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Godišnji izveštaj za 2015. godinu, sastavljen je u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. 

glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br.14/2012). 

 

Godišnji izveštaj za 2015. godinu je usvojen na redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj 

5.maja 2016. godine.. 

 

. 

 

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 

I Finansijski izveštaji za 2015. godinu sa napomenama 

II Izveštaj o reviziji za 2015. godinu (MOORE STEPHENS Revizija i Raĉunovodstvo d.o.o.)  

III Izveštaj o poslovanju Društva u 2015. godini 

IV Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja 

V Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu 

VI Odluka o raspodeli dobiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Finansijski izveštaji za 2015.godinu 

 



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 31684 34375 33457

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 31188 33877 33043

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 201 200 200

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 13518 13873 14228

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 17469 19804 18615

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0682a58e-2827-4f15-9e0f-fb133893ac5d&hash=AED439EDFCE12DF4EA665C45FDA01E1B2AEF134E
65912
66576
66138
105
4
1395
1308
1516
1456
426
392
290
757
3342
3043
2792
936
5734
3759
3941
1343
1433
0
1343
1433
7234
6410
6894
1424
1754
1754
1424
0
423
423
423
423
423
423
2177
1847
423
0
0
0
2064
1736
503
14404
16468
18203
16468
18204
18706
111
193
193
17737
17737
17737
22185
22185
22185
22185
22185
22185
56501
58319
58821
65912
66576
66138
1280
1081
1108
38
82
272
1925
2040
1881
0
0
0
33457
34375
31684
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 496 498 414

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

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 496 498 414

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 34454 32201 32455

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 7640 5322 8391

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 3133 1847 5703

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 3019 2789 2557

18615
19804
17469
14228
13873
13518
200
200
201
33043
33877
31188


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1488 686 131

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 22975 23381 20673

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

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

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

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055 20253 18426 18066

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 2722 4955 2607

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 578 295 148

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

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

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

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 1881 2040 1925

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 272 82 38

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 1108 1081 1280

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 66138 66576 65912

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

414
498
496
414
498
496
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 58821 58319 56501

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 22185 22185 22185

300 1. Акцијски капитал 0403 22185 22185 22185

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 17737 17737 17737

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 193 193 111

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 18706 18204 16468

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 18203 16468 14404

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 503 1736 2064

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 423 1847 2177

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 423 423 423

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 423 423 423

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 1424 1754

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 1754

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439 1424

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 6894 6410 7234

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 1433 1343 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

20673
23381
22975
131
686
1488
2557
2789
3019
5703
1847
3133
8391
5322
7640
32455
32201
34454


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 1433 1343

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 3941 3759 5734

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

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

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

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455 936

435 5. Добављачи у земљи 0456 2792 3043 3342

436 6. Добављачи у иностранству 0457 757 290

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 392 426 1456

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 1516 1308 1395

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 4 105

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 66138 66576 65912

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
148
295
578
2607
4955
2722
18066
18426
20253


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 57003 58175

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 57003 57292

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

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

1011 53043 50703

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 3960 6589

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 883

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=0682a58e-2827-4f15-9e0f-fb133893ac5d&hash=AED439EDFCE12DF4EA665C45FDA01E1B2AEF134E
1736
503
25
1736
478
1736
478
6
339
3
199
620
225
102
13
0
0
722
238
908
229
13
6
13
6
921
235
1204
481
3329
3841
0
0
58175
57003
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
56522 56971

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 229 232

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 19374 16011

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 8972 9006

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 13280 13871

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6852 11282

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4432 3704

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3841 3329

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 481 1204

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 235 921

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 6 13

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 6 13

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 229 908

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 238 722

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

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

50703
53043
57292
57003


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 13 102

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 225 620

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 199

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 3

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 339

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 6

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 478 1736

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 478 1736

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 25

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

232
229
56971
56522
883
6589
3960


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064 503 1736

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

3704
4432
11282
6852
13871
13280
9006
8972
16011
19374


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 503 1736

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
0
0
1820
503
84
84
84
1736
503
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017 84

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019 84

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022 84

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024 503 1820

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 54046 53580

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 53748 53228

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 298 352

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 55309 50248

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 42162 42725

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 9571 7202

3. Плаћене камате 3008 13 102

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 3563 219

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3332

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 1263

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 1744 4539

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 1744 4539

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 1744 4539

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
2040
1881
102
139
1925
2040
20
217
54787
57053
55004
57033
1424
2987
0
0
2987
1424
1424
2987
4539
1744
102
13
7202
9571
42725
42162
50248
55309
352
298
53228
53748
53580
54046
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 2987 1424

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 1424

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 2987

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 2987 1424

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 57033 55004

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 57053 54787

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 217

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 20

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 2040 1925

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 139 102

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 1881 2040

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

4539
1744
4539
1744
0
0
1263
3332
219
3563


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 22185 4020 4038 17737

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 22185 4024 4042 17737

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 22185 4028 4046 17737

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 22185 4032 4050 17737

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
193
58821
502
193
58319
193
58319
82
1818
111
56501
111
56501
17737
22185
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 22185 4036 4054 17737

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 16468

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 16468

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 1736

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 18204

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 18204

17737
22185
17737
22185


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 1

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 503

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 18706

 

17737
22185


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

17737
22185


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

16468


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

18204
1736
16468


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 56501 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 111

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 56501 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 111

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

1818 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224 82

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 58319 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 193

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 58319 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 193

18706
503
1
18204


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 502 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 58821 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234 193

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU 
DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA 

I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA“ 
A.D., GREJAČ 

 
 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
ZA 2015. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
1. OSNIVANJE I DELATNOST 
 
 
„Srpska fabrika za reciklažu“ je akcionarsko društvo, (u daljem tekstu: Društvo).  
Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD 22125/2005. 
 
Društvo je osnovano 06.05.2005. godine. 
 
Društvo se bavi prometom robe na veliko iz osnovne delatnosti i to 3832. Pored navedene osnovne delatnosti 
Društvo obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju preradom 
mlevenog stakla. 
 
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u mala pravna lica. 
 
Sedište Društva je Grejač, Aleksinac. 
 
Poreski identifikacioni broj Društva je 102648628. 
 
Matični broj Društva je 17471376. 
 
Prosečan broj zaposlenih u 2015. godini bio je 15 (u 2014. godini - 17). 
 
 
 
2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na 
Zakonu o računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013), koji propisuje Međunarodne računovodstvene 
standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) kao osnov za sastavljanje 
i prezentaciju finansijskih izveštaja. 
 
Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 401-00-1380/2010-16  od 25. oktobra  2010. godine) 
utvrđen je prevod osnovnih tekstova MRS, odnosno MSFI, koji su izdati od Odbora za međunarodne 
računovodstvene standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje 
računovodstvenih standarda  do 1. januara 2009. godine. Izmene i dopune postojećih MRS, odnosno MSFI i 
tumačenja standarda, zamene važećih MRS  novim, koji su stupili na snagu počev od 1. januara 2009. godine, 
kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u narednom periodu, nisu imali za rezultat značajnije 
promene računovodstvenih politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu 
početne primene. I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, 
rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MRS 
i MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti Društva. 
 
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 
izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 i 144/2014), koji odstupa 
od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 „Prezentacija finansijskih 
izveštaja“. Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima MRS i MSFI.  
 
Prema Zakonu o računovodstvu finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom 
rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje. 
 
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u 
Napomeni 3, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 
 
 
 



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 
3.1. Korišćenje procenjivanja 
 
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS i MSFI i računovodstvenim propisima 
važećim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 
pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske 
izveštaje.  
 
Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja.  
 
Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje 
odloženih poreskih sredstava, utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih 
za aktuarski obračun naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovarajućim 
računovodstvenim politikama i/ili napomenama uz finansijske izveštaje. 
 
3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata 
valutne klauzule 
 
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog 
okruženja u kome Društvo posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, 
koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. 
 
Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku 
protivvrednost primenom zvaničnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan. 
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost 
primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan poslovne promene. 
 
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima 
plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, 
odnosno finansijski rashodi. 
 
Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom 
ugovorenog kursa, takođe se iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 
 
3.3. Uporedni podaci 
 
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu, koji su bili predmet revizije. 
 
3.4. Poslovni prihodi 
 
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog 
perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. 
Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih 
trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog 
iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. 
 
Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi: 
/a/ Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 
/b/ rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, 
niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 
/c/ kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 
/d/ kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Društvo i 
/e/ kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.  
 
 
3.5. Poslovni rashodi 
 



Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i 
gotovih proizvoda i nedovršenih usluga; troškovi materijala; troškovi goriva i energije; troškovi zarada, 
naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi proizvodnih usluga; troškovi amortizacije; troškovi dugoročnih 
rezervisanja; nematerijalni troškovi, umanjeni za prihode od aktiviranja učinaka i robe i povećanje vrednosti 
zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga. 
 
Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 
/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 
povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 
/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 
/c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 
prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i 
razumne alokacije; 
/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće 
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja 
kao sredstvo; 
/e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za 
iznos utvrđene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  
 
Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos 
utvrđene razlike u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 
 
3.6. Troškovi pozajmljivanja 
 
Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje 
čine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Drugi troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod. 
 
3.7. Finansijski prihodi i rashodi 
 
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim 
povezanim pravnim licima ; prihode i rashode od kamata – od trećih lica (nezavisno od toga da li su dospeli i 
da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih 
razlika i efekata valutne klauzule – prema trećim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  
 
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 
 
 
3.8. Finansijski lizing 
 
Finansijski lizing je lizing kojim se prenose suštinski svi rizici i koristi koji su povezani sa vlasništvom nad 
nekim sredstvom. Po isteku perioda lizinga pravo svojine se može, ali ne mora preneti. 
 
Korisnici lizinga priznaju finansijski lizing kao sredstvo i obavezu u svojim bilansima stanja, u iznosima koji 
su na početku trajanja lizinga jednaki fer vrednosti sredstava koja su predmet lizinga, ili po sadašnjoj vrednosti 
minimalnih plaćanja za lizing, ako je ona niža. Prilikom izračunavanja minimalnih plaćanja za lizing, diskontna 
stopa je kamatna stopa sadržana u lizingu, ako se ona može utvrditi, a ako se ne može utvrditi, koristi se 
inkrementalna kamatna stopa na zaduživanje. Svi inicijalni direktni troškovi korisnika lizinga dodaju se iznosu 
koji je priznat kao sredstvo. 
 
Minimalna plaćanja lizinga treba podeliti između finansijskog troška i smanjenja neizmirene obaveze. 
Finansijski trošak treba alocirati na sve periode tokom trajanja lizinga, tako da se ostvaruje konstantna 
periodična kamatna stopa na preostali saldo obaveze. 
 
Finansijski lizing uzrokuje povećanje troškova amortizacije za sredstva koja se amortizuju, kao i finansijske 
rashode u svakom obračunskom periodu. Politika amortizacije sredstava koja su predmet lizinga i koja se 
amortizuju treba da bude u skladu sa politikom amortizacije sredstava koja su u vlasništvu, a priznata 



amortizacija se izračunava u skladu sa MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 38 „Nematerijalna 
imovina“. Ukoliko nije sasvim izvesno da će korisnik lizinga steći pravo vlasništva nad sredstvom koje je 
predmet lizinga do kraja trajanja lizinga, to sredstvo se u potpunosti amortizuje u kraćem periodu od: trajanja 
lizinga ili veka trajanja. 
  
 
3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 
- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 
licima ili u administrativne svrhe; 
- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 
- čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, 
prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  
 
Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i samo ako: 

- je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 
- se nabavne vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 
Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 
 
Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve 
troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 
sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 
 
Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uključuju 
se u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. 
 
Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 
ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi 
na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu 
tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena ili su 
iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.  
 
Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji 
ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u 
prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 
alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se povećava do 
nadoknadive vrednosti. 
 
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 
tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene 
stope prinosa tog sredstva i da se nabavna vrednost/cena koštanja naknadnog izdatka može pouzdano utvrditii. 
 
Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, troškove zamene nekih 
delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanja iz MRS 16 
– „Nekretnine, postrojenja i oprema“, (paragraf 7). 
Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 
 
Gradsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti (ili kao rezidualna 
vrednost nekretnine koja se nalazi na tom zemljištu), a naknadno vrednovanje se vrši na isti način kao i za 
nekretnine, postrojenja i opremu.  
 



U okviru građevinskog zemljišta prikazana nije prikazana i vrednost gradskog građevinskog zemljišta koja nije 
vlasništvo društva. Društvo nema regulisano pitanje vlasništva nad zemljištem i građevinskim objektom na 
njemu. Navedene nepokretnosti su vlasništvo Papirnice „Količevo“ Domzale, Slovenija. Prenos vlasništva nije 
moguć, s obzirom da nije u celosti izmirena obaveza po osnovu Ugovora o prenosu društvenih sredstava iz 
1987. godine. 
 
Ne vrši se amortizacija zemljišta. 
 
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo 
trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 
 
Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto 
priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 
 
 
3.10. Amortizacija 
 
Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 
upotrebu.  
 
Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu 
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  
 
Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost. 
 
Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 
trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. 
 
Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na 
novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se 
koriguju. 
 
Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne 
promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da odražava 
taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona 
računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući 
i budući period se koriguju. 
 
Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina, postrojenja i opreme, date su u sledećem pregledu: 
 
 2015.  2014 
Građevinski objekti 1.30%  1.30% 
Pogonska oprema 7% - 15%  7% - 15% 
Računari i pripadajuća oprema 20.00%  20.00% 
Vozila 14.30%  14.30% 
 
 
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike 
Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za 
poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima. 
 
 
 
 
 
 
 



3.11. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li 
postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 
nadoknadivu vrednost imovine. 
 
Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne vrednosti. Neto prodajna cena je 
iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, umanjena 
za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih novčanih 
tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te 
prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije 
moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj 
procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog 
obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 
 
3.12. Zalihe 
 
Zalihe robe i materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, 
uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), 
troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, 
rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.  
 
Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene. 
 
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 
vrednosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za 
dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 
- troškovi direktnog rada; 
- troškovi direktnog materijala i 
- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 
 
U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 
- neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 
proizvodnje; 
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i 
- troškovi prodaje. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje i 
procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha 
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan otpis do neto 
prodajne vrednosti. 
 
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti 
vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju 
standardima se u potpunosti otpisuju. 
 
3.13. Finansijski instrumenti 
 
 
Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija (izuzev 
finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha), koji su 
direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. Finansijska sredstva i 
obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za 
instrument. 
 



Rukovodstvo vrši klasifikaciju finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. Klasifikacija zavisi 
od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 
 
Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim 
instrumentima. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza 
plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. 
 
Finansijski instrumenti u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i odmeravanje, obuhvataju 
sledeće kategorije finansijskih instrumenata: 
 
(a) Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha; 
(b) Investicije koje se drže do dospeća; 
(c) Krediti (zajmovi) i potraživanja; 
(d) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. 
 
3.14. Kratkoročna potraživanja i plasmani 
 
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i 
ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 
 
Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, 
odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 
 
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 
iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan 
transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao 
kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 
preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod 
perioda. 
 
Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne 
uzimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća. 
 
Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 
prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana 
po amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja. 
 
Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim 
otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 
delimično, vrši direktnim otpisivanjem. 
 
3.15. Gotovinski instrumenti i gotovina 
 
Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u 
poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti. 
 
3.16. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 
 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja 
i kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti 
iznos obaveze.  
 
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih 
odliva primenom diskontne stope koja odražava kamatu na visokokvalitetne hartije od vrednosti koje su 
iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene.  
 



Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u 
pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire. 
 
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz 
finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  
 
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz 
finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 
 
3.17. Naknade zaposlenima 
 
3.17.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim 
državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku 
obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos 
obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 
odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi 
na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 
 
3.17.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 
 
U skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i 
Pojedinačnim opštim aktom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u 
visini 2 mesečne bruto zarade koju je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje 
otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 mesečne prosečne bruto zarade isplaćene u Društvu u 
mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.  
 
Pored toga, Društvo je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade u iznosu od jedne polovine do tri prosečne 
mesečne zarade. Broj mesečnih zarada za jubilarne nagrade određuje se na osnovu broja godina koje je 
zaposleni proveo u Društvu.  
 
 
3.18. Porez na dobitak 
 
3.18.1. Tekući porez 
 
Poreski rashod perioda predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na 
dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 - dr. 
zakon). Porez na dobit obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom 
bilansu, nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u 
bilansu uspeha, koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. 
 
Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, 
ali ne duže od 10 godina.  Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina. Društvo ima poreski kredit koji je u korišćenju.  
 
3.18.2. Odloženi porez 
 
Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza 
i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene za obračun 
iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. 
Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i 
neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući 
oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 
 
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda. 



 
3.19. Zarada po akciji 
 
Društvo izračunava i obelodanjuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po akciji obračunava se 
deljenjem neto dobiti koja pripada akcionarima, imaocima običnih akcija Društva, ponderisanim prosečnim 
brojem izdatih običnih akcija u toku perioda. 
 
3.20. Raspodela dividendi 
 
Distribucija dividendi akcionarima Društva se u finansijskim izveštajima Društva priznaje kao obaveza u 
periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende. 
 
Ako su dividende objavljene posle datuma bilansa stanja, ali pre nego što su finansijski izveštaji odobreni za 
objavljivanje, ove dividende se ne priznaju kao obaveza na datum bilansa stanja, jer ne ispunjavaju kriterijum 
sadašnje obaveze prema MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“. Takve 
dividende se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa MRS 1 „Prezentacija 
finansijskih izveštaja“. 
 
3.21. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima 
 
Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima 
mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog 
lica, što je definisano u MRS 24 „Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“. 
 
Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim 
uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja, kao i transakcije u toku izveštajnih perioda 
nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje. 
 
 
4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 
Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to: 
- kreditni rizik, 
- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i rizik od 
promene cena) i 
- rizik likvidnosti. 
 
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društvu u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.  
 
4.1. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik da će jedna strana u finansijskom instrumentu, neispunjenjem svoje obaveze, 
prouzrokovati finansijski gubitak druge strane. 
 
Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 
potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.  
 
4.2. Tržišni rizik 
 
Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  
 
- valutnog rizika, 
- rizika kamatne stope i  
- drugih rizika od promene cene. 
 
 



 
4.2.1. Rizik od promene kursa stranih valuta 
 
Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa. 
 
Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj 
valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  
 
4.2.2. Rizik od promene kamatnih stopa 
 
Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta 
fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 
 
Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 
primer, krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu 
priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima). 
 
4.2.3. Rizik od promene cena 
 
Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su 
te promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, 
ili da faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu 
 
Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena 
kapitala. 
 
4.3. Rizik likvidnosti 
 
Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 
obavezama. 
 
 
 
5.     PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I NAKNADNO UTVRĐENE GREŠKE 
 
Pojedine računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu nisu 
konzistentne sa onima koje su primenjene u prethodnoj godini. U nekim slučajevima izmena primenjenih 
računovodstvenih politika je uslovljena izmenama propisa koji uređuju računovodstvo, a u drugim slučajevima 
menadžment Društva je promenio ranije primenjivanu računovodstvenu politiku.  
 
Materijalno značajnom greškom smatra se iznos koji za više od  5% menja oporezivu dobit odnosno gubitak u 
poreskom bilansu Ukoliko je iznos greške niži, korekcija se sprovodi kroz bilans uspeha tekuće godine. 
 
Materijalno značajni efekti promene računovodstvenih politika i naknadno utvrđenih grešaka se koriguju 
retroaktivno uz prilagođavanje uporednih podataka u finansijskim izveštajima, osim ako je to praktično 
neizvodljivo (tada se promena računovodstvene politike primenjuje prospektivno). Svaka korekcija koja iz toga 
proizilazi iskazuje se kao korekcija iznosa neraspoređenog dobitka na početku perioda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.      BILANS USPEHA 
 
 
 
6.1 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Domaće tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  3960  6.589 
Svega 3960  6.589 
Inostrano tržište    
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 
licima 

53043  50.703 

Svega 53043  50.703 
Ukupno 57003  57.292 
 
 
6.2  PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 
 
  2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i 
povraćaja poreskih dažbina 

  883 

Ukupno   883 
 
 
 
 
 
6.3                            TROŠKOVI MATERIJALA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi materijala za izradu 16079   15.029 
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 3295  982 
Ukupno 19374  16.011 
 
 
6.4                            TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi  zarada i  naknada zarada  9371  9.797 
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

1625  1.712 

Troškovi naknada po ugovoru o delu   40 
Ostali lični rashodi i naknade 2255  2.322 
Ukupno 13251  13.871 
 
 
 
 
 
 



6.5 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  
 
 2015  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi usluga na izradi učinaka     
Troškovi transportnih usluga 4784  8.895 
Troškovi usluga održavanja 1536  1.186 
Troškovi zakupnina 462  1.156 
Troškovi reklame i propagande 70  45 
Ukupno 6852  11.282 
 
 
 
6.6 NEMATERIJALNI TROŠKOVI  
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi neproizvodnih usluga 2586  2.274 
Troškovi reprezentacije 139  45 
Troškovi premija osiguranja 314  319 
Troškovi platnog prometa 208  215 
Troškovi poreza 175  119 
Troskovi članarina 18   
Ostali nematerijalni troškovi 401  356 
Ukupno 3841  3.328 
 
 
 
6.7 OSTALI PRIHODI  
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali prihodi    
Naplaćena otpisana potraživanja   339 
Ukupno   339 
 
6.8 OSTALI RASHODI 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali rashodi    
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja   4 
Ostali nepomenuti rashodi   2 
Svega   6 
Ukupno   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.9 POREZ NA DOBITAK 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak/gubitak pre 
oporezivanja) 

478  1.736 

Oporeziva dobit/gubitak 478  1.736 
   Neto kapitalni dobici (gubici) 478  1736 
   Usklađivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu    
   Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu    
Oporeziva dobit/gubitak 478   
   Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina    
Kapitalni dobitak    
   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina    
Poreska osnovica 478   
   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 
obveznika 

   

Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB) 1665   
Obračunati porez (15%) 249   
   Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 
oslobađanja 

 249   

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 0   
Odloženi poreski rashod perioda    
Odloženi poreski prihod perioda 25   
Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i 
kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica se umanjuje 
za gubitke ranijih godina. Obračunati porez se umanjuje za poreska oslobođenja po osnovu poreskih podsticaja 
(poreski kredit). 
7 BILANS STANJA 
 
7.1                 NEKRETNINE, POSTROJENJA  I  OPREMA  
      

 
Zemljište 

Građevinski 
objekti 

Postrojenja i 
oprema Ukupno 

Nabavna 
vrednost 

    

Stanje na 
početku godine 

201 27.303 57448 84952 

Nove nabavke   1743 1743 
Ostalo     
Stanje na 
kraju godine 

201 27.303 59191 86695 

     
Ispravka 
vrednosti 

    

Stanje na 
početku godine  

  13429 37644  51073 

Amortizacija 
2014. godine 

 355 4077  4432 

Ostalo      
Stanje na 
kraju godine 

  13784 41721   55505 

Neotpisana 
vrednost 
31.12.2015. 201 13519 17470 31190 
Neotpisana 
vrednost 
31.12.2014. 201 13.874 19.804 33.878 



 
  
 
7.2 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 
Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u (redovne ili preferencijalne) akcije i udele 
društava, banaka i osiguravajućih društava.  
 
Učešća u kapitalu su iskazana: 
 - prema metodi nabavne vrednosti, po kojoj investitor iskazuje svoje ulaganje po nabavnoj vrednosti. 
Investitor priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi svoj deo iz raspodele neraspoređene neto dobiti 
korisnika ulaganja, do koje dođe nakon dana kada ga je investitor stekao. Deo iz raspodele koji se primi u 
iznosu koji je viši od takve dobiti smatra se povraćajem investicija i iskazuje se kao smanjenje nabavne 
vrednosti investicije.  
 - u skladu  sa MRS 39, na način opisan u tački 3(l). 
 
 
Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod: 
 %  2015.  2014. 
 učešća  RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostalih  pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za 
prodaju 

     

AIK BANKA AD, NIŠ   496  498 
Ukupno   496  498 
 
Društvo poseduje 270običnih akcija AIK Banke ad, Niš koje su svedene na tržišnu vrednost na 31.12.2015. 
godine (270akcija x RSD 1.837,00). 
 
7.3                  ZALIHE 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Materijal 3133  1.847 
Gotovi proizvodi 3019  2.789 
Plaćeni avansi za zalihe i usluge 1147  686 
Ukupno 7299  5.322 
 
7.4                   POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 
 
Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na potraživanja od kupaca: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U inostranstvu – ostalih povezanih pravnih lica    
   - Družba Sofija 20253  18.426 
U zemlji 2722  4.955 
Ukupno 22975  23.381 
 
Geografski raspored kupaca je sledeći: 
 2015  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Kupci u zemlji    
  Uža Srbija 3033  5.266 
Minus: Ispravka vrednosti 311  311 
Svega 2722  4.955 
Kupci u inostranstvu    
  Evropa - Bugarska 20253  18.426 



Minus: Ispravka vrednosti    
Svega 20253  18.426 
Ukupno 22975  23.381 
 
Sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, potraživanja su usaglašena  95% . 
 
 
7.5 DRUGA POTRAZIVANJA 
 
Druga potraživanja obuhvataju: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Potraživanja od državnih organa i organizacija 147  147 
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 151  148 
Ukupno 298  296 
 
 
7.6 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA 
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima:    
Tekući (poslovni) računi: 1223  975 
Vojvođanska banka ad, Novi Sad 1218  969 
Banca Intesa ad, Beograd 5  6 
Blagajna   103 
Svega 2446  1.078 
U stranoj valuti:    
Devizni račun Vojvođanska banka ad, Novi Sad 657  962 
Svega 657  962 
Ukupno 3103  2.040 
 
Stanja po tekućim dinarskim i deviznom računu usaglašena su na 31.12.2015. godine u punom iznosu. 
 
7.7 POREZ NA DODATU VREDNOST  
 
Porez na dodatu vrednost odnosi se na: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim 
plaćenih avansa) 

30  29 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim 
plaćenih avansa) 

1  1 

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi 8  26 
PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima    
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost   26 
Ukupno 39  82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.8 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 
 
Aktivna vremenska razgraničenja čine: 
 2015  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 122  227 
Ukupno 122  227 
 
Ostala vremenska razgraničenja predstavljaju PDV sadržan u računima koji se odnose na decembar 2015. 
godine, a koji su isporučeni u januaru 2016. godine. 
 
7.9 OSNOVNI KAPITAL 
 
Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 
   2015.  2014. 
 %  RSD hiljada  RSD hiljada 
Akcijski kapital      
  - obične akcije 100  22.185  22.185 
Ukupno   22.185  22.185 
 
 
 
Akcionari Društva su: 
     2015.  2014. 
 Vrsta akcija  %  RSD hiljada  RSD hiljada 
        
HELLENI                          RECYCLING 
PAPAIOANNOU 

Obične akcije  74,28  16.479  16.479 

Ognjanović Slaviša Obične akcije  11,60  2.574  2.574 
Ostali akcionari Obične akcije  14,12  3.132  3.132 
        
Ukupno   100  22.185  22.185 
 
 
Akcijski kapital čini 22.185 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000 dinara. 
 
Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom 
upravljanja, pravom na učešće u dobiti akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o 
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.  
Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre. 
 
Osnovna zarada po akciji 
 2015.  2014. 
 Iznos u 

dinarima 
 Iznos u 

dinarima 
Dobit koja pripada akcionarima Društva (1)  478000  1.736.000  
Ponderisani prosečan broj izdatih običnih akcija u toku perioda (2)  22185  22.185  
 
Osnovna zarada po akciji (1/2) 

 
 21.55 

  
78.25 

 

 
 
7.10 REZERVE 
 
Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 



Zakonske rezerve    
Statutarne i druge rezerve 17.737  17.737 

Ukupno 17.737  17.737 
 
Na osnovu Odluke Skupštine Društva od 02.06.2011. godine, a u skladu sa Statutom deo iskazane dobiti u 
iznosu od RSD 17.737 hiljada je prenet u statutarne i druge rezerve. 
 
 
7.11 NEREALIZOVANI DOBICI/(GUBICI) PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI 
I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA  
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dobici ili gubici po osnovu HoV raspoloživih za prodaju 193  193 
Ukupno 193  193 
 
 
7.12 DUGOROČNA REZERVISANJA 
 
Dugoročna rezervisanja se priznaju kada: 
-  društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) kaja je nastala kao rezultat prošlog događaja; 
-  je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze; i 
-  iznos obaveze može pouzdano da se izmeri. 
 
Dugoročna rezervisanja obuhvataju: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 423  423 
Ukupno 423  423 
 
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za naknade po osnovu odlaska u penziju i iznose RSD 423 
hiljade. 
Kod obračuna rezervisanja nisu korišćene aktuarske procene. 
 
7.13 DUGOROČNE OBAVEZE 
 
Dugoročne obaveze obuhvataju: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji- Vojvođanska banka ad, N.Sad     
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga- Raiffeisen leasing doo, Beograd 1432  1.424 
Ukupno 1432  1.424 
 
 
  
Dospeće dugoročnih kredita 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Do 1 godine – tekuće dospeće kredita kod Vojvođanske banke ad, 
N.Sad 

   533 

Stanje na dan 31. decembra    533 
 
  
Kredit kod Vojvođanske banke  po ugovoru LD 1314300129  od 29.4.2013. godine uzet je sa rokom dospeća 
23. maj 2015. godine, tako da na dan bilansa u celosti dospeva na kratak rok. Kamatna stopa je 7,7% godišnje, 



sa upisanom zalogom na sledećim pokretnim stvarima: Teretno vozilo marke Daimler Chrysler AL015-ČL i na 
polovnoj prikolici reg.oznaka AA-579 AL marke Hueffermann. 
Usaglašavanje sa Bankom je izvršeno na 31.12.2015. godine. 
 
7.13.2 Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 
 
Pregled obaveza po osnovu finansijskog lizinga po poveriocima 
     2015.  2014. 
 Oznaka  

valute 
 Kamatna 

stopa 
 RSD 

hiljada 
 RSD 

hiljada 
U valuti:        
Raiffeisen Leasing EUR  9,28  1432  1.424  
Ukupno     1432  1.424  
 
Ugovor o lizingu zaključen je sa brojem 22122/14 sa Raiffeisen Leasing doo iz Beograda dana 23.10.2014. 
godine. Predmet lizinga je pokretnost- vozilo Škoda Superb Elegance 2.0 TDI  koja po ugovoru prelazi u  
vlasništvo Društva sa isplatom poslednje rate, odnosno sa 30.9.2017. godine. 
 
 
 
7.14 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 
Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju: 
     2015.  2014. 
 Oznaka  

valute 
 Kamatn

a stopa 
 RSD hiljada  RSD hiljada 

Kratkoročne kredite i zajmovi u zemlji        
Tekuće dospeće dugoročnih kredita- 
Vojvođanska banka ad, Novi Sad 

EUR  7.7%     533 

Svega        533 
        
Ostale kratkoročne finansijske obaveze        
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje 
dospevaju do jedne godine- Rajfajzen lizing 
doo, Beograd 

EUR  9,28%  1432  810 

Svega       810 
Ukupno     1432  1.343 
 
7.15 OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 
Obaveze iz poslovanja odnose se na obaveze od dobavljača: 
 2015  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
    
U zemlji 2792  3.043 
U inostranstvu 757  290 
Ostale obaveze iz poslovanja  392  426 
Ukupno 3941  3.759 
 
Najznačajniji dobavljači u zemlji su NIS Gazpromneft ad, Novi Sad, Greentech doo, Novi Sad, Beocib doo, 
Čelarevo i JP Železnice Srbije, Beograd.  
Najznačajniji dobavljač u inostranstvu je Eprom Transport doo, Skoplje. 
Obaveze sa dobavljačima usaglašene su 95% na 31.12.2015. godine. 
 
 
 



7.16 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  
 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za zarade i naknade zarada (bruto)    
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 
refundiraju 

 
616 

  
556 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 67  59 
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 338  327 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 
poslodavca 

404  359 

Svega 1425  1.301 
Druge obaveze    
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 7  7 
Ukupno 1432  1.308 
 
7.17 OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE  
 
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine obuhvataju: 
 2015.  2014. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 
troškova 

 
3 

   

Ukupno     
 
8.                             TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 

 
Transakcije sa povezanim licima odnose se na Družbu Glavsorks Bugarska kojima su izvezeni gotovi 
proizvodi u 2015. godini u vrednosti od RSD 53.043 hiljada. Potraživanje na dan 31.12.2015. od ovog 
povezanog lica iznosi RSD 20.253 hiljada. 
 
9.                              POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE 

 
Društvo nema potencijalnih i preuzetih obaveza. 
 
10. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA 
 
Nije bilo značajnih događaja između datuma na koji su sastavljeni finansijski izveštaji i datuma usvajanja i 
odobravanja finansijskih izveštaja, imajući u vidu zahteve MRS-10. 
 
11. DEVIZNI KURSEVI 
 
Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su 
bili sledeći: 
    
 31.12.2015  31.12.2014. 
EUR    121,6261        120,9583          
 
12. STALNOST POSLOVANJA 
 
Prilikom pripreme finansijskih izveštaja za 2015. godinu, rukovodstvo je procenilo da je Društvo sposobno da 
nastavi da posluje na neodređeni vremenski period, saglasno sa načelom stalnosti. 
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Broj: 63/16 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Akcionarima "Srpske fabrike za reciklažu društva za reciklažu stakla i preradu sekundarnih 

sirovina" a.d., Grejač 

 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "Srpske fabrike za reciklažu  društva za 

reciklažu stakla i preradu sekundarnih sirovina" a.d., Grejač (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans 

stanja na dan 31. decembra 2015. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama 

na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan,kao i napomene uz finansijske 

izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne. 

 

Odgovornost revizora 

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima  na osnovu svoje revizije. 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 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 godišnjim finansijskim 

izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne 

kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja 

revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o 

efikasnosti internih kontrola pravnog lica. 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 da obezbede osnovu za naše revizorsko 

mišljenje sa rezervom. 

Osnov za izražavanje mišljenja sa rezervom 

Nismo saglasni sa primenjenom računovodstvenom politikom vrednovanja potraživanja od kupaca u zemlji u 

iznosu od RSD 500 hiljada, iskazanih u bilansu stanja u okviru pozicije Potraživanja po osnovu prodaje 

(AOP 0056), zbog toga što su navedena potraživanja starija od godinu dana, pa je shodno načelu opreznosti 

za verovatan iznos nenaplativosti ovih potraživanja trebalo stvoriti ispravku vrednosti na teret rashoda 

tekućeg perioda ili izvršiti konačan otpis. 

 

Nismo saglasni sa primenjenom računovodstvenom politikom vrednovanja plaćenih avansa za materijal, 

rezervne delove i inventar u zemlji u iznosu od RSD 296 hiljada, iskazanih u bilansu stanja u okviru pozicije 

Zaliha (AOP 0050), zbog toga što su navedena potraživanja za date avanse starija od godinu dana, pa je 

shodno načelu opreznosti za verovatan iznos nepovrativosti ovih avansa trebalo stvoriti ispravku vrednosti 

na teret rashoda tekućeg perioda ili izvršiti konačan otpis. 



 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima "Srpske fabrike za reciklažu društva za reciklažu stakla i preradu sekundarnih 

sirovina" a.d., Grejač – Nastavak 

 

Obaveza po finansijskom lizingu koja je nastala po ugovoru broj 22122/14 od 23.10.2014. godine sa 

„Raiffeisen Leasing“ d.o.o., Beograd nije adekvatno razgraničena na deo glavnice koji kratkoročno dospeva 

u iznosu od RSD 800 hiljada i deo glavnice koji dugoročno dospeva u iznosu od RSD 633 hiljada. Celokupna 

obaveza po navedenom osnovu prikazana je kao kratkoročna u okviru pozicije bilansa stanja Kratkoročne 

finansijske obaveze (AOP 0449), usled čega su obaveze po dugoročnim kreditima potcenjene, a kratkoročne 

finansijske obaveze precenjene za RSD 633 hiljada. 

Mišljenje sa rezervom 

 

Po našem mišljenju, osim za efekte i moguće efekte iznetog u paragrafu „Osnov za izražavanje mišljenja sa 

rezervom“, godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje "Srpske fabrike za reciklažu  društva za reciklažu stakla i preradu sekundarnih 

sirovina" a.d., Grejač na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove 

gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u 

Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz godišnje finansijske 

izveštaje. 

 

Naglašavanje pitanja 

 

Skrećemo pažnju, ne izražavajući dodatnu rezervu u odnosu na dato mišljenje u paragrafu Mišljenje sa 

rezervom, na činjenicu da Društvo nema regulisano pitanje vlasništva nad zemljištem i građevinskim 

objektom na njemu. Navedene nepokretnosti se u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda vode kao 

vlasništvo Papirnice “Količevo” Domžale, Slovenija. Prenos vlasništva nije moguć s obzirom da nije 

izmirena u celosti obaveza po osnovu Ugovora o prenosu društvenih sredstava iz 1987. godine. 

 

 

Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  

 

U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana  30. Zakona o reviziji  („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013) i člana  

11. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 

114/2013) 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 usklađen sa godišnjim finansijskim 

izveštajima Društva za istu poslovnu godinu. 

 

U Beogradu, 28. marta  2016. godine 

 

   

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

   

  Bogoljub Aleksić,  Ovlašćeni revizor 

  Direktor 



SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAZU A.D.

DRUTTVO ZA RECIKLAZU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA

GREJAC
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PISMO O PREZENTACIJI GO}ISXTEC FINANSIJSKOG IZVESTAJA
GZTAVA RTTKOVODSTVA)

Ovu izjar,'u dajemo za potrebe revizije godi5njeg finansijskog izveitaja Srpske fabrike zareclklaiu A.D. iz
Grejada (dalje u tekstu: DruStvo) za poslovnu godinu zavrsenu 31. decembra 2015. godine za svrhe
rzraiavanja mi5ljenja licenciranog ovla5denog revizora o godi5njem finansijskom izvestaju DruStva, a v
skladu sa Medunarodnim standardima revizije i vaZeiom zakonskom regulativom.

Svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih evidencija i pripremu i fer
prezentaciju godi5njeg hnansijskog izve5taja u skladu sa radunovodstvenim propisima vaieiim u Repubiici
Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omoguiuju priprernu godiBnjeg finansijskog
izve5taja koji ne sadrZe gre5ke, bilo nameme ili sludajne.

Za potrebe revizije stavljamo Vam na raspolaganje sve radunovodstvene evidencije, sa napomenom da su
ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog obradunskog
perioda.

Sve ostale evidencije i odgovarajuie informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili neophodna
obrazloienja uz godiSnji finansijski izvestaj, ukljudujuii zapisnike sa sastanaka poslovodnih organa i
organa upravljanja i drugih relevantnih organa stavijamo Vam na raspolaganje i nema takrrih informacija
koje ne bi mogle biti dostupne.

Ovim potvrdujemo, prema na5em najbol-iem saznaniu i uverenju, a nakon savetovanja sa drugim
odgovornim rukovodiocima, sledede dinj enice:

1. Ne postoje druga sredstva, niti obaveze Dru5tva osirn onih koii su prezentirani u godi5njem
finansij skom izve5taj u.

2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidentirani u
poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovarajuiem obradunskom periodu i u skladu sa
zakonskim propisima, standardima i op5tim aktima koja reguliSu ova pitanja.

3. Godi5nji f,rnansijski izve5taj koji srno Yam staviii na raspolaganje, kao i poslovne knjige i
dokumentacija Dru5tva, ne sadrie materijaino znadajne propuste niti gre5ke.

4. Zna(ajne pretpostavke koje smo koristrli za radunovodshrene procene, ukljudujuii i procene fer
vrednosti, su po naSem rrli5ljenju razuffile.

5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima su na odgovarajuii nadin iskazane i obeloclanjene Ll

skladu sa zahtevima Medunarodnih stand*rda finansij skog izveiiavanja.

"MOORE STEPHENS Revizija i RaEunovodstvo" doo



6. PotraZivanja su prema naSem mi5ljenju napiativa, azasva potraiivanja dija je naplata sumnjiva,
sporna ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

7 . Za sve dmge poznate rizike kao i za dmge sludajeve koji mogu u bndu6nosti rezultirati rashodima i
odlivom sredstava DruStva, izvriili smo adekvatno rezervisanje sredstava.

8. Ne posedujemo valjanu dokumentaciju o vlasni5tvu nad sredstvima kojima druStvo raspolaielza
gradjevinske objekte i zemlji3te / . Iste koristimo kao pravni sledbenik nakon izvr5ene statusne
promene deobom preduzeda i aukcijskom prodajom istog. Podneli smo zahtev Republidkom
geodetskom zavodu-slufui za katastar nepokretnosti Aleksinac,za upis nepokretnosti i njegovo
reSavanje je u postupku.

9. Nemamo saznanja o bilo kakvom kr5enju zakonskih propisa, uputstva nadteZnih organa i institucija
i op5tih akata, koji mogu rezultirati plaeanjem znad.ajnih kazni ili penala.

10. Nemamo saznanja u vezi kriminalne radnje ili mogu6nosti postojanja iste, i nije nam poznato da je
ijedan od na5ih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla5ienjem da kontroli5e i odobrava poslor,,ne
promene, umeSan u bilo kakve nezakonite ili neregulame aktivnosti koje bi mogle materijalno
znadajna uticati na istinitost godi5ryeg finansijskog izve5taja.

1 1. Prema na5em saznanju, protiv Dru5tva se ne vodi biio kakav sudski postupak, r,e5tadenje, plenidba
imovine, niti ima pregovora o zahtevima za taknadu Stete koji po nas mogu rezultirati znadajnim
gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih ni stvarnih ni potencijalnih obaveza prema tre6im licima
zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.

12. Ne postoje namere rukcvodstva, zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti koje bi mogle
dovesti do obustavljanja poslovanja Dnr5tva u doglednom vremenskom periodu.

13. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra2015. godine do datuma sastavljanja ovog pisma u
vezi sa sadriajem godi5njeg finansijskog izve5taja za2A75. godinu, nisu se promenile okolnosti niti
su nastali dogadaji koji bi zahtevali ispravke godi5njeg finansijskog izveitaja ili dodatna
obel odanj ivanj a namenj ena organima upravlj anj a ili drugim kori sni cima.

Ovim potwdujemo da su svi podaci i informacije sadriani
informacijama, kaa i datim obja5njenjima u veri sa odredenim
ovla5ienog revizara, kao i sve druge informacije, pailjivo
zbunjujuie i da su razmotrene i usvojene od rukovadstva.

u prezentiranim pregledim4 prilozima i
pitanjima za izradu Izve5taja licenciranog
pripremljene, da nisu dvosmislene, niti

Finansijski direktor
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Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting 
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„SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA  

I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA“ AD, GREJAČ 

 

 

 

U Beogradu, 28. marta 2015. godine 

 

 

 

Potvrda revizora javnom akcionarskom društvu 
 

Poštovani, 

 

 

U skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i članom 10. 

Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS 

br. 114/2013), kao angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja za 2015. godinu, 

potvrđujemo sledeće: 

 

- Da su društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd, kao i 

svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja za 2015. 

godinu „Srpske fabrike za reciklažu Društva za reciklažu stakla i preradu sekundarnih 

sirovina  i preradu sekundarnih sirovina“ ad, Grejač, nezavisni u odnosu na Srpsku 

fabriku za reciklažu Društva za reciklažu stakla i preradu sekundarnih sirovina” i 

preradu sekundarnih sirovina “ ad, GREJAČ u skladu sa zahtevima IFAK-ovog etičkog 

kodeksa za profesionalne računovođe i u skladu sa posebnim zahtevima Zakona o tržištu 

kapitala,   Zakona o reviziji, Zakona o privrednim društvima i drugom relevantnom 

zakonskom regulativom Republike Srbije; 

 

- Da društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd tokom 

prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje druge 

usluge „Srpskoj fabrici za reciklažu Društva za reciklažu stakla i preradu sekundarnih 

sirovina  i preradu sekundarnih sirovina“ ad, Grejač ,niti njemu povezanim licima; 

 

 

S poštovanjem,  

 

 

Bogoljub Aleksić  

 

Direktor 

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. 
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Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 57003 58175

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

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

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 57003 57292

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

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

1011 53043 50703

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 3960 6589

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 883

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
1736
503
25
1736
478
1736
478
6
339
3
199
620
225
102
13
0
0
722
238
908
229
13
6
13
6
921
235
1204
481
3329
3841
0
0
58175
57003
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
56522 56971

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021 229 232

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 19374 16011

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 8972 9006

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 13280 13871

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6852 11282

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4432 3704

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3841 3329

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 481 1204

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 235 921

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 6 13

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 6 13

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 229 908

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 238 722

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

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

50703
53043
57292
57003
moore.nis
Typewritten Text
6.3.

moore.nis
Typewritten Text
6.4.

moore.nis
Typewritten Text

moore.nis
Typewritten Text
6.5.

moore.nis
Typewritten Text
6.6.



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 13 102

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 225 620

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 199

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 3

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 339

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 6

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 478 1736

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 478 1736

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 25

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063
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- 1Os9 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

- 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)

I. HErO AO6I4TAK KOJh nPUnMA MAlbl,4HCKI,'IM

II. HEIO AOEhTAK KOJI NPilNAAA BEhI4HCKOM

III. HETO ryEL,tTAK Koltl nPUnAAA MAlbl4HCKt4t.l

1. OcHoBHa sapaaa no aKlilju

2. yMaMHa (pa3BoABeHa) 3apaAa no aKqxjfi

u npe4}BeffxKe ("Cn\46eHtr rtracHuK PC" ,6p. 95120L4 A L4412014)O6pa3arl nponilcH

/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 31684 34375 33457

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 31188 33877 33043

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 201 200 200

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 13518 13873 14228

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 17469 19804 18615

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
65912
66576
66138
105
4
1395
1308
1516
1456
426
392
290
757
3342
3043
2792
936
5734
3759
3941
1343
1433
0
1343
1433
7234
6410
6894
1424
1754
1754
1424
0
423
423
423
423
423
423
2177
1847
423
0
0
0
2064
1736
503
14404
16468
18203
16468
18204
18706
111
193
193
17737
17737
17737
22185
22185
22185
22185
22185
22185
56501
58319
58821
65912
66576
66138
1280
1081
1108
38
82
272
1925
2040
1881
0
0
0
33457
34375
31684
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 496 498 414

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

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 496 498 414

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 34454 32201 32455

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 7640 5322 8391

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 3133 1847 5703

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047 3019 2789 2557

18615
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13873
13518
200
200
201
33043
33877
31188
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1488 686 131

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 22975 23381 20673

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

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

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

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055 20253 18426 18066

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 2722 4955 2607

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 578 295 148

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

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

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

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 1881 2040 1925

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 272 82 38

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 1108 1081 1280

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 66138 66576 65912

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

414
498
496
414
498
496
0
0
0
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 58821 58319 56501

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 22185 22185 22185

300 1. Акцијски капитал 0403 22185 22185 22185

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 17737 17737 17737

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 193 193 111

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 18706 18204 16468

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 18203 16468 14404

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 503 1736 2064

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 0 0 0

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 423 1847 2177

0
0
0
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 423 423 423

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 423 423 423

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 1424 1754

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 1754

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439 1424

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 6894 6410 7234

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 1433 1343 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

20673
23381
22975
131
686
1488
2557
2789
3019
5703
1847
3133
8391
5322
7640
32455
32201
34454
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5. O6aBee no ocHoBy qanHtrx cpe{fraH H

424,425,426 u 429

IIL OEABE3E t/3 nOCnOBAt'bA (0452 +
+ 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

1. Ao6aBEcff - MarugHa h 3aBxcHa npaBHa

nuqa y 3eMftfr

2. Ao6aBMqil - MarxqHa u 3aBucHa npaBHa

nuua y uHofrpaHfrBy

3, Ap6aBrbaq[ - osafla noBsHa npa8Ha

nxqa y 3eMM

4. Ao6aBEqu - ofiana noBeaHa npaBHa

7. Ooane o6aBBe [3 no0oBa6a

IV. OCTA/IE KPATKOPOqHE O6ABE3E

O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA

rvsxrAK H3HAA BltCl.lHE
A (0412 + 0416 + 0421 -

20 - o4t7 - o4L5 - 0414 - 0413 -
11 -O4O2) > 0 = (0441 + 0424 +

vKvnHA nAcHBA (0424 + 0442 +

M.n.

3aApyre u rflacHvK PC", 6p. 95120L4 v 144120L4)O6pa3aq nponilGH npaBffnHtrKoM o caapxuHx x SopMI o6pa3aqa OtrHaHc4cKux



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 54046 53580

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 53748 53228

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 298 352

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 55309 50248

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 42162 42725

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 9571 7202

3. Плаћене камате 3008 13 102

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 3563 219

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3332

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 1263

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 1744 4539

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 1744 4539

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 1744 4539

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
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1881
102
139
1925
2040
20
217
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1424
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0
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9571
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42162
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 22185 4020 4038 17737

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 22185 4024 4042 17737

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 22185 4028 4046 17737

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 22185 4032 4050 17737

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
193
58821
502
193
58319
193
58319
82
1818
111
56501
111
56501
17737
22185
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 22185 4036 4054 17737

 



Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 16468

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 16468

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 1736

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 18204

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 18204

17737
22185
17737
22185


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 1

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 503

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 18706

 

17737
22185


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

17737
22185


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

16468


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

18204
1736
16468


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 56501 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 111

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 56501 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 111

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

1818 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224 82

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 58319 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 193

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 58319 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 193

18706
503
1
18204
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 17471376 Шифра делатности 3832 ПИБ 102648628

Назив SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ

Седиште Грејач , Грејач /

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 503 1736

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=a17018b5-d401-4ca3-97b8-ea390d9f930d&hash=AC1E2E777424F928F23C5B6234EF05EC84CEBCA5
0
0
1820
503
84
84
84
1736
503
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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3auTilTe prctrKa (xeuuHra) HoBcaHor ToKa
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I. OCTMI4 SPyTO CBEOEyXBATHI AOEilTAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2074+2076+2018)>0
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+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 20L4 + 2016 +

2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0
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20ot+2023-2022)>O

r. YKYNAH HETO CBEOEYXBATH],I AOEUTAK
}lTl}l rvE],lTAK (2027 + 2O2A) = AOn 2024 > 0
,ru Aon 2025 > O
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„SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU 

DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA 

I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA“ 

A.D., GREJAČ 

 

 

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
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1. OSNIVANJE I DELATNOST 

 

 

„Srpska fabrika za reciklažu“ je akcionarsko društvo, (u daljem tekstu: Društvo).  

Registrovano je kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD 22125/2005. 

 

Društvo je osnovano 06.05.2005. godine. 

 

Društvo se bavi prometom robe na veliko iz osnovne delatnosti i to 3832. Pored navedene osnovne delatnosti 

Društvo obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju preradom 

mlevenog stakla. 

 

Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u mala pravna lica. 

 

Sedište Društva je Grejač, Aleksinac. 

 

Poreski identifikacioni broj Društva je 102648628. 

 

Matični broj Društva je 17471376. 

 

Prosečan broj zaposlenih u 2015. godini bio je 15 (u 2014. godini - 17). 

 

 

 

2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

 

Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na 

Zakonu o računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013), koji propisuje Međunarodne računovodstvene 

standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) kao osnov za sastavljanje 

i prezentaciju finansijskih izveštaja. 

 

Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 401-00-1380/2010-16  od 25. oktobra  2010. godine) 

utvrđen je prevod osnovnih tekstova MRS, odnosno MSFI, koji su izdati od Odbora za međunarodne 

računovodstvene standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje 

računovodstvenih standarda  do 1. januara 2009. godine. Izmene i dopune postojećih MRS, odnosno MSFI i 

tumačenja standarda, zamene važećih MRS  novim, koji su stupili na snagu počev od 1. januara 2009. godine, 

kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u narednom periodu, nisu imali za rezultat značajnije 

promene računovodstvenih politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu 

početne primene. I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, 

rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MRS 

i MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskog troška i načelom stalnosti Društva. 

 

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih 

izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 i 144/2014), koji odstupa 

od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 „Prezentacija finansijskih 

izveštaja“. Shodno tome, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim zahtevima MRS i MSFI.  

 

Prema Zakonu o računovodstvu finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom 

rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje. 

 

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u 

Napomeni 3, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 

 

 

 



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Korišćenje procenjivanja 

 

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS i MSFI i računovodstvenim propisima 

važećim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih 

pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske 

izveštaje.  

 

Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja.  

 

Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje 

odloženih poreskih sredstava, utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih 

za aktuarski obračun naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovarajućim 

računovodstvenim politikama i/ili napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata 

valutne klauzule 

 

Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog 

okruženja u kome Društvo posluje (funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD, 

koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. 

 

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku 

protivvrednost primenom zvaničnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan. 

Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u dinarsku protivvrednost 

primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan poslovne promene. 

 

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima 

plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, 

odnosno finansijski rashodi. 

 

Pozitivni i negativni efekti ugovorenih deviznih klauzula u vezi potraživanja i obaveza, nastali primenom 

ugovorenog kursa, takođe se iskazuju kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda. 

 

3.3. Uporedni podaci 

 

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za 2014. godinu, koji su bili predmet revizije. 

 

3.4. Poslovni prihodi 

 

Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog 

perioda, pod uslovom da je sa tim danom nastao dužničko - poverilački odnos i da je ispostavljena faktura. 

Prihod se meri po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih 

trgovačkih popusta i količinskih rabata koje Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog 

iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate. 

 

Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni svi uslovi: 

/a/ Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva; 

/b/ rukovodstvo Društva ne zadržava niti upliv na upravljanje u meri koja se obično povezuje sa vlasništvom, 

niti kontrolu nad prodatim proizvodima i robom; 

/c/ kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri; 

/d/ kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Društvo i 

/e/ kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere.  

 

 

3.5. Poslovni rashodi 

 



Ukupne poslovne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i 

gotovih proizvoda i nedovršenih usluga; troškovi materijala; troškovi goriva i energije; troškovi zarada, 

naknada zarada i ostali lični rashodi; troškovi proizvodnih usluga; troškovi amortizacije; troškovi dugoročnih 

rezervisanja; nematerijalni troškovi, umanjeni za prihode od aktiviranja učinaka i robe i povećanje vrednosti 

zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga. 

 

Osnovni elementi i načela priznavanja rashoda su: 

/a/ rashodi se priznaju, odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je 

povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri; 

/b/ rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (načelo uzročnosti); 

/c/ kada se očekuje da će ekonomske koristi priticati tokom nekoliko obračunskih perioda, a povezanost sa 

prihodom može da se ustanovi u širem smislu ili posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i 

razumne alokacije; 

/d/ rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduće 

ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja 

kao sredstvo; 

/e/ rashodi se priznaju i u onim slučajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.  

 

Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za 

iznos utvrđene razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.  

 

Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos 

utvrđene razlike u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadržanih u vrednosti prodate robe na malo. 

 

3.6. Troškovi pozajmljivanja 

 

Troškovi pozajmljivanja koji su direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje 

čine deo nabavne vrednosti/cene koštanja tog sredstva. Drugi troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod. 

 

3.7. Finansijski prihodi i rashodi 

 

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim 

povezanim pravnim licima ; prihode i rashode od kamata – od trećih lica (nezavisno od toga da li su dospeli i 

da li se plaćaju ili pripisuju iznosu potraživanja ili obaveze na dan bilansiranja); prihode i rashode od kursnih 

razlika i efekata valutne klauzule – prema trećim licima; i ostale finansijske prihode i rashode.  

 

Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu. 

 

 

3.8. Finansijski lizing 

 

Finansijski lizing je lizing kojim se prenose suštinski svi rizici i koristi koji su povezani sa vlasništvom nad 

nekim sredstvom. Po isteku perioda lizinga pravo svojine se može, ali ne mora preneti. 

 

Korisnici lizinga priznaju finansijski lizing kao sredstvo i obavezu u svojim bilansima stanja, u iznosima koji 

su na početku trajanja lizinga jednaki fer vrednosti sredstava koja su predmet lizinga, ili po sadašnjoj vrednosti 

minimalnih plaćanja za lizing, ako je ona niža. Prilikom izračunavanja minimalnih plaćanja za lizing, diskontna 

stopa je kamatna stopa sadržana u lizingu, ako se ona može utvrditi, a ako se ne može utvrditi, koristi se 

inkrementalna kamatna stopa na zaduživanje. Svi inicijalni direktni troškovi korisnika lizinga dodaju se iznosu 

koji je priznat kao sredstvo. 

 

Minimalna plaćanja lizinga treba podeliti između finansijskog troška i smanjenja neizmirene obaveze. 

Finansijski trošak treba alocirati na sve periode tokom trajanja lizinga, tako da se ostvaruje konstantna 

periodična kamatna stopa na preostali saldo obaveze. 

 

Finansijski lizing uzrokuje povećanje troškova amortizacije za sredstva koja se amortizuju, kao i finansijske 

rashode u svakom obračunskom periodu. Politika amortizacije sredstava koja su predmet lizinga i koja se 

amortizuju treba da bude u skladu sa politikom amortizacije sredstava koja su u vlasništvu, a priznata 



amortizacija se izračunava u skladu sa MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 38 „Nematerijalna 

imovina“. Ukoliko nije sasvim izvesno da će korisnik lizinga steći pravo vlasništva nad sredstvom koje je 

predmet lizinga do kraja trajanja lizinga, to sredstvo se u potpunosti amortizuje u kraćem periodu od: trajanja 

lizinga ili veka trajanja. 

  

 

3.9. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva: 

- koja Društvo drži za upotrebu u proizvodnji ili isporuku robe ili pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim 

licima ili u administrativne svrhe; 

- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i 

- čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, 

prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  

 

Nabavna vrednost/cena koštanja nekretnine, postojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ako, i samo ako: 

- je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo; i 

- se nabavne vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano utvrditi. 

 

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 

 

Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve 

troškove dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u 

sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi, koji se odnose na to ulaganje. 

 

Troškovi pozajmljivanja nastali do momenta stavljanja sredstva u upotrebu, kapitalizuju se, odnosno uključuju 

se u nabavnu vrednost kupljenog sredstva. 

 

Nakon što se priznaju kao sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po 

ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezvređenja. 

 

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 

obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 

nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi 

na nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu 

tog sredstva. Ako nisu formirane revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena ili su 

iskorišćene za druge svrhe, za iznos gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.  

 

Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji 

ili je umanjen, vrši se procena nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u 

prethodnim godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja 

nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve ukoliko je primenjen 

alternativni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost se povećava do 

nadoknadive vrednosti. 

 

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate nekretnine, postrojenja i opremu pripisuje se iskazanom iznosu 

tog sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene 

stope prinosa tog sredstva i da se nabavna vrednost/cena koštanja naknadnog izdatka može pouzdano utvrditii. 

 

Društvo priznaje u knjigovodstvenu vrednost neke nekretnine, postrojenja i opreme, troškove zamene nekih 

delova tih stavki, u momentu kada ti troškovi nastanu i kada su zadovoljeni kriterijumi priznavanja iz MRS 16 

– „Nekretnine, postrojenja i oprema“, (paragraf 7). 

Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao. 

 

Gradsko zemljište se iskazuje odvojeno od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti (ili kao rezidualna 

vrednost nekretnine koja se nalazi na tom zemljištu), a naknadno vrednovanje se vrši na isti način kao i za 

nekretnine, postrojenja i opremu.  

 



U okviru građevinskog zemljišta prikazana nije prikazana i vrednost gradskog građevinskog zemljišta koja nije 

vlasništvo društva. Društvo nema regulisano pitanje vlasništva nad zemljištem i građevinskim objektom na 

njemu. Navedene nepokretnosti su vlasništvo Papirnice „Količevo“ Domzale, Slovenija. Prenos vlasništva nije 

moguć, s obzirom da nije u celosti izmirena obaveza po osnovu Ugovora o prenosu društvenih sredstava iz 

1987. godine. 

 

Ne vrši se amortizacija zemljišta. 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo 

trajno povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi. 

 

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto 

priliva od prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha. 

 

 

3.10. Amortizacija 

 

Obračun amortizacije vrši se od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u 

upotrebu.  

 

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu 

procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.  

 

Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna vrednost. 

 

Preostala vrednost je neto iznos koji  društvo očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 

trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. 

 

Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope, preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na 

novim procenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se 

koriguju. 

 

Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne 

promene u očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, metod se menja tako da odražava 

taj izmenjeni način. Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona 

računovodstveno obuhvata kao promena računovodstvene procene, a obračunati troškovi amortizacije za tekući 

i budući period se koriguju. 

 

Stope amortizacije za glavne kategorije nekretnina, postrojenja i opreme, date su u sledećem pregledu: 

 

 2015.  2014 

Građevinski objekti 1.30%  1.30% 

Pogonska oprema 7% - 15%  7% - 15% 

Računari i pripadajuća oprema 20.00%  20.00% 

Vozila 14.30%  14.30% 

 

 

Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike 

Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za 

poreske svrhe, što rezultira u odloženim porezima. 

 

 

 

 

 

 

 



3.11. Umanjenje vrednosti imovine 

 

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li 

postoje indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje 

nadoknadivu vrednost imovine. 

 

Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i upotrebne vrednosti. Neto prodajna cena je 

iznos koji se može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, umanjena 

za troškove prodaje, dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih novčanih 

tokova za koje se očekuje da će nastati iz kontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te 

prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije 

moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj 

procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog 

obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda saglasno MRS 36 „Umanjenje vrednosti imovine“. 

 

3.12. Zalihe 

 

Zalihe robe i materijala se mere po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost čine svi troškovi nabavke za 

dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, 

uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih koje Društvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti), 

troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci. Popusti, 

rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.  

 

Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene. 

 

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj 

vrednosti, ako je niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za 

dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno: 

- troškovi direktnog rada; 

- troškovi direktnog materijala i 

- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi. 

 

U vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ne ulaze, već predstavljaju rashod perioda: 

- neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje; 

- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze 

proizvodnje; 

- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i 

- troškovi prodaje. 

 

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene troškove prodaje i 

procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha 

nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove cene koštanja, vrši se delimičan otpis do neto 

prodajne vrednosti. 

 

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti 

vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju 

standardima se u potpunosti otpisuju. 

 

3.13. Finansijski instrumenti 

 

 

Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija (izuzev 

finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha), koji su 

direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze. Finansijska sredstva i 

obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za 

instrument. 

 



Rukovodstvo vrši klasifikaciju finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. Klasifikacija zavisi 

od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. 

 

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim 

instrumentima. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza 

plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. 

 

Finansijski instrumenti u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i odmeravanje, obuhvataju 

sledeće kategorije finansijskih instrumenata: 

 

(a) Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha; 

(b) Investicije koje se drže do dospeća; 

(c) Krediti (zajmovi) i potraživanja; 

(d) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. 

 

3.14. Kratkoročna potraživanja i plasmani 

 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca – zavisnih i drugih povezanih pravnih lica i 

ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga. 

 

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospeća, 

odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa. 

 

Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi 

iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po srednjem kursu važećem na dan 

transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao 

kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa 

preračunavaju se prema važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod 

perioda. 

 

Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj vrednosti, ne 

uzimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća. 

 

Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) 

prema ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana 

po amortizovanoj vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja. 

 

Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim 

otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili 

delimično, vrši direktnim otpisivanjem. 

 

3.15. Gotovinski instrumenti i gotovina 

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 

likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u 

poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti. 

 

3.16. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 

 

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja 

i kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti 

iznos obaveze.  

 

Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih 

odliva primenom diskontne stope koja odražava kamatu na visokokvalitetne hartije od vrednosti koje su 

iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene.  

 



Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Društva u 

pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire. 

 

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima, ali se obelodanjuju u napomenama uz 

finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.  

 

Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima već ih obelodanjuje u napomenama uz 

finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 

 

3.17. Naknade zaposlenima 

 

3.17.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje 

 

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim 

državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret 

poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku 

obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos 

obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon 

odlaska u penziju isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi 

na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose. 

 

3.17.2. Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada 

 

U skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i 

Pojedinačnim opštim aktom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u 

visini 2 mesečne bruto zarade koju je zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje 

otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 mesečne prosečne bruto zarade isplaćene u Društvu u 

mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.  

 

Pored toga, Društvo je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade u iznosu od jedne polovine do tri prosečne 

mesečne zarade. Broj mesečnih zarada za jubilarne nagrade određuje se na osnovu broja godina koje je 

zaposleni proveo u Društvu.  

 

 

3.18. Porez na dobitak 

 

3.18.1. Tekući porez 

 

Poreski rashod perioda predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na 

dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“ br. 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 - dr. 

zakon). Porez na dobit obračunat je po stopi od 15% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom 

bilansu, nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u 

bilansu uspeha, koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. 

 

Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, 

ali ne duže od 10 godina.  Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 

obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina. Društvo ima poreski kredit koji je u korišćenju.  

 

3.18.2. Odloženi porez 

 

Odloženi porez na dobitak se obračunava za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza 

i njihove knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan bilansa su korišćene za obračun 

iznosa odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. 

Odložena poreska sredstva priznaju se za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i 

neiskorišćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa do kojeg je verovatno da će postojati budući 

oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. 

 

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda. 



 

3.19. Zarada po akciji 

 

Društvo izračunava i obelodanjuje osnovnu zaradu po akciji. Osnovna zarada po akciji obračunava se 

deljenjem neto dobiti koja pripada akcionarima, imaocima običnih akcija Društva, ponderisanim prosečnim 

brojem izdatih običnih akcija u toku perioda. 

 

3.20. Raspodela dividendi 

 

Distribucija dividendi akcionarima Društva se u finansijskim izveštajima Društva priznaje kao obaveza u 

periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende. 

 

Ako su dividende objavljene posle datuma bilansa stanja, ali pre nego što su finansijski izveštaji odobreni za 

objavljivanje, ove dividende se ne priznaju kao obaveza na datum bilansa stanja, jer ne ispunjavaju kriterijum 

sadašnje obaveze prema MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“. Takve 

dividende se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa MRS 1 „Prezentacija 

finansijskih izveštaja“. 

 

3.21. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima 

 

Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima 

mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog 

lica, što je definisano u MRS 24 „Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“. 

 

Odnosi između Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim 

uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja, kao i transakcije u toku izveštajnih perioda 

nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

 

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to: 

- kreditni rizik, 

- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i rizik od 

promene cena) i 

- rizik likvidnosti. 

 

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 

stanje i poslovanje Društvu u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.  

 

4.1. Kreditni rizik 

 

Kreditni rizik je rizik da će jedna strana u finansijskom instrumentu, neispunjenjem svoje obaveze, 

prouzrokovati finansijski gubitak druge strane. 

 

Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 

potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.  

 

4.2. Tržišni rizik 

 

Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 

cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:  

 

- valutnog rizika, 

- rizika kamatne stope i  

- drugih rizika od promene cene. 

 

 



 

4.2.1. Rizik od promene kursa stranih valuta 

 

Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 

promene deviznog kursa. 

 

Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj 

valuti, to jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.  

 

4.2.2. Rizik od promene kamatnih stopa 

 

Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta 

fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa. 

 

Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na 

primer, krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu 

priznati u bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima). 

 

4.2.3. Rizik od promene cena 

 

Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 

zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su 

te promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, 

ili da faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu 

 

Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena 

kapitala. 

 

4.3. Rizik likvidnosti 

 

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim 

obavezama. 

 

 

 

5.     PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I NAKNADNO UTVRĐENE GREŠKE 

 

Pojedine računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu nisu 

konzistentne sa onima koje su primenjene u prethodnoj godini. U nekim slučajevima izmena primenjenih 

računovodstvenih politika je uslovljena izmenama propisa koji uređuju računovodstvo, a u drugim slučajevima 

menadžment Društva je promenio ranije primenjivanu računovodstvenu politiku.  

 

Materijalno značajnom greškom smatra se iznos koji za više od  5% menja oporezivu dobit odnosno gubitak u 

poreskom bilansu Ukoliko je iznos greške niži, korekcija se sprovodi kroz bilans uspeha tekuće godine. 

 

Materijalno značajni efekti promene računovodstvenih politika i naknadno utvrđenih grešaka se koriguju 

retroaktivno uz prilagođavanje uporednih podataka u finansijskim izveštajima, osim ako je to praktično 

neizvodljivo (tada se promena računovodstvene politike primenjuje prospektivno). Svaka korekcija koja iz toga 

proizilazi iskazuje se kao korekcija iznosa neraspoređenog dobitka na početku perioda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.      BILANS USPEHA 

 

 

 

6.1 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Domaće tržište    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  3960  6.589 

Svega 3960  6.589 

Inostrano tržište    

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim 

licima 

53043  50.703 

Svega 53043  50.703 

Ukupno 57003  57.292 

 

 

6.2  PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL. 

 

  2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i 

povraćaja poreskih dažbina 

  883 

Ukupno   883 

 

 

 

 

 

6.3                            TROŠKOVI MATERIJALA 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi materijala za izradu 16079   15.029 

Troškovi ostalog materijala (režijskog) 3295  982 

Ukupno 19374  16.011 

 

 

6.4                            TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi  zarada i  naknada zarada  9371  9.797 

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 

poslodavca 

1625  1.712 

Troškovi naknada po ugovoru o delu   40 

Ostali lični rashodi i naknade 2255  2.322 

Ukupno 13251  13.871 

 

 

 

 

 

 



6.5 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  

 

 2015  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi usluga na izradi učinaka     

Troškovi transportnih usluga 4784  8.895 

Troškovi usluga održavanja 1536  1.186 

Troškovi zakupnina 462  1.156 

Troškovi reklame i propagande 70  45 

Ukupno 6852  11.282 

 

 

 

6.6 NEMATERIJALNI TROŠKOVI  

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi neproizvodnih usluga 2586  2.274 

Troškovi reprezentacije 139  45 

Troškovi premija osiguranja 314  319 

Troškovi platnog prometa 208  215 

Troškovi poreza 175  119 

Troskovi članarina 18   

Ostali nematerijalni troškovi 401  356 

Ukupno 3841  3.328 

 

 

 

6.7 OSTALI PRIHODI  

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostali prihodi    

Naplaćena otpisana potraživanja   339 

Ukupno   339 

 

6.8 OSTALI RASHODI 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostali rashodi    

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja   4 

Ostali nepomenuti rashodi   2 

Svega   6 

Ukupno   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.9 POREZ NA DOBITAK 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Finansijski rezultat u bilansu uspeha (dobitak/gubitak pre 

oporezivanja) 

478  1.736 

Oporeziva dobit/gubitak 478  1.736 

   Neto kapitalni dobici (gubici) 478  1736 

   Usklađivanje i korekcije  rashoda u poreskom bilansu    

   Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu    

Oporeziva dobit/gubitak 478   

   Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina    

Kapitalni dobitak    

   Umanjenje za iznos kapitalnih gubitaka ranijih godina    

Poreska osnovica 478   

   Umanjenje za prihode od dividendi i udela u dobiti od rezidentnih 

obveznika 

   

Umanjena poreska osnovica (Obrazac PB) 1665   

Obračunati porez (15%) 249   

   Umanjenje obračunatog poreza po osnovu poreskih podsticaja i 

oslobađanja 

 249   

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP) 0   

Odloženi poreski rashod perioda    

Odloženi poreski prihod perioda 25   

Obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i 

kapitalni podbilans. Vrši se usklađivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica se umanjuje 

za gubitke ranijih godina. Obračunati porez se umanjuje za poreska oslobođenja po osnovu poreskih podsticaja 

(poreski kredit). 

7 BILANS STANJA 

 

7.1                 NEKRETNINE, POSTROJENJA  I  OPREMA  

      
 

Zemljište 

Građevinski 

objekti 

Postrojenja i 

oprema Ukupno 

Nabavna 

vrednost 

    

Stanje na 

početku godine 

201 27.303 57448 84952 

Nove nabavke   1743 1743 

Ostalo     

Stanje na 

kraju godine 

201 27.303 59191 86695 

     

Ispravka 

vrednosti 

    

Stanje na 

početku godine  

  13429 37644  51073 

Amortizacija 

2014. godine 

 355 4077  4432 

Ostalo      

Stanje na 

kraju godine 

  13784 41721   55505 

Neotpisana 

vrednost 

31.12.2015. 201 13519 17470 31190 

Neotpisana 

vrednost 

31.12.2014. 201 13.874 19.804 33.878 



 

  

 

7.2 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

Učešća u kapitalu predstavljaju dugoročna finansijska ulaganja u (redovne ili preferencijalne) akcije i udele 

društava, banaka i osiguravajućih društava.  

 

Učešća u kapitalu su iskazana: 

 - prema metodi nabavne vrednosti, po kojoj investitor iskazuje svoje ulaganje po nabavnoj vrednosti. 

Investitor priznaje prihod samo u onoj meri u kojoj primi svoj deo iz raspodele neraspoređene neto dobiti 

korisnika ulaganja, do koje dođe nakon dana kada ga je investitor stekao. Deo iz raspodele koji se primi u 

iznosu koji je viši od takve dobiti smatra se povraćajem investicija i iskazuje se kao smanjenje nabavne 

vrednosti investicije.  

 - u skladu  sa MRS 39, na način opisan u tački 3(l). 

 

 

Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod: 

 %  2015.  2014. 

 učešća  RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostalih  pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za 

prodaju 

     

AIK BANKA AD, NIŠ   496  498 

Ukupno   496  498 

 

Društvo poseduje 270običnih akcija AIK Banke ad, Niš koje su svedene na tržišnu vrednost na 31.12.2015. 

godine (270akcija x RSD 1.837,00). 

 

7.3                  ZALIHE 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Materijal 3133  1.847 

Gotovi proizvodi 3019  2.789 

Plaćeni avansi za zalihe i usluge 1147  686 

Ukupno 7299  5.322 

 

7.4                   POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 

 

Potraživanja po osnovu prodaje odnose se na potraživanja od kupaca: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U inostranstvu – ostalih povezanih pravnih lica    

   - Družba Sofija 20253  18.426 

U zemlji 2722  4.955 

Ukupno 22975  23.381 

 

Geografski raspored kupaca je sledeći: 

 2015  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Kupci u zemlji    

  Uža Srbija 3033  5.266 

Minus: Ispravka vrednosti 311  311 

Svega 2722  4.955 

Kupci u inostranstvu    

  Evropa - Bugarska 20253  18.426 



Minus: Ispravka vrednosti    

Svega 20253  18.426 

Ukupno 22975  23.381 

 

Sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, potraživanja su usaglašena  95% . 

 

 

7.5 DRUGA POTRAZIVANJA 

 

Druga potraživanja obuhvataju: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Potraživanja od državnih organa i organizacija 147  147 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 151  148 

Ukupno 298  296 

 

 

7.6 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I  GOTOVINA 

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima:    

Tekući (poslovni) računi: 1223  975 

Vojvođanska banka ad, Novi Sad 1218  969 

Banca Intesa ad, Beograd 5  6 

Blagajna   103 

Svega 2446  1.078 

U stranoj valuti:    

Devizni račun Vojvođanska banka ad, Novi Sad 657  962 

Svega 657  962 

Ukupno 3103  2.040 

 

Stanja po tekućim dinarskim i deviznom računu usaglašena su na 31.12.2015. godine u punom iznosu. 

 

7.7 POREZ NA DODATU VREDNOST  

 

Porez na dodatu vrednost odnosi se na: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim 

plaćenih avansa) 

30  29 

Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim 

plaćenih avansa) 

1  1 

Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi 8  26 

PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima    

Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost   26 

Ukupno 39  82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.8 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 

 

Aktivna vremenska razgraničenja čine: 

 2015  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostala aktivna vremenska razgraničenja 122  227 

Ukupno 122  227 

 

Ostala vremenska razgraničenja predstavljaju PDV sadržan u računima koji se odnose na decembar 2015. 

godine, a koji su isporučeni u januaru 2016. godine. 

 

7.9 OSNOVNI KAPITAL 

 

Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala: 

   2015.  2014. 

 %  RSD hiljada  RSD hiljada 

Akcijski kapital      

  - obične akcije 100  22.185  22.185 

Ukupno   22.185  22.185 

 

 

 

Akcionari Društva su: 

     2015.  2014. 

 Vrsta akcija  %  RSD hiljada  RSD hiljada 

        

HELLENI                          RECYCLING 

PAPAIOANNOU 

Obične akcije  74,28  16.479  16.479 

Ognjanović Slaviša Obične akcije  11,60  2.574  2.574 

Ostali akcionari Obične akcije  14,12  3.132  3.132 

        

Ukupno   100  22.185  22.185 

 

 

Akcijski kapital čini 22.185 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000 dinara. 

 

Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom 

upravljanja, pravom na učešće u dobiti akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o 

osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.  

Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre. 

 

Osnovna zarada po akciji 

 2015.  2014. 

 Iznos u 

dinarima 

 Iznos u 

dinarima 

Dobit koja pripada akcionarima Društva (1)  478000  1.736.000  

Ponderisani prosečan broj izdatih običnih akcija u toku perioda (2)  22185  22.185  

 

Osnovna zarada po akciji (1/2) 

 

 21.55 

  

78.25 

 

 

 

7.10 REZERVE 

 

Rezerve obuhvataju sledeće oblike rezervi: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 



Zakonske rezerve    

Statutarne i druge rezerve 17.737  17.737 

Ukupno 17.737  17.737 

 

Na osnovu Odluke Skupštine Društva od 02.06.2011. godine, a u skladu sa Statutom deo iskazane dobiti u 

iznosu od RSD 17.737 hiljada je prenet u statutarne i druge rezerve. 

 

 

7.11 NEREALIZOVANI DOBICI/(GUBICI) PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI 

I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA  

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Dobici ili gubici po osnovu HoV raspoloživih za prodaju 193  193 

Ukupno 193  193 

 

 

7.12 DUGOROČNA REZERVISANJA 

 

Dugoročna rezervisanja se priznaju kada: 

-  društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) kaja je nastala kao rezultat prošlog događaja; 

-  je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze; i 

-  iznos obaveze može pouzdano da se izmeri. 

 

Dugoročna rezervisanja obuhvataju: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 423  423 

Ukupno 423  423 

 

Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za naknade po osnovu odlaska u penziju i iznose RSD 423 

hiljade. 

Kod obračuna rezervisanja nisu korišćene aktuarske procene. 

 

7.13 DUGOROČNE OBAVEZE 

 

Dugoročne obaveze obuhvataju: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji- Vojvođanska banka ad, N.Sad     

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga- Raiffeisen leasing doo, Beograd 1432  1.424 

Ukupno 1432  1.424 

 

 

  

Dospeće dugoročnih kredita 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Do 1 godine – tekuće dospeće kredita kod Vojvođanske banke ad, 

N.Sad 

   533 

Stanje na dan 31. decembra    533 

 

  

Kredit kod Vojvođanske banke  po ugovoru LD 1314300129  od 29.4.2013. godine uzet je sa rokom dospeća 

23. maj 2015. godine, tako da na dan bilansa u celosti dospeva na kratak rok. Kamatna stopa je 7,7% godišnje, 



sa upisanom zalogom na sledećim pokretnim stvarima: Teretno vozilo marke Daimler Chrysler AL015-ČL i na 

polovnoj prikolici reg.oznaka AA-579 AL marke Hueffermann. 

Usaglašavanje sa Bankom je izvršeno na 31.12.2015. godine. 

 

7.13.2 Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 

 

Pregled obaveza po osnovu finansijskog lizinga po poveriocima 

     2015.  2014. 

 Oznaka  

valute 

 Kamatna 

stopa 

 RSD 

hiljada 

 RSD 

hiljada 

U valuti:        

Raiffeisen Leasing EUR  9,28  1432  1.424  

Ukupno     1432  1.424  

 

Ugovor o lizingu zaključen je sa brojem 22122/14 sa Raiffeisen Leasing doo iz Beograda dana 23.10.2014. 

godine. Predmet lizinga je pokretnost- vozilo Škoda Superb Elegance 2.0 TDI  koja po ugovoru prelazi u  

vlasništvo Društva sa isplatom poslednje rate, odnosno sa 30.9.2017. godine. 

 

 

 

7.14 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

 

Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju: 

     2015.  2014. 

 Oznaka  

valute 

 Kamatn

a stopa 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Kratkoročne kredite i zajmovi u zemlji        

Tekuće dospeće dugoročnih kredita- 

Vojvođanska banka ad, Novi Sad 

EUR  7.7%     533 

Svega        533 

        

Ostale kratkoročne finansijske obaveze        

Deo ostalih dugoročnih obaveza koje 

dospevaju do jedne godine- Rajfajzen lizing 

doo, Beograd 

EUR  9,28%  1432  810 

Svega       810 

Ukupno     1432  1.343 

 

7.15 OBAVEZE IZ POSLOVANJA 

 

Obaveze iz poslovanja odnose se na obaveze od dobavljača: 

 2015  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

    

U zemlji 2792  3.043 

U inostranstvu 757  290 

Ostale obaveze iz poslovanja  392  426 

Ukupno 3941  3.759 

 

Najznačajniji dobavljači u zemlji su NIS Gazpromneft ad, Novi Sad, Greentech doo, Novi Sad, Beocib doo, 

Čelarevo i JP Železnice Srbije, Beograd.  

Najznačajniji dobavljač u inostranstvu je Eprom Transport doo, Skoplje. 

Obaveze sa dobavljačima usaglašene su 95% na 31.12.2015. godine. 

 

 

 



7.16 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE  

 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za zarade i naknade zarada (bruto)    

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se 

refundiraju 

 

616 

  

556 

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 67  59 

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 338  327 

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret 

poslodavca 

404  359 

Svega 1425  1.301 

Druge obaveze    

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 7  7 

Ukupno 1432  1.308 

 

7.17 OBAVEZE ZA OSTALE  POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE  

 

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine obuhvataju: 

 2015.  2014. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret 

troškova 

 

3 

   

Ukupno     

 

8.                             TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 

 

Transakcije sa povezanim licima odnose se na Družbu Glavsorks Bugarska kojima su izvezeni gotovi 

proizvodi u 2015. godini u vrednosti od RSD 53.043 hiljada. Potraživanje na dan 31.12.2015. od ovog 

povezanog lica iznosi RSD 20.253 hiljada. 

 

9.                              POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE 

 

Društvo nema potencijalnih i preuzetih obaveza. 

 

10. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA 

 

Nije bilo značajnih događaja između datuma na koji su sastavljeni finansijski izveštaji i datuma usvajanja i 

odobravanja finansijskih izveštaja, imajući u vidu zahteve MRS-10. 

 

11. DEVIZNI KURSEVI 

 

Zvanični srednji kursevi NBS primenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u funkcionalnu valutu su 

bili sledeći: 

    

 31.12.2015  31.12.2014. 

EUR    121,6261         120,9583            

 

12. STALNOST POSLOVANJA 

 

Prilikom pripreme finansijskih izveštaja za 2015. godinu, rukovodstvo je procenilo da je Društvo sposobno da 

nastavi da posluje na neodređeni vremenski period, saglasno sa načelom stalnosti. 



7.16

7.17

OSTALE KRATKOROCNT OBAVEZE

OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGN OAZNTNT

TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA8.

Transakcije sa povezanim licima odnose se na
proizvodi u 2015. godini u vrednosti od RSD
povezanog lica iznosi RSD 20.253 hiljada.
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9. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

Dru5wo nema potencijalnih i preuzetih obayeza.

10. DOGAEAJI NAKON BILANSA STANJA
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I OPŠTI PODACI 

Poslovno ime: SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I 

PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ 

Sedište i adresa: Grejač, Aleksinac  

Matični broj:17471376 

PIB: 102648628 

Telefon: (018) 881-038; (018) 415-6300 

Telefaks: (018) 881-038 

Veb sajt i e-mail adresa: www.sfr.rs; office@sfr.rs; info@sfr.rs 

Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD BD 15645/2005/ 06.05.2005.  

Delatnost (šifra i opis): 3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala 

Broj stalno zaposlenih (na dan 31.12.2015. godini): 15.       

 

Jedanaest najvećih akcionara na dan 31.12.2015. 

 

Redni br. Ime i prezime (naziv akcionara) Broj akcija Učešće u osn. Kapitallu 

1. 
.HELLENIC GLASS 
RECYCLING LTD                                                16.479                                   74,27992% 

2. 
OGNJANOVIC SLAVISA                  

2.574 11,60243% 

3. 
RANDJELOVIC MIODRAG                                        

303 1,36579% 

4. MARKOVIC RADIVOJE                                     303 1,36579% 

5. MIHAJLOVIC MIROLJUB 288 1,29817% 

6. MITIC VUKADIN 273 1,23056% 

7. NOVKOVIC VINKA 257 1,15844% 

8. JOCIC ZORAN 257 1,15844% 

9. STOSIC ZORA 252 1,13590% 

10 ILIC RODNA 197 0,88799% 

11 PROKIC DRAGAN 197 0,88799% 



 Vrednost osnovnog kapitala 22.185  

 

Broj izdatih akcija 22.185 

Broj izdatih akcija-obične 22.185 

ISIN broj RSSTALE19075 

CIF kod ESVUFR 

Broj izdatih akcija - prioritetne / 

 
Podaci o zavisnim društvima: Nema zavisnih preduzeća 
Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće: MOORE STEPEHENS Revizija i Računovodstvo 
doo, Beograd. 
Naziv tržišta na koje su uključene akcije:  Beogradska berza a.d. Beograd   

 

Podaci o Upravi društva 

Društvo je registrovano kao jednodomno, što znači da od organa upravljanja ima Skupštinu i Odbor direktora. 

Skupštinu čine svi akcionari Društva, s tim što svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Odbor direktora ima 3 

člana, od kojih je jedan izvršni, a dva neizvršna i to: 

 

1. Slaviša Ognjanović, Generalni i Izvršni direktor, 

2. Voulgarakis Kyriokos, Neizvršni direktor, 

3. Cristian Dumitrache, nezavisni i Neizvršni direktor. 

 

Odbor direktora i članovi Odbora definisani su Statutom Društva. 

 
Ia  OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONA STRUKTURA 

 

1. Opis poslovnih aktivnosti 
Privredno društvo «Srpska fabrika za reciklažu » AD  bavi se sakupljanjem i preradom staklenog krša.  
Grupa delatnosti koju Društvo obavlja registrovana je pod šifrom 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih 
materijala i obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada, otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine i 
obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije. Društvo poseduje dozvolu za sakupljanje i 
transport neopasnog otpada broj 19-00-00317/2015-16 izadatu od resornog Ministarstva, kao i dozvolu za 
tretman i privremeno skladištenje otpada broj 19-00-00240/2010-02 izdatu od resornog Ministarstva. 
Prerada se vrši fizičkim procesima posle kojih dobijamo materijal koji sadrži minimum nestaklenih 
materijala i može se kao takav koristiti direktno u proizvodnji nove staklene ambalaže. Pored prerade 
imamo organizovano sakupljanje i transport otpadne staklene ambalaže. To podrazumeva niz aktivnosti ( 
stalna komunikacija sa javnim i privatnim preduzecima koja su ovlažćena za sakupljanje od strane resornog  



 
Ministarstva, marketing i medijska aktivnost za podršku i širenje sakupljačke mreže kako kod pravnih tako 
i kod fizičkih lica, potpuno obezbeđenje podrške sakupljačima u transportu i davanje logističke podrške i 
rešenja za sve probleme koji nastaju u procesu sakupljanja i privremenog skladištenja) koje zajedno 
stvaraju uslove za održivi razvoj industrije reciklaže stakla. Takođe smo članica i jedan od osnivača 
“Asocijacije reciklera Srbije”, čija je između ostalog uloga u aktivnostima na stvaranje zakonske regulative 
koja bi omogućila bolji poslovni ambijent u svetu reciklažne industrije u Srbiji.    
 
2. Organizaciona struktura 

 
Osnovni organizacioni delovi privrednog društva su služba nabavke , proizvodni pogon i služba prodaje. 
Služba nabavke, bavi se prikupljanjem staklenog krša uglavnom od pravnih lica i otkupom istog od fizičkih 
lica. Služba prodaje bavi se pripremom dokumentacije za izvozno carinjenje i samom prodajom , uglavnom 
na inostranom tržištu. U proizvodnom pogonu vrši se sortiranje prikupljenog otpada. Na čelu svih službi 
nalazi se generalni direktor privrednog društva. 
 

 
 

II   PRIKAZ RAZVOJA , FINASIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA 
POSLOVANJA 

 
1. Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike , uz navođenje slučajeva i razloga za odstupanje i 
drugih načelnih pitanja koja se odnose na vođenje poslova 

 Uprava je konstatovala da se poslovanje obavlja u skladu sa usvojenim poslovnim politikama 
 
2. Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza  

 
Analiza prihoda 

 

Opis 2015 2014 
2015 

% 
2014 

% 
2015/2014 
( indeks) % 

Prihodi           
Poslovni prihodi 57.003 58.175 99,59 97,88 97,99 
Finansijski prihodi 235 921 0,41 1,55 25,52 
Ostali prihodi   339 0,00 0,57 0,00 
Ukupno 57.238 59.435 100 100 96,30 
      
Prihodi od prodaje - po vrsti proizvoda     
Prihodi od prodaje 
staklenog krša 57.003 58.175 100 100 97,99 
Ukupno 57.003 58.175 100 100 97,99 
      
Prihodi od prodaje - tržišta     
Prodaja u zemlji 3.960 6.589 6,95 11,50 60,10 
Prodaja u inostranstvu 53.043 50.703 93,05 88,50 104,62 
Ukupno  57.003 57.292 100,00 100,00 99,50 

 
Prihodi u odnosu na prošlu godinu su umanjeni zbog remonta na mašinama, koji je uslovio smanjenje 
proizvodnje.  

Analiza rashoda 



 
Opis 2015 2014 2015 % 2014% 2015/2014 

( indeks) % 
Rashodi      
Poslovni rashodi 56.522 56.971 100 99 99 
Finansijski rashodi 238 722 0 1 33 
Ostali rashodi  6 0 0 0 
Ukupno 56.760 57.699 100 100 98 

      
Poslovni rashodi      
Troškovi materjala 19.374 16.011 34 28 121 
Troškovi zarada , naknade  
zarada i ostali lični rash. 

13.280 13.871 23 24 96 

Troškovi amortizacije i 
rezervisanja 

4.432 3.704 8 6 120 

Ostali poslovni rashodi 19.674 24.113 35 42 82 
Ukupno  56.760 57.699 100 100 98 
 
 

Analiza rezultata poslovanja 
 

Opis 2015 2014 
2014/2013 
(indeks) % 

Rezultat poslovanja       
Poslovni dobitak/(gubitak) 481 1.204   
Finansijski dobitak/(gubitak) -3 199   
Ostali dobitak/(gubitak)   333   
Dobitak/(gubitak) pre oporezivanja 478 1.736   
Porez na dobitak/ odloženi 
poreski prih i rash. 25     
Neto dobitak/(gubitak) 503 1.736   

 
Finansijski prihodi i ostali prihodi su umanjeni 
  

Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja 
 

Opis 2015 2014 
2015/2014 

(indeks) 
Prinos na ukupan kapital  
( dobitak pre oporezivanja/kapital) 0,008126 0,029767 27,30 
Prinos na imovinu  
( poslovni dobitak/poslovna imovina ) 0,015180 0,035020 43,35 
Neto prinos na sopstveni kapital 
(neto dobitak/kapital ) 0,008550 0,029760 28,73 
Stepen zaduženosti 
( dugoročna rezervisanja i obaveze/ukupna 
pasiva) 0,006390 0,027742 23,03 



I stepen likvidnosti  
( gotovinski ekvivalenti i gotovina/ 
kratkoročne obaveze ) 0,272840 0,318252 85,73 
II stepen likvidnosti  
( kratkoročna potraživanja/kratkoročne 
obaveze ) 3,761967 3,693600 101,85 
Neto obrtni kapital ( obrtna imovina-bez 
odloženih poreskih sredstava/kratkoročne 
obaveze) 4,997670 5,023560 99,48 

 
  
 
 
 
 
 

Analiza pokazatelja u vezi sa akcijama i tržišnim kapitalom 

 

OPIS 
2015 
din 

2014 
din 

2013 
din 

Isplaćene dividende po akciji 0 0 0 

Društvo poseduje obične akcije sa pravom glasa čija je vrednost na 31.12.2015. godine RSD 500,00. 

U narednoj tabeli su isikazani najznačajniji pokazatelji poslovanja Društva u 2015. godini, i to: 

• opšti racio likvidnosti (količnik obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa 
koliko je dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza; 

• rigorozni racio likvidnosti (količnik likvidnih sredstava, pod kojima se podrazumevaju 
ukupna obrtna sredstva umanjena za zalihe i aktivna vremenska razgraničenja; i 
kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara likvidnih sredstava pokriven svaki 
dinar kratkoročnih obaveza; 

• gotovinski racio likvidnosti (količnik gotovine uvećane za gotovinske ekvivalente i 
kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava pokriven 
svaki dinar kratkoročnih obaveza; i 

• neto obrtna sredstva (vrednosna razlika između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza).  

Pokazatelji 

likvidnosti 

Zadovoljavajući 
opšti standardi 

 
2015. 

 
2014. 

Opšti racio likvidnosti 1,0-2 4,99 4,94 

Rigorozni racio likvidnosti 0,8-1,5 3,73 4,11 

Gotovinski racio likvidnosti 0,5-1 0,27 0,32 



Neto obrtna sredstva (u 

hiljadama dinara) 

Pozitivna 

vrednost 

 
27.560 

 
25.247 

 
Pokazatelj rentabilnosti je stopa prinosa na prosečan sopstveni kapital, koja pokazuje koliko 
Društvo ostvaruje prinosa na jedan dinar prosečno angažovanih sopstvenih sredstava. Pri 
izračunavanju ovog pokazatelja rentabilnosti, prosečan sopstveni kapital je određen kao aritmetička 
sredina vrednosti kapitala na početku i na kraju godine.  

u 000 dinara Pokazatelji rentabilnosti 
2015. 2014. 

Neto dobitak/gubitak 503 1.736 
Prosečan kapital 

Kapital na početku godine 58.319 56.501 
Kapital na kraju godine 58.821 58.319 
Prosečan kapital 58.570 57.410 
Stopa prinosa na sopstveni kapital 0,9% 3% 

 
III  ULAGANJA SA CILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 

 
Privredno društvo se bavi direktnim sakupljanjem , selektovanjem i preradom otpada . U te svrhe poseduje 
veći broj kontejnera i svake godine dodatno ulaže u opremu za zaštitu životne sredine kao i u razne 
aktivnosti koje  podržavaju sakupljanje otpadnog ambalažnog stakla. U tom smislu svake godine posebnu 
pažnju obraćamo na kupovinu velikih abrol kontejnera,  koji služe za odlaganje i transport otpadne staklene 
ambalaže, sa ciljem da ih dostavimo sakupljačima i stimulišemo ih na  sakupljanje. 
 
 

IV  DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE 
 

Nakon završetka poslovne 2015. godine nije bilo bitnih promena podataka iz prospekta. 
 

V   OPIS PLANIRANOG BUDUĆEG RAZVOJA DRUŠTVA , PROMENA U 
POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA , KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI 

 
Očekivani razvoj SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I 
PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ u narednom periodu realizovaće se u skladu sa 
planovima i strategiji razvoja za naredni period. 
 
Strategija razvoja predviđa razvoj novih proizvodnih programa kao i usavršavanje načina i mehanizama 
sakupljanja i prerade materijala za ponovnu upotrebu. To znači, da nam je u planu analiza uslova i troškova 
sakupljanja ambalažnog otpada iz HORECA ( hoteli, restorani, kafići) sistema po gradovima i Opštinama, 
kao i pregovori o saradnji sa Javno komunalnim preduzećima, predstavnicima Opština, gradova kao i 
Operatera za upravljanje ambalažnim otpadom bez čije ekonomske podrške ovakvi projekti nisu ostarljivi. 
Nakon toga se planira izrada plana sakupljanja i njegova primena. Smatramo da će to u velikoj meri 
povećati količine koje su nam neophodne za proizvodnju i svest kod stanovništva o značaju primarnog 
odvajanja otpadne ambalaže.   
 
Najznačajnije pretnje i opasnosti: 
 



  - produženje globalne ekonomske krize, 
  - nelojalna konkurencija, posebno stranih kompanija i 
  - nedovoljna budžetska sredstva za podsticanje razvoja ove privredne grane. 

 
VI  AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 

 
Aktivnosti istraživanja i razvoja usmerene su na usvajanje novih tehnika prikupljanja otpada ( HORECA), 
kao i pribavljanja tehnologije za što bezbedniju manipulaciju otpadom. U razvoj se za sada ne ulažu 
značajna materjalna sredstva , ali je u planu izdvajanje za ovu namenu. 
 

VII  OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA 
 

Privredno društvo nije vršilo otkup sopstvenih akcija 
 

VIII  POVEZANA LICA 
 
 
U SRPSKOJ FABRICI ZA RECIKLAŽU DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU STAKLA I PRERADU 
SEKUNDARNIH SIROVINA AD, GREJAČ  status POVEZANIH LICA  ima Privredno društvo za 
proizvodnju i preradu DRUŽBA-Sofija koje se javlja kao kupac od ovog subjekta,  a ima isto povezano lice 
HELLENIC GLASS RECYCLING LTD, kao vlasnika više od 50% osnivačkog kapitala i prava  
odlučivanja u oba Društva.  
 
Tranferne cene 
 
U skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama  (Službeni glasniku RS br. 61/2013) od 12.07.2013. godine,  
a koji je stupio na snagu 20.07.2013. godine a saglasno sa odredbama  Zakona o porezu na dobit pravnih 
lica i Pravilnika, a koje se tiču obaveza privrednih subjekata u Srbiji u vezi sa transakcijama između 
povezanih lica ističemo da saglasno Pravilniku  Poreskoj upravi ćemo kao poreski obveznici dostaviti 
dokumentaciju o transfernim cenama, uz poreski bilans i poresku prijavu, odnosno u roku od 180 dana od 
dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza.  

 
IX UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA I POLITIKE ZAŠTITE , 

IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU , RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU 
NOVČANOG TOKA 

 
Tržišni rizik 
 
Tržišni rizik od promene kursa stranih valuta , rizik od promene kamatnih stopa i cenovni rizik. Rizik od 
promene kursa stranih valuta se smanjuje namenskom prodajom deviza i planiranim izvozom.  
 
Kreditni rizik  
 
Vrši se procena rizika klijenta . U slučaju neispunjenja obaveza od strane dužnika obustavlja se dalja 
isporuka dobara, razmatra se podnošenje tužbe, reprogram dugovanja i mogućnost vansudskog poravnjanja 
i sl. Koncentracija rizika je relativno niska , s obzirom da se većina proizvoda izvozi zavisnom licu u 
inostranstvu. 
 
Rizik likvidnosti  
 



Rizik likvidnosti predstavlja rizik da privredno društvo neće biti u stanju da izmiri svoje finansijske 
obaveze po njihovom dospeću. Upravljanje rizikom likvidnosti ima za cilj da se uvek obezbedi , u meri u 
kojoj je moguće adekvatna likvidnost za izmirenje obaveza po njihovom dospeću , kako pod uobičajenim , 
tako i pod vanrednim okolnostima , bez nastanka neprihvatljivih gubitakaili rizika od narušavanja 
reputacije. Definisan je maksimalan iznos avansnih plaćanja dobavljačima, prati se očekivani novčani 
priliv od potraživanja, zajedno sa očekivanim novčanim odlivima po osnovu obaveza. 
 
Rizik novčanog toka 
 

Rizik novčanog toka je rizik da se iz novčanih priliva neće obezbediti potrebna sredstva za izmirenje 
dospelih obaveza. Rizik novčanog toka se umanjuje tako što se vrši usklađivanje ročne i valutne 
usaglašenosti obaveza i potraživanja , vrši se procena uticaja značajnih izdataka na likvidnost i procena 
priliva. 

U Nišu 28.03.2016.godine 
 
Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja: 
 
________________________ 
Anđelka Krstić 
 
 
 
Zakonski zastupnik: 
 
________________________                                                                                                                                               
Slaviša Ognjanović 
 










