredni savetnik – Revizija iz Beograda, u čijem izveštaju od 09. aprila 2015 godine je izraženo pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za 2014. godinu.  
           Radnici društva za reviziju Privrednog savetnik-Revizija iz Beograda dana 25.12.2015. godine prisustvovali su popisu zaliha materijala i uverili se u ispravnost rada komisija za popis. 
 7.     Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da globalna ekonomska kriza, koja je započela 2007. godine, još uvek traje. Njene posledice se ne mogu sa sigurnošću još uvek predvideti niti se mogu u potpunosti preduzeti mere zaštite. Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja Društva u tekućim okolnostima 
 Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  U skladu sa zahtevima koji proističu iz ĉlana 30. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013) i člana 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka 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, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.  Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu nije usklašen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.   Beograd, 17. mart 2016 godine                       “Privredni Savetnik - Revizija”                                Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor 
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 17. mart 2016.godine   
 
 
Izjava o nezavisnosti Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.    U skladu sa odredbama Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2011), vezano za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu privrednog društva IRITEL a.d. Beograd (u daljem tekstu: Naručilac revizije), izjavljujemo sledeće:  

- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije niti je poslovni partner Naručioca revizije; 
- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije pružalo usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju, kao ni njegovi krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i supružnik nisu direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora kod Naručioca revizije, prokurist i punomoćnik; 
- Licencirani ovlašćeni revizor, niti njegovi srodnici ili supružnik, nisu poslovni partneri Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije likvidacioni ili stečajni upravnik Naručioca revizije; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa Naručiocem revizije koji bi mogli negativno uticati na njegovu nepristrasnost i nezavisnost; 
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije pružao usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji; 
- Naručilac revizije nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u Privredni savetnik – Revizija d.o.o. 

                                                                                            
 
                                                                                                 “Privredni Savetnik - Revizija”                               Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor 
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17. mart 2016.godine   
 
 
 
 
 
 
Potvrda o dodatnim uslugama obavljenim od strane Privrednog savetnika – Revizija d.o.o. 
 
 
 Ovim potvrđujemo da nismo obavljali konsultantske usluge za akcionarsko društvo “IRITEL“ a.d., Beograd niti sa njim povezanim licima u godini u kojoj je vršena revizija.        
                                                                                                 “Privredni Savetnik - Revizija”                                 Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor 
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                        BILANS USPEHA  ZA PERIOD 

                             JANUAR - DECEMBAR 2006. GODINEJANUAR-DECEMBAR 2015.GODINE

            Napomena 2015.g 2014.g

Din  000 Din  000

POSLOVNI PRIHODI 3(a),4 600.827 591.030

POSLOVNI RASHODI 3(b),5 538.022 530.081

      Promena vrednosti zaliha učinaka - povećanje 17.991

      Troškovi  materijala 192.242 182.254

      Troškovi ostalog materijala, energije i slično 11.432 12.186

      Troškovi zaposlenih 276.781 262.324

      Amortizacija  3(f) 20.182 11.836

      Troškovi proizvodnih usluga 5(a) 30.195 43.346

      Ostali nematerijalnih troškovi 3(i),5(b) 22.406 17.587

      Troškovi dugoročnih rezervisanja 2.775 548

Ukupni poslovni rashodi (538.022) (530.081)

POSLOVNI DOBITAK 62.805 60.949

FINANSIJSKI

      PRIHODI/(RASHODI) - neto 3(c),6 (1.940) 11.510

PRIHODI/(RASHODI) - neto

OD USKL. VRED. OST. IMOV. PO FER VR. 3(c),6 996 1.577

OSTALI 

   PRIHODI/(RASHODI) - neto 3(d) (24.080) (29.621)

DOBITAK IZ RED. POSL. PRE OPOREZIVANJA 37.781 44.415

DOBITAK/(GUBITAK) KOJI SE OBUSTAVLJA 1.700 (646)

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 39.481 43.769

Poreski rashodi perioda (7.122)

Odloženi poreski rashodi perioda (10.124)

Odloženi poreski prihodi perioda 634

NETO DOBITAK 32.993 33.645

3(j)
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           BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE

            Napomena 2015.g 2014.g

A K T I V A Din  000 Din  000

Stalna imovina

Nematerijalna imovina 9 32.791 34.072

Osnovna sredstva 3(e),(f),8

    Nabavna vrednost 466.833 460.669

        (Ispravka vrednosti) 3(f) 328.650 327.976

            Sadašnja vrednost 138.183 132.693

Avansi za investicije 10

Dugoročni finansijski plasmani i učešća 11 321.157 488.702

          Ukupna stalna imovina 492.131 655.467

Obrtna imovina

Zalihe 3(g),12 69.775 40.120

Potraživanja od kupaca 3(h),13 100.824 126.266

Potraživanja za date avanse 14 4.924 6.006

Ostala kratkoročna potraživanja i AVR 15 222.308 233.829

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 16 32.952 32.053

         Ukupna obrtna imovina 430.783 438.274

Odložena poreska sredstva 3.211 6.772

         Ukupna poslovna imovina 926.125 1.100.513

Vanposlovna aktiva

            UKUPNA AKTIVA 926.125 1.100.513

P A S I V A

Kapital

Osnovni kapital 1,2,17,19 250.943 250.935

    Akcijski 17,1 246.588 246.588

    Društveni

    Ostali kapital 17,3 4.355 4.347

Rezerve 19 23.476 23.476

REVALIZACIONE REZERVE 28 27.067 27.066

Nerealizovani gubitak (4.074) (3.964)

Neraspoređeni dobitak 20 306.668 285.858

Ukupno kapital 604.080 583.371

Dugoročna rezervisanja i obaveze 24 137.039 239.727

Kratkoročne obaveze

Obaveze prema dobavljačima 21 12.126 42.107

Obaveze za primljene avanse 22 21.207 26.615
Ostale kratkoročne obaveze 23 48.443 51.388
Kratkoročne finansijske obaveze 25 103.230 152.529

        Ukupne kratkoročne obaveze 185.006 272.639

Odložene poreske obaveze 27 4.776

            Ukupna poslovna pasiva

Vanposlovna pasiva

UKUPNA PASIVA 926.125 1.100.513



strana 4 

 IRITEL a.d.Beograd 

 

 

Napomene uz finansijske izveštaje 

 

1.      Osnovni podaci  

 

         IRITEL a.d.  Beograd, Batajnički put 23 ( u daljem tekstu: IRITEL  a.d. - Beograd)  je 

osnovano 1967. godine kao  Naučno-istraživački institut "Elektronske industrije", Niš.     

Vlasnička transformacija započeta 1998. godine završena je 2000.godine. Konačna 

otplata  II kruga završena je 30.06.2006.godine. 

        Rešenjem  Ministarstva privrede br. 160-023-02-543/2006-07 od 22.11.2006. godine  u 

Beogradu je verifikovana struktura osnovnog kapitala na dan 30.06.2006.godine. Stanje kapitala 

po istom rešenju je sledeće: 

                   -  akcijski kapital  nominalne vrednosti 21.757.800,00 odnosno 145.052 akcije po 

ceni od 150 dinara po akciji i koji se može prikazati kao: 

                   -  obične akcije nominalne vrednosti 18.817.650,00 dinara odnosno 125.451 akcija 

                   - prioritetne participativne akcije bez prava upravljanja nominalne vrednosti od  

2.159.400,00 dinara odnosno 14.396 akcija prenete na PIO. 

                   - prioritetne akcije bez prava upravljanja nominalne vrednosti 780.750,00 dinara, 

odnosno 5205 akcija prenete Akcijskom fondu. 

           Na osnovu odluke Skupštine društva IRITEL a.d. Beograd br.1914 od 25.06.2009. godine 

o raspodeli neraspoređene dobiti i odluke br.1916 od 25.06.2009. godine o izdavanju običnih 

akcija III emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital 

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije donela je 06.08.2009. godine rešenje: 

-br.4/0-24-3950/3-09 o davanju odobrenja za izdavanje hartija od vrednosti bez javne      

ponude.   

                  -br 4/0-29-3949/3-0- o davanju odobrenja za izdavanje hartija od vrednosti bez javne 

ponude (zamena postojećih akcija nove nominalne vrednosti). 

Osnovni kapital  nakon pretvaranja neraspoređene dobiti za 2008. godinu, iznosi 

246.588.400,00 dinara, i podeljen je na 290.104  komada običnih akcija, pojedinačne nominalne 

vrednosti od 850,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSIRITE83056 . 

          Pretežna delatnost je 7219- istraživanje i razvoj u ostalim prirodnom i tehničko 

tehnološkim naukama. Takođe je prijavljeno za poslove spoljnotrgovinskog prometa.  

 Nadzorni odbor je 02.12.2015.godine doneo Odluku o osnivanju društva sa ograničenom 

odgovornošću u inostranstvu - Rotel Networking sa manjinskim udelom u osnovnom kapitalu. 

Do dana usvajanja izveštavaja nije uplaćen osnivački ulog.  

Broj zaposlenih na dan 31. decembar 2015. godine - 148 (2014. godine - 154). 

             U skladu sa propisima IRITEL a.d. Beograd je  razvrstan u grupu srednjih preduzeća i 

time potpada u grupu preduzeća kod kojih se vrši zakonski obavezna revizija. 

             Novčano poslovanje IRITEL a.d. Beograd obavlja preko dve poslovne banke. 

             Poreski identifikacioni broj (PIB) je 100001724. 

             Matični broj je 07026617. 

             Sedište preduzeća je u Beogradu, Batajnički put 23. 

             IRITEL a.d. Beograd ima opšti akt kojim reguliše sopstvene računovodstvene politike i 

pravila. 
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2.         Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja 

 

            Iznosi u finansijskim izveštajima za 2015. godini zasnovani su na podacima sastavljenim 

u skladu sa važećim  propisima u Republici Srbiji koje su za potrebe izveštavanja propisane 

Zakonom o računovodstvu i reviziji i dati u formatu koji je u skladu sa Međunarodnim 

računovodstvenim standardima,  Međunarodnim standardima izveštavanja. Svi iznosi su u 

hiljadama dinara, osim ako drugačije nije navedeno.  

 

3.         Osnovne računovodstvene politike 

 

            Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja Finansijskih 

izveštaja za 2015. godinu u skladu su sa: 

 

            a) Međunarodnim računovodstvenim standardima, 

            b) Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  

            c) Odgovarajućim objašnjenjima primene i izmenama izdatih od odgovarajućih 

međunarodnih institucija, kao i 

             d) Nacionalnih standarda za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, prezentaciju, 

dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja u skladu sa odgovarajućim zakonskim 

propisima odnosno Zakonom o računovodstvu i reviziji, profesionalnom i internom regulativom. 

 

(a)        Realizacija proizvoda - prihodi od prodaje 

 

           U skladu sa propisima, odgovarajući prihodi su iskazani po fakturnoj vrednosti, 

Napomena 4. 

 

(b)        Poslovni rashodi 

 

           Predstavljaju sve poslovne rashode sadržane u realizovanim proizvodima. Detaljni pregled 

pojedinih rashoda prikazan je u Napomeni 5. 

 

(c)       Finansijski prihodi/(rashodi) 

 

          Predstavljaju prihode/rashode od kamata, pozitivnih/negativnih kursnih razlika i slično, 

detaljno dati u Napomeni 6(a) i 6(b) u nastavku. 

 

(d)       Ostali i vanredni prihodi/rashodi) 

 

          Predstavljaju naknadno utvrđene prihode, obezvređenje obaveza i slično kao prihode. Kao 

rashode predstavljaju gubitke po osnovu  otpisa materijala, ranijih godina i slično, detaljno dato u 

Napomeni 6(b) i 6(b) u nastavku. 

 

(e)       Osnovna sredstva 

 

           Osnovna sredstva (oprema) se iskazuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost čini 

fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u 

upotrebu. 

           Pozitiva razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist vanrednih 

prihoda. Neotpisana vrednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava nadoknađuje se na 

teret vanrednih rashoda. 
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(f)        Amortizacija 

 

           Amortizacija nemeterijalnih ulaganja i osnovnih sredstava obračunava se za svako 

sredstvo pojedinačno po stopama utvrđenim u skladu sa odlikama i  aktima koji su  određeni tako 

da se nabavna ili revalorizovana vrednost osnovnih sredstava (ranijih godina) amortizuje u 

jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog veka upotrebe osnovnog sredstva. 

 

          Stope amortizacije koje su u primeni su: 

 

 

Vrsta sredstava 

 

Obračun 

amortizacije 

 

% 

Najveće 

učešće 

 

         % 

Poreski 

bilans 

grupa 

Za poreski bilans 

 

 

% 

Građevinski objekti, nemat. 

imovina 

 

2.5 

 

2.5 

  

2.5 

Oprema 10 - 25 10 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 30 

 

          Za potrebe utvrđivanja poreza na dobit za 2015. godinu, nadležni organ je propisao 5 grupa 

stopa poreske amortizacije osnovnih sredstava. 

 

(g)      Zalihe 

 

         Zalihe materijala se u Bilansu stanja iskazuju po prosečnoj ponderisanoj ceni. Nabavka, 

odnosno ulaz materijala, se evidentira po nabavnoj, odnosno fakturnoj ceni dobavljača i 

uključenim transportnim troškovima, a izlaz se procenjuje po metodi ponderisane prosečne cene 

na dan izlaza iz magacina. 

 

(h)      Potraživanja po osnovu prodaje 

 

         Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za isporučene proizvode i 

izvršene usluge. 

         U skladu sa  Pravilnikom o računovodstvu član 17. IRITEL a.d. Beograd vrši ispravku 

potraživanja na teret rashoda ako je od roka za naplatu prošlo najmanje 60 dana. 

 

 (i)    Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze 

 

 Potencijalno sredstvo je moguće sredstvo koje proizlazi iz prošlih događaja i čije će se 

postojanje potvrditi samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvesnih budućih 

događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta. U skladu sa MRS 37 stav 33 

potencijalna sredstva se ne priznaju u finansijskim izveštajima pošto to može da dovede do 

priznavanja prihoda koji možda nikada neće biti realizovan. Međutim, kada je realizacija prihoda 

praktično izvesna, tada odnosno sredstvo nije potencijalno sredstvo i njegovo priznavanje je 

opravdano. Stav 34. Potencijalno sredstvo se obelodanjuje u skladu sa stavom 89, ukoliko je 

priliv ekonomskih koristi verovatan. Tokom prethodnog perioda Društvo je izvršilo ulaganja za 

zaposlene na ime životnog osiguranja kod Grawe osiguranja a.d.o. Troškovi i prava po tom 

osnovu pripadaju Društvu i u narednom periodu je verovatan priliv ekonomskih koristi. 
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Potencijalna obaveza je moguća obaveza koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će 

postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili ne nastankom jednog ili više neizvesnih budućih 

događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom privrednog subjekta ili sadašnja obaveza koja 

proizlazi iz prošlih događaja, ali koja nije priznata s obzirom da: nije izvesno da će podmirenje 

obaveze zahtevati odliv resursa sa ekonomskim koristima ili iznos obaveze se ne može utvrditi 

dovoljno pouzdano. 

 

 

(j)      Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od  rezultata poslovanja 

 

         Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja izdvajaju 

se po propisima lokalne samouprave i Republike Srbije. Izdvajanje se vrši uglavnom za sledeće 

namene: posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, komunalna taksa za isticanje 

firme na poslovnom prostoru, članarine komorama, administrativne, sudske i druge takse i 

slično. Osnovicu za obračun čine uglavnom zarade i naknade zarada, određena imovina ili slično. 

 

 

(k)      Porez na dobit 

 

         Porez na dobit obračunava se i placa po stopi od 15%  za 2015. godinu na osnovicu koja 

predstavlja oporezivu dobit utvrđenu u Poreskom bilansu. Odloženi poreski rashodi perioda 

nastali su po osnovu razlike između obračunate računovodstvene i poreske amortizacije, kao  i iz 

sredstava po obrascima iz prethodne godine iz Poreskog bilansa. 
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BILANS USPEHA 

 

4. Poslovni prihodi 

 

 

 

Povećanje vrednosti zaliha učinaka 

 

Društvo je iskazalo povećanje zaliha gotovih proizvoda u iznosu od 17.991 hiljada dinara. 

Vrednost je iskazana po ceni koštanja ovih proizvoda. Proizvedeni gotovi proizvodi su predati na 

dalje ispitivanje i testiranje i bili su predmet godišnjeg popisa, o čemu postoji izveštaj o popisu. 

 

5.  Poslovni rashodi 

 

 

 

              Vrsta rashoda Napomena 2015 2014 

A) Troškovi materijala    

-materijal za izradu  192.242 182.254 

-režijski materijal  1.872 2.215 

-gorivo i energija  7.632 7.512 

-troškovi rez. delova  1.928 2.459 

Svega:  203.674 194.440 

B) Troškovi zarada, naknada zarada i 

ostali lični rashodi 

   

-troškovi zarada (bruto)  210.436 198.146 

-porezi i dop. na zarade – na ime poslodavca  34.032 33.182 

-ugovori o delu  506 759 

-autorski honorari  6.225 2.843 

-omladinska zadruga  1.657 2.417 

-privremeni i povrem. poslovi  272 1.549 

-naknada članovima nadzornog odbora  4.817 5.010 

-otpremnine  4.166 1.520 

-jubilarne nagrade  1.939 2.207 

-solidarna pomoć  253 438 

-prevoz na posao  6.437 6.557 

-dnevnice i ostali troškovi službenog puta  5.265 6.957 

-dec. paketići  198 198 

-ostalo  578 542 

Prihodi Napomena 2015 2014 

od prodaje proizvoda i usluga - dom.tržište  589.838 574.379 

      -od toga: Ministarstvo nauke  29.378 30.914 

od prodaje proizvoda i usluga - inostrano 

tržište 

         7.501 14.446 

Svega  597.339 588.825 

od zakupnina  3.487 2.205 

Svega  3.487 2.205 

Ukupno 3 (a) 600.827 591.030 
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Svega: 3(b) 276.781 262.325 

C) Amortizacija    

-troškovi amortizacije  20.182 11.836 

Svega: 3(f) 20.182 11.836 

D) Troškovi dugoročnih rezervisanja   2.775 548 

E) Troškovi proizvodnih usluga    

 - proizvodne usluge na izradi učinaka  7.477 10.671 

 - PTT, prevoz i druge transportne usluge  3.925            3.888 

 - investiciono/tekuće održavanje sredstava  6.890 4.646 

 - komunalne usluge  2.037 1.781 

 - ostale usluge  9.780 21.000 

 - troškovi sajmova  86 1.359 

      3(b) 30.195 43.346 

       F)  Ostali nematerijalni troškovi    

-  neproizvodne usluge  9.958 4.599 

 - reprezentacija  2.869 3.212 

 - osiguranje imovine i zaposlenih  3.372 4.043 

 - troškovi platnog prometa  2.352 3.241 

- porezi, doprinosi, članarine i sl.               

  nezavisni od rezultata 

 

      3(i) 

1.993 664 

 - ostalo  1.862 1.828 

       3(b) 22.406 17.587 

         UKUPNO  621.000 530.081 

 

 

 

6. Finansijski ostali i vanredni prihodi/(rashodi) 

 

 

(a) Kao prihodi se mogu prikazati sledeći: 

 

  Napomena       2015 2014 

         Finansijski       3(c)   

-kamata  15.727 17.927 

-pozitivne kursne razlike  1.150 1.109 

-ostali prihodi od ulaganja    

-valutna klauzula  5.258 36.415 

Ukupno:  22.135 55.451 

          Ostali i vanredni        3(d)   

-prodaja opreme  190 338 

-ostala usklađivanja i drugo  2.242 2.226 

Ukupno:  2.432 2.564 
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(b) Kao rashodi se mogu prikazati sledeći: 

 

 

 Napomena       2015       2014 

         Finansijski    

-kamata  18.100 22.452 

-kursne razlike  3.193 2.437 

-valutna klauzula   2.782 19.052 

 Ukupno:       3(c) 24.075 43.941        

        Ostali i vanredni    

-otpisi, rashodi, obezvređenja imovine    

-manjkovi  16 34 

-donacije  492 1.000 

-ostali rashodi  25.565 9.921 

-obezvređivanje imovine                                 21.229 

 -ugovorne kazne i penali  348 646 

 Ukupno:       3(d) 26.512 32.830 

 

BILANS STANJA                                      

  

 

IMOVINA 

 

7. Osnovna sredstva 

 

         Stanje i promene na osnovnim sredstvima u 2015. godini se mogu prikazati kao: 

 

 Napomena 

Građevinsk

i 

objekti 

Oprema 

Alat 

i 

ostal

o 

Investicione 

Nekretnine 

Ukupna 

Osnovna 

sredstva 

Nabavna vrednost       

1) 31.12.2014  94.876 266.418  41.141 402.435 

2) Direktne nabavke   24.338   24.338 

3) Ostala povećanja       

4) Ostala smanjenja   15.669   15.669 

Ukupno 31.12.2015.  94.876 275.087  41.141 411.104 

Otpisana vrednost       

1) 31.12.2014  40.369 205.412  23.961 269.742 

2) Amortizacija  2.372 15.447  1.029 18.848 

3) Ostala povećanja       

4) Ostala smanjenja   15.669   15.669 

Ukupno 31.12.2015.  42.741 205.190  24.990 272.921 

Sadašnja vrednost  52.135 69.897  16.151 138.183 
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8. Nematerijalna ulaganja 

 

   Predstavljaju ulaganja tekuće i ranijih godina. Izvršena je procena zemljišta ispod stare i 

nove zgrade.  

 

9. Uložena sredstva 

 

  Predstavljaju sledeća ulaganja: 

 

                      Vrsta Napomena     2015    2014 

Učešća u kapitalu drugih    

 -Pupin Telekom, Beograd  479 588 

- ŠKO, Niš  28 28 

ukupno  507 616 

Ostali dugoročni finansijski  plasmani    

  -stambeni zajmovi  60.906 61.379 

  -ostali dugoročni plasmani i depoziti  259.744 426.707 

ukupno  320.650 488.086 

 Ukupno  321.157 488.702 

 

      Izvršena je revalorizacija akcija Pupin Telekom-a a.d. na dan 31.12.2015.godine na osnovu 

podataka Beogradske berze. Vrednost jedne akcije je 35 dinara. 

  

10. Ostali dugoročni finansijski plasmani  

        

Ostali dugoročni finansijski plasmani su krediti po osnovu isporučene opreme Telekom 

Srbija a.d. i stambeni zajmovi. 

 

 11.  Zalihe 

        

 Zalihe se mogu prikazati kao: 

 

                      Vrsta Napomena     2015     2014 

-materijal  79.643 69.814 

-gotovi proizvodi  17.991  

-alat i inventar  19.565 16.869 

-ispravka vrednosti zaliha materijala  47.424 46.561 

-dati avansi  4.924 6.006 

Ukupno 3 (g)  74.699 46.126 
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12. Potraživanja po osnovu prodaje 

      Predstavljaju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga od: 

 

                      Partner Napomena     2015     2014 

 Telekom Srbija a.d.  82.412 112.704 

 Telenor  5.448 2.173 

 VIP mobile  2.613  

 Galeb System  3.022  

 Enel PS  65 1.023 

 RB Generalekonomik  1.758 575 

 SBB  33  

 EDB  630  

 Pupin Telekom a.d.  4.261 4.261 

 Institut Mihajlo Pupin  664  

 Ostali  11.501 13.602 

 Ispravka potraživanja  (11.583) (12.579) 

 Ukupno 3 (h) 100.824 126.266 

      U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i napomenom 3(h) gore, izvršena je ispravka 

potraživanja za 2015. godinu. Ukupno je poslato 75 IOS-a, vraćeno i potvrđeno 58 IOS-a tj. 

77%.  

13. Potraživanje za date avanse 

    Predstavljaju potraživanja po osnovu datih avansa od: 

 

                      Partner Napomena     2015     2014 

NIS ad  378  

Svecom  559 559 

Shenzhen Gigalight  369 369 

Ventes  311  

Bel System   388 

Telos  341 476 

Ostali  2.966 3.657 

Ukupno  5.035 6.006 

Ukupno je poslato 28 IOS-a, vraćeno i potvrđeno 17 IOS-a tj. 60%.  

 

 

14. Ostala potraživanja 

  Mogu se prikazati kao: 

 

Ostala potraživanja Napomena 2015     2014 

-dati zajmovi radnicima  6.860 6.929 

-ostala potraživanja od zaposlenih  5 2 

-potraživanja za refundacije  1.090 410 

-potraž. za više. pl. poreze i ak.vr.raz.    

-deo dugoročnih kredita do 1 god.  201.431 214.221 

-kratkoročni robni krediti  10.643 8.797 

  Stanje na dan 31. decembar   220.029 230.359 
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15. Novčana sredstva 

 

Mogu se prikazati kao: 

 

             Sredstva na računima  Napomena 2015     2014 

-tekući računi  32.807 31.957 

-blagajna gotovine i benzinskih bonova  133 49 

-devizni računi  12 47 

  Stanje 31. decembra 2015.  32.952 32.053 

 

        Sredstva na tekućem računima su potvrđena IOS-ima od strane poslovnih banaka, a sredstva 

u stranim valutama su svedena na srednji kurs na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. 

 

 

KAPITAL 

 

16. KAPITAL 

 

     Predstavlja izvore sredstava IRITEL a.d.  Beograd od osnivanja do 2015. godine. Detaljan 

pregled stanja i promena je dat u propisanom finansijskom izveštaju za 2015.godini i u nastavku. 

 

16.1 Akcijski kapital 

 

     Predstavlja knjigovodstveno stanje vrednosti kapitala. 

 

16.2 Ostali kapital 

 

              Predstavlja prenete izvore sredstava za izgradnju stanova (vanposlovna sredstva) iz 

ranijih godina u skladu sa uvođenjem MRS u finansijsko izveštavanje.  

 

17.         Rezerve 

 

            Predstavljaju kumulirane rezerve preduzeća. 

Revalorizacione rezerve nastale knjiženjem procene vrednosti zemljišta ispod zgrada 

iznose 27.067 hiljada dinara. 

 

 

18.        Neraspoređena dobit 

 

              Predstavljaju kumulirana preneta salda od osnivanja do dana sastavljanja izveštaja. 

Neraspoređeni dobitak prethodnih godina u iznosu od 273.675 dinara, a neraspoređeni dobitak 

tekuće godine u iznosu od 32.993 dinara. 
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OBAVEZE 

 

19.         Obaveze prema dobavljačima 

 

               Ove obaveze se mogu prikazati kao: 

 

Dobavljač 2015 2014 

Ambient group d.o.o. 971  

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 294 378 

NCAB-Makedonija a.d. 231  

EPS Snabedevanje 737 482 

Avnet Europe comm 1.937 6.684 

Vita Elko 591  

Bel system 396  

Amtest 1.616 1.406 

Teraxion inc 459  

Metro d.o.o.  514 

Špedicija interservis d.o.o. 445 752 

Grawe osiguranje  884 

Evrotehna 855 24 

Accredo logistic d.o.o. 1.323 125 

Ostali 2.271 25.788 

Ukupno 12.126 42.107 

Ukupno poslato 113 IOS-a, od toga vraćeno i potvrđeno 83 IOS-a tj. 73%. 

 

20.        Obaveze za primljene avanse 

 

             Ove obaveze se mogu prikazati kao: 

 

Dobavljač     2015     2014 

Telekom Srbija a.d. 10.447 10.182 

Austrian Institute of Technology 676  

RC-MO 8.299 12.000 

Nanoinspekt  1.666 

Ostali 1.785 2.767 

Ukupno 21.207 26.615 

Ukupno poslato 119 IOS-a, od toga vraćeno i potvrđeno 79 IOS-a tj. 66%. 
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21.        Ostale tekuće obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 

 

               Ove obaveze se mogu prikazati kao: 

 

Obaveze 2015 2014 

- po osnovu bruto zarada  35.836 34.469 

- po osnovu poreza -PDV 5.655 9.529 

- ostale obaveze  6.952 7.390 
  

 

Ukupno 48.443 51.388 

 

22.     Dugoročne obaveze 

 

Dugoročne obaveze su dugoročni kredit  kod  Banca Intesa i Komercijalne banke 129.377 

hiljada dinara (2014. godine 231.345 hiljada dinara) i obaveze po lizingu 1.569 hiljada dinara 

(2014. godine 3.398 hiljada dinara). Ove obaveze su potvrđene IOS-ima od strane poslovnih 

banaka i lizing kuća. 

 

23.      Kratkoročne finansijske obaveze 

 

 Kratkoročne finansijske obaveze su obaveze po kratkoročnim kreditima  i dugoročnim 

kreditima koji dospevaju do godinu dana kod Banca Intesa i Komercijalne banke  u iznosu 

103.230 hiljada dinara (2014. godine 152.529 hiljada dinara). Ove obaveze su potvrđene IOS-

ima poslovnih banaka. 

 

24.  Odloženi porezi  

 

Odloženi porezi nastaju  po osnovu odloženih poreskih sredstava ili poreskih obaveza a 

predstavljaju sredstva koja se mogu vratiti u budućim periodima ili obaveze koje će se platiti u 

budućnosti.  

Odložena poreska sredstva/obaveze nastaju usled privremene poreske razlike (razlika u 

obračunu amortizacije po računovodstvenoj politici i obračunu amortizacije po poreskim 

propisima), prenešenih neiskorišćenih poreskih gubitaka i neiskorišćenih olakšica.  

Pored privremenih poreskih razlika postoje i stalne poreske razlike koje su po našem 

poreskom sistemu razne korekcije prihoda i rashoda po osnovu nepriznavanja istih u Poreskom 

bilansu i po osnovu njih se ne javljaju odloženi porezi. 



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Општи подаци 

 

Пословно име: ИРИТЕЛ а.д. Београд 

Седиште и адреса: Београд-Земун Батајнички пут 23 

Матични број: 07026617 

ПИБ: 100001724 

 

ИРИТЕЛ а.д. Београд је основан 1967. године као Научно-истраживачки институт 

Електронске индустрије. После низа трансформација данас функционише као акционарско 

друштво ИРИТЕЛ, при чему је власничка трансформација почела 1998. године, а потпуно 

завршена (регистрацијом предузећа по актуелним законима код Привредног суда) 

половином 2000. године. Детаљни подаци о власничкој структури могу се наћи на Интернет 

страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs.  

ИРИТЕЛ је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије акредитован као истраживачко-развојни институт. 

ИРИТЕЛ, као лидер у производњи телекомуникационе опреме у Републици Србији, 

своје пословање првенствено заснива на сопственом развоју и производњи оптичких и 

приступних система преноса и уређаја из области радио комуникација и енергетске 

електронике, као и услужној производњи уређаја и склопова. Значајан удео у пословању 

има и инжењеринг у области радио и фиксних комуникација. 

ИРИТЕЛ је сарадник и снабдевач низа великих јавних и других предузећа и 

државних органа. Посебну пажњу ИРИТЕЛ посвећује обезбеђењу квалитета и примењује 

сертификован систем управљања квалитетом. 

Веб сајт и e-mail адреса: www.iritel.com, info@iritel.com 

Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:  

- 665/2005 од 16.08.2005. године. 

Делатност (шифра и опис):  

- 7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким 

наукама 

 

Број запослених (на дан 31.12.2015. године): 148 

 

Број акционара (на дан 31.12.2015.године): 718 

 

 

 

 



 

10 највећих акционара (јануар, 2016 године): 

 

Редни 

бр. 

Име и презиме (назив акционара) Број акција Учешће у осн. капиталу 

1 ПИО Фонд Републике Србије 28.792 9,92 

2 Војвођанска банка а.д. Кастоди 14.600 5,03 

3 Акционарски фонд а.д. Београд 10.410 3,58 

4 Радуловић Бранко  3.495 1,20 

5 Подравска банка д.д. 3.331 1,14 

6 Филиповић Ацо 3.134 1,08 

7 Бјелица Драго  3.122 1,07 

8 Дапчевић Вук 2.901 0,99 

9 Бркић Миленко 2.500 0,86 

10 Војвођанска банка а.д. Кастоди 2.500 0,86 

 

Број издатих акција - обичне: 290.104 обичних акција, номинална вредност акције је 850,00 

РСД 

 

ИСИН број: РСИРИТЕ83056 

 

ЦИФ код: ЕСВУФР 

 

Подаци о зависним друштвима: 

 

- Нема 

 

Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће:   

 

- Привредни саветник-Ревизија. Београд, Књегиње Зорке број 96. 

 

Назив тржишта на које су укључене акције:   

 

- Београдска берза а.д. Београд   

 

 

 

 

 

 

 

 



Подаци  о Управи  друштва 

 

Према Статуту, органи Друштва ИРИТЕЛ а.д. Београд су: 

– Скупштина акционара као орган власника капитала 

– Надзорни одбор 

– Извршни одбор 

      –    Генерални директор  као орган руковођења 

– Лице овлашћено за заступање без ограничења је генерални директор 

 

Чланови  Надзорног одбора 

Име и презиме/ 

пребивалиште 

Занимање/Запослење Бр. акција 

Мр Лазар 

Трпковић/Београд 

Магистар електротехнике/ 

/Пензионер 

1.892 

Проф. Др Бранко 

Ковачевић/Београд 

Доктор техничких наука / 

Редовни професор 

Универзитета  у Београду 

 

Проф. Др Жељко 

Ђуровић/Београд 

Доктор техничких наука / 

Редовни професор 

Универзитета  у Београду 

 

Мр Јанко Пешић/Београд Магистар техничких наука /  

/Пензионер 

1.414 

Зоран 

Ђуричковић/Београд 

Дипломирани 

правник/Пензионер 

796 

 

 Чланови Извршног одбора 

Име и презиме, 

пребивалиште 

Занимање/Запослење Бр. акција 

Драган 

Ковачевић/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Генерални директор 

Ирител а.д. Београд 

 

Мр Нинко 

Радивојевић/Београд 

Магистар електротехнике / 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

1.277 

Мр Томислав 

Шух/Београд 

Магистар електротехнике / 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

1.204 

Др Младен 

Милеуснић/Београд 

Доктор техничких наука/ 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

852 

Љубомир 

Филипов/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Извршни директор 

Ирител а.д. Београд 

886 

Предраг 

Мићовић/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Извршни директор 

Ирител а.д. Београд 

604 



 

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање 

и подаци важни за процену стања имовине 

 

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и 

подаци важни за процену стања имовине друштва детаљно су приказани и објашњени у 

оквиру ''Напомена уз финансијске извештаје за 2015. годину ИРИТЕЛ а.д. Београд'' (у 

оквиру поглавља 1. Годишњег извештаја). У наставку су приказани само неки од 

релевантних параметара пословања, који су значајни за правилно разумевање наведене 

материје. 
 

 

Структура укупног оствареног резултата пословања друштва у 2015. години била је 

следећа: 

 

 у 000 динара 

Структура бруто резултата 

 

 

2015. 

 

2014. 

Пословни приходи и расходи 

Пословни приходи 600.827 591.030 

Пословни расходи 538.022 530.081 

Пословни резултат 62.805 60.949 

Финансијски приходи и расходи 

Финансијски приходи 22.134 55.451 

Финансијски расходи 24.074 43.941 

Финансијски резултат (1.940) 11.510 

Остали приходи и расходи 

Остали приходи 2.432 2.564 

Остали расходи 26.512 32.185 

Приходи од усклађивања вредности 996 1.577 

Нето добитак/губитак посл. који се обуставља 1.700 (646) 

Резултат осталих прихода и расхода (24.080) (29.621) 

ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 

39.481 43.769 

 
 

Пословни приходи 

2015. 2014. 

Приход од продаје производа и услуга:- 597.340 588.825 

          -од тога Министарсво науке 29.378 30.914 

Свега 597.340 588.825 

Приход од закупнине 3.487 2.205 

 
Свега 3.487 2.205 

Укупно 600.827 591.030 



Финансијски приходи 2015. 2014. 

-камата 15.726 17.927 

-позитивне курсне разлике 1.150 1.109 

-остали приходи од улагања   

-валутна клаузула 5.258 36.415 

Укупно 22.134 55.451 

Остали  приходи 2015. 2014. 

-остала усклађивања и друго 2.432 2.564 

Укупно: 2.432 2.564 

 

 

Нето добитак по акцији 

 

 

Показатељ 2015. 2014. 

Нето добитак - у 000 динара 32.993 33.645 

Просечан број акција током године 290.104 290.104 

Нето добитак по акцији - у 000 динара 114 116 

 

 

 

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2015. 

години: 

 

• општи рацио ликвидности (количник обртних средстава и краткорочних 

обавеза), који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки 

динар краткорочних обавеза; 

 

• ригорозни рацио ликвидности (количник ликвидних средстава, под којима се 

подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна 

временска разграничења и краткорочних обавеза), који показује са колико је 

динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза; 

 

• нето обртна средства (вредносна разлика између обртних средстава и    

краткорочних   обавеза). 

 

 

 



 

 

Показатељи 

ликвидности 

Задовољавајући 

општи стандарди 
2015. 2014. 

Општи рацио ликвидности >1 2,33 1,61 

Ригорозни рацио ликвидности >1 1,45 1,43 

Нето обртна сред.  у 000 

динара  

Позитивна 

вредност 

245.776 165.635 

 

Адекватност финансијске структуре се огледа у висини и карактеру задужености. 

У наредним табелама су приказани најзначајнији показатељи финансијске структуре 

Друштва, и то: 

 

• удео позајмљених у укупним изворима средстава, који показује колико је један 

динар средстава Друштва финансиран из позајмљених извора;  

• удео дугорочних у укупним изворима средстава, који показује колико је један 

динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора. 

 

 

Показатељи финансијске структуре у 000 динара 

 2015. 2014. 

Обавезе 322.045 512.366 

Укупна средства 926.125 1.100.513 

Удео позајмљених у 

укупним изворима 

34,77 % 46,60 % 

Дугорочна средства 

Капитал 604.080 583.371 

Дугорочна резервисање и дугорочне обавезе 137.039 239.727 

Свега 741.119 823.098 

Укупна средства 926.125 1.100.513 

Удео дугорочних у 

укупним изворима 

80,02% 74,80% 

Удео капитала у 

укупним изворима 

65,22% 53,00% 

Удео дугорочних 

резервисања и 

дугорочних обавеза у 

укупним изворима 

средстава 

14,79% 21,80% 

 

 

 



Оперативна добит 

EBIT-  рачуна се као разлика пословних прихода и пословних расхода (енгл. earnings 

before interest and taxes) 

Показатељ 

2015. 2014. 

EBIT у 000 динара 62.805 60.949 

Показатељи ефикасности 

Показатељи ефикасности  

2015. 2014. 

 Пословни приходи по запосленом u 000            3.926,97

  

 3.740,69 

 Нето резултат по запосленом у 000 динара 215,64 212,94 

 

Резултат пословања по организационим јединицама 

 

Друштво је организовано у организационе јединице чији су резултати пословања дату у табели      

(у хиљадама динара) 

Организациона 

јединица 

Приходи  Расходи  Добитак  

План  Реализ.  %  План  Реализ.  %  План  Реализ. 

ЦСП 

Центар за системе 

преноса  
390.529 523.079 134 369.077 483.031 131 21.452 40.049 

ОСП Сектор за 

оптичке системе 

преноса 

274.751 362.187 132 259.022 344.413 133 15.729 17.774 

ПСП Сектор за 

приступне 

системе преноса 

58.098 69.599 120 55.008 61.541 112 3.090 8.058 

СПр Сектор 

производње 
57.680 91.293 158 55.047 77.077 140 2.633 14.217 

ЕНЕ 

Сектор за 

енергетску 

електронику  
51.427 47.894 93 46.633 47.147 101 4.794 747 

СРК 
Сектор за радио 

комуникације 
81.875 68.001 83 80.125 67.510 84 1.750 492 

СПП  
Сектор за пратеће 

програме 
4.529 4.745 105 8.402 7.369 88 -3.873 -2.624 

СТЗ Закуп посл.прос. 2.094 2.708 129 1.046 1.889 181 1.048 819 

 



Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 

политикама друштва и главних ризика и претњи којима је пословање друштва 

изложено 

 

Очекивани развој друштва у наредном периоду реализоваће се у складу са усвојеним 

планом пословања друштва који се превасходно односи на остваривање позитивног 

финансијског резултата, инвестирање у развој нових уређаја и система, набавку мерне и 

производне опреме, проширење услуга на друге области, обезбеђење неопходних кадрова, 

редовна и сигурна исплата зарада, повећање продаје на инострана тржишта и друго. 

Најзначајније претње и опасности којима је друштво изложено су: продужавање и 

продубљивање глобалне економске кризе и кризе у евро зони, однос eur/usd и стање на 

домаћем тржишту. Друштво ће да настави да се бави правовременим препознавањем  и 

управљањм ризицима пословања.  

 

 

Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју је 

извештај припремљен 

 

Од дана израде биланса до дана објављивања предметног извештаја није било 

битнијих пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских 

извештаја. 

 

Подаци о стеченим сопственим акцијама 

 

Друштво не поседује сопствене акције. Друштво није стицало сопствене акције од 

сачињавања претходног годишњег извештаја. 

 

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања 

 

Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања који је усвојен 15.05.2012. 

године. Исти је јавно доступан на интернет страници друштва www.iritel.com. Кодексом 

корпоративног управљања друштва успостављају се принципи корпоративне праксе и 

организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања 

Друштва, а нарочито у вези са правима акционара и начином деловања носилаца 

корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања друштва. 

Основни циљ кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног 

управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност 

система контоле и јачање поверења акционара у друштво, све у циљу дугорочног пословног 

развоја друштва. У самој примени, не постоје  одступања од правила кодкса корпоративног 

управљања. 

    

  ИРИТЕЛ а.д.  Београд 

                                                                                                                                     Генерални   директор                                                                          

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја 

Светозар Јушковић  Руководилац финансијске службе                         __________________ 

         Драган Ковачевић дипл.инг. 



 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Општи подаци 

 

Пословно име: ИРИТЕЛ а.д. Београд 

Седиште и адреса: Београд-Земун Батајнички пут 23 

Матични број: 07026617 

ПИБ: 100001724 

 

ИРИТЕЛ а.д. Београд је основан 1967. године као Научно-истраживачки институт 

Електронске индустрије. После низа трансформација данас функционише као акционарско 

друштво ИРИТЕЛ, при чему је власничка трансформација почела 1998. године, а потпуно 

завршена (регистрацијом предузећа по актуелним законима код Привредног суда) 

половином 2000. године. Детаљни подаци о власничкој структури могу се наћи на Интернет 

страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs.  

ИРИТЕЛ је код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије акредитован као истраживачко-развојни институт. 

ИРИТЕЛ, као лидер у производњи телекомуникационе опреме у Републици Србији, 

своје пословање првенствено заснива на сопственом развоју и производњи оптичких и 

приступних система преноса и уређаја из области радио комуникација и енергетске 

електронике, као и услужној производњи уређаја и склопова. Значајан удео у пословању 

има и инжењеринг у области радио и фиксних комуникација. 

ИРИТЕЛ је сарадник и снабдевач низа великих јавних и других предузећа и 

државних органа. Посебну пажњу ИРИТЕЛ посвећује обезбеђењу квалитета и примењује 

сертификован систем управљања квалитетом. 

Веб сајт и e-mail адреса: www.iritel.com, info@iritel.com 

Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката:  

- 665/2005 од 16.08.2005. године. 

Делатност (шифра и опис):  

- 7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким 

наукама 

 

Број запослених (на дан 31.12.2015. године): 148 

 

Број акционара (на дан 31.12.2015.године): 718 

 

 

 

 



 

10 највећих акционара (јануар, 2016 године): 

 

Редни 

бр. 

Име и презиме (назив акционара) Број акција Учешће у осн. капиталу 

1 ПИО Фонд Републике Србије 28.792 9,92 

2 Војвођанска банка а.д. Кастоди 14.600 5,03 

3 Акционарски фонд а.д. Београд 10.410 3,58 

4 Радуловић Бранко  3.495 1,20 

5 Подравска банка д.д. 3.331 1,14 

6 Филиповић Ацо 3.134 1,08 

7 Бјелица Драго  3.122 1,07 

8 Дапчевић Вук 2.901 0,99 

9 Бркић Миленко 2.500 0,86 

10 Војвођанска банка а.д. Кастоди 2.500 0,86 

 

Број издатих акција - обичне: 290.104 обичних акција, номинална вредност акције је 850,00 

РСД 

 

ИСИН број: РСИРИТЕ83056 

 

ЦИФ код: ЕСВУФР 

 

Подаци о зависним друштвима: 

 

- Нема 

 

Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће:   

 

- Привредни саветник-Ревизија. Београд, Књегиње Зорке број 96. 

 

Назив тржишта на које су укључене акције:   

 

- Београдска берза а.д. Београд   

 

 

 

 

 

 

 

 



Подаци  о Управи  друштва 

 

Према Статуту, органи Друштва ИРИТЕЛ а.д. Београд су: 

– Скупштина акционара као орган власника капитала 

– Надзорни одбор 

– Извршни одбор 

      –    Генерални директор  као орган руковођења 

– Лице овлашћено за заступање без ограничења је генерални директор 

 

Чланови  Надзорног одбора 

Име и презиме/ 

пребивалиште 

Занимање/Запослење Бр. акција 

Мр Лазар 

Трпковић/Београд 

Магистар електротехнике/ 

/Пензионер 

1.892 

Проф. Др Бранко 

Ковачевић/Београд 

Доктор техничких наука / 

Редовни професор 

Универзитета  у Београду 

 

Проф. Др Жељко 

Ђуровић/Београд 

Доктор техничких наука / 

Редовни професор 

Универзитета  у Београду 

 

Мр Јанко Пешић/Београд Магистар техничких наука /  

/Пензионер 

1.414 

Зоран 

Ђуричковић/Београд 

Дипломирани 

правник/Пензионер 

796 

 

 Чланови Извршног одбора 

Име и презиме, 

пребивалиште 

Занимање/Запослење Бр. акција 

Драган 

Ковачевић/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Генерални директор 

Ирител а.д. Београд 

 

Мр Нинко 

Радивојевић/Београд 

Магистар електротехнике / 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

1.277 

Мр Томислав 

Шух/Београд 

Магистар електротехнике / 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

1.204 

Др Младен 

Милеуснић/Београд 

Доктор техничких наука/ 

/Извршни директор Ирител 

а.д. Београд 

852 

Љубомир 

Филипов/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Извршни директор 

Ирител а.д. Београд 

886 

Предраг 

Мићовић/Београд 

Дипломирани 

инжењер/Извршни директор 

Ирител а.д. Београд 

604 



 

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање 

и подаци важни за процену стања имовине 

 

Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, финансијско стање и 

подаци важни за процену стања имовине друштва детаљно су приказани и објашњени у 

оквиру ''Напомена уз финансијске извештаје за 2015. годину ИРИТЕЛ а.д. Београд'' (у 

оквиру поглавља 1. Годишњег извештаја). У наставку су приказани само неки од 

релевантних параметара пословања, који су значајни за правилно разумевање наведене 

материје. 
 

 

Структура укупног оствареног резултата пословања друштва у 2015. години била је 

следећа: 

 

 у 000 динара 

Структура бруто резултата 

 

 

2015. 

 

2014. 

Пословни приходи и расходи 

Пословни приходи 600.827 591.030 

Пословни расходи 538.022 530.081 

Пословни резултат 62.805 60.949 

Финансијски приходи и расходи 

Финансијски приходи 22.134 55.451 

Финансијски расходи 24.074 43.941 

Финансијски резултат (1.940) 11.510 

Остали приходи и расходи 

Остали приходи 2.432 2.564 

Остали расходи 26.512 32.185 

Приходи од усклађивања вредности 996 1.577 

Нето добитак/губитак посл. који се обуставља 1.700 (646) 

Резултат осталих прихода и расхода (24.080) (29.621) 

ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 

39.481 43.769 

 
 

Пословни приходи 

2015. 2014. 

Приход од продаје производа и услуга:- 597.340 588.825 

          -од тога Министарсво науке 29.378 30.914 

Свега 597.340 588.825 

Приход од закупнине 3.487 2.205 

 
Свега 3.487 2.205 

Укупно 600.827 591.030 



Финансијски приходи 2015. 2014. 

-камата 15.726 17.927 

-позитивне курсне разлике 1.150 1.109 

-остали приходи од улагања   

-валутна клаузула 5.258 36.415 

Укупно 22.134 55.451 

Остали  приходи 2015. 2014. 

-остала усклађивања и друго 2.432 2.564 

Укупно: 2.432 2.564 

 

 

Нето добитак по акцији 

 

 

Показатељ 2015. 2014. 

Нето добитак - у 000 динара 32.993 33.645 

Просечан број акција током године 290.104 290.104 

Нето добитак по акцији - у 000 динара 114 116 

 

 

 

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2015. 

години: 

 

• општи рацио ликвидности (количник обртних средстава и краткорочних 

обавеза), који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки 

динар краткорочних обавеза; 

 

• ригорозни рацио ликвидности (количник ликвидних средстава, под којима се 

подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна 

временска разграничења и краткорочних обавеза), који показује са колико је 

динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза; 

 

• нето обртна средства (вредносна разлика између обртних средстава и    

краткорочних   обавеза). 

 

 

 



 

 

Показатељи 

ликвидности 

Задовољавајући 

општи стандарди 
2015. 2014. 

Општи рацио ликвидности >1 2,33 1,61 

Ригорозни рацио ликвидности >1 1,45 1,43 

Нето обртна сред.  у 000 

динара  

Позитивна 

вредност 

245.776 165.635 

 

Адекватност финансијске структуре се огледа у висини и карактеру задужености. 

У наредним табелама су приказани најзначајнији показатељи финансијске структуре 

Друштва, и то: 

 

• удео позајмљених у укупним изворима средстава, који показује колико је један 

динар средстава Друштва финансиран из позајмљених извора;  

• удео дугорочних у укупним изворима средстава, који показује колико је један 

динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора. 

 

 

Показатељи финансијске структуре у 000 динара 

 2015. 2014. 

Обавезе 322.045 512.366 

Укупна средства 926.125 1.100.513 

Удео позајмљених у 

укупним изворима 

34,77 % 46,60 % 

Дугорочна средства 

Капитал 604.080 583.371 

Дугорочна резервисање и дугорочне обавезе 137.039 239.727 

Свега 741.119 823.098 

Укупна средства 926.125 1.100.513 

Удео дугорочних у 

укупним изворима 

80,02% 74,80% 

Удео капитала у 

укупним изворима 

65,22% 53,00% 

Удео дугорочних 

резервисања и 

дугорочних обавеза у 

укупним изворима 

средстава 

14,79% 21,80% 

 

 

 



Оперативна добит 

EBIT-  рачуна се као разлика пословних прихода и пословних расхода (енгл. earnings 

before interest and taxes) 

Показатељ 

2015. 2014. 

EBIT у 000 динара 62.805 60.949 

Показатељи ефикасности 

Показатељи ефикасности  

2015. 2014. 

 Пословни приходи по запосленом u 000            3.926,97

  

 3.740,69 

 Нето резултат по запосленом у 000 динара 215,64 212,94 

 

Резултат пословања по организационим јединицама 

 

Друштво је организовано у организационе јединице чији су резултати пословања дату у табели      

(у хиљадама динара) 

Организациона 

јединица 

Приходи  Расходи  Добитак  

План  Реализ.  %  План  Реализ.  %  План  Реализ. 

ЦСП 

Центар за системе 

преноса  
390.529 523.079 134 369.077 483.031 131 21.452 40.049 

ОСП Сектор за 

оптичке системе 

преноса 

274.751 362.187 132 259.022 344.413 133 15.729 17.774 

ПСП Сектор за 

приступне 

системе преноса 

58.098 69.599 120 55.008 61.541 112 3.090 8.058 

СПр Сектор 

производње 
57.680 91.293 158 55.047 77.077 140 2.633 14.217 

ЕНЕ 

Сектор за 

енергетску 

електронику  
51.427 47.894 93 46.633 47.147 101 4.794 747 

СРК 
Сектор за радио 

комуникације 
81.875 68.001 83 80.125 67.510 84 1.750 492 

СПП  
Сектор за пратеће 

програме 
4.529 4.745 105 8.402 7.369 88 -3.873 -2.624 

СТЗ Закуп посл.прос. 2.094 2.708 129 1.046 1.889 181 1.048 819 

 



Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 

политикама друштва и главних ризика и претњи којима је пословање друштва 

изложено 

 

Очекивани развој друштва у наредном периоду реализоваће се у складу са усвојеним 

планом пословања друштва који се превасходно односи на остваривање позитивног 

финансијског резултата, инвестирање у развој нових уређаја и система, набавку мерне и 

производне опреме, проширење услуга на друге области, обезбеђење неопходних кадрова, 

редовна и сигурна исплата зарада, повећање продаје на инострана тржишта и друго. 

Најзначајније претње и опасности којима је друштво изложено су: продужавање и 

продубљивање глобалне економске кризе и кризе у евро зони, однос eur/usd и стање на 

домаћем тржишту. Друштво ће да настави да се бави правовременим препознавањем  и 

управљањм ризицима пословања.  

 

 

Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју је 

извештај припремљен 

 

Од дана израде биланса до дана објављивања предметног извештаја није било 

битнијих пословних догађаја који би утицали на веродостојност исказаних финансијских 

извештаја. 

 

Подаци о стеченим сопственим акцијама 

 

Друштво не поседује сопствене акције. Друштво није стицало сопствене акције од 

сачињавања претходног годишњег извештаја. 

 

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања 

 

Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања који је усвојен 15.05.2012. 

године. Исти је јавно доступан на интернет страници друштва www.iritel.com. Кодексом 

корпоративног управљања друштва успостављају се принципи корпоративне праксе и 

организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања 

Друштва, а нарочито у вези са правима акционара и начином деловања носилаца 

корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања друштва. 

Основни циљ кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног 

управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност 

система контоле и јачање поверења акционара у друштво, све у циљу дугорочног пословног 

развоја друштва. У самој примени, не постоје  одступања од правила кодкса корпоративног 

управљања. 

    

  ИРИТЕЛ а.д.  Београд 

                                                                                                                                     Генерални   директор                                                                          

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја 

Светозар Јушковић  Руководилац финансијске службе                         __________________ 

         Драган Ковачевић дипл.инг. 



 

 

U skladu sa članom 50. Zakona tržištu kapitala  

 

 

 

                               IZJAVLJUJEMO 

 

 

 

 

 

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

međunarodnih standarda finansijskog izveštaja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, 

obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama 

na kapitalu javnog društva. 

 

 

 

 

 

 

Lice odgovorno za sastavljanj godišnjeg izveštaja: 

Rukovodilac finansijske službe  Generalni direktor 

Mr Svetozar Jušković dipl. oec Dragan Kovačević, dipl.ing. 

 

 








