
flonyruaBa npaBHo nhLle - npeAperHnK
MarxcHr 6poj 07105681 Itttrspu n*ur"* 3109 lnus rooslscsz
HBUB SIMPO AD VRANJE

CeAxure Bpare, PaAHxcKa 12

5nflAHC CTAHTA
Ha AaH 31.12.2015. roAuHe

- y xr4rbaAaMa A[Hapa -

pyna PacyHa, paqyH n()3utlHJA AOn HanoHeHa 6poj

ll3Hoc

TeKyha roArxa

npfloAHa roAxHa

l(pajhe crabc __
2lJ-

Iloqg'Ho cTarbe

01.01,2OJ

I 2 3 4 5 5 7

AKTUBA

00 A, YNhCAHI.I A HEYNIANEHt1
KANUTM

0001

6. CTMHA HMOBHHA (0003 + 0010 +
0 0 1 9 + 0 0 2 4 + 0 0 3 4 )

0002
15102298 15379985 15592362

0 1 L HEMATEPT4JMHA ilMOBI4HA (00O4 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003
J / f J I 31407 32953

010 '1 Aeo 019 1. Ynaraba y pa3Doj 0004

011, 012 r As 019 l. KoHqecHje, nareHT6, nxqeHqe, po6He x

/q)4(He MapKe, coQTBep u ofrana npaBa
)005

37!35 1t401 32953

013 , ,qeo 019 l. fyA8un 1006

014 y Aeo 019 4. Ofrana HeMarepujanHa xMoBtrHa )007

015 h Aeo 019

016 | Aeo 019

02
II. HEKPETHhHE, NOCTPOJE}bA h
onPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0 0 1 5 + 0 0 1 6 + 0 0 1 7 + 0 0 1 8 )

7467342 n52105 8144034

020, 02t A Aeo 029 1. 3eMMme 0011 264074 264474 290707

022 v Aeo 029 2. fpaDeBHHcxx o6jeffix 0012 5896v1 6135984 6201771

023 | Aeo 029 3. nofipojeba tr onpeMa )013 49593L 52L347 801432

024 r Am 029 4, t'lHaemqxoHe HexpsrHuHe )014 765362 7 987 812100

025 y Aeo 029 5, Omne HeKperHrHe, nrpojeH s
onpeMa

0015

026 v Aeo 029 6. HeKperHxHe, nocrpojeba x onpeMa y

npunpeMx
0016

45434 42734 3 4 7

O27 u Aeo029
7. Ynaraba Ha rylJBM HexperBuaaMa,
nofrpojebuMa x onpeMu

0017
915 365J

028 H Aeo 029 J. ABaHo4 3a HeKperHr4He, nrpojeba I
lnpeMy

0018

03 IIL EhOIOUKA CPEACTBA (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

)019
0 0 0

030, 031 x Aeo 039 1. LlJyMe H BrueroAHubu scaAtr l02c

032 tr Aeo 039 2. OcHoBHo fraAo )021



n03r,rqutA anr Hanoxexa 6poj

H3Hoc

TeKyha roArHa

tlperxoAHa roArHa

Kpajbe ('a}}e-,
2o-

noq€rfHo (t'atr€
ot.0l.2o-

I 2 3 4 5 5 7

037 r aeo 039 t, ErorourKa cpeAcrBa y np[npeMx 0022

038 u .aeo 039 4. ABaHcv 3a otronouKa cpeAcrBa 0023

04, oct4 U7
IV. AyrOPOqHil OT4HAHChJCKh
nnAcMAHr4 (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 7543474 7539539 7455840

040 x Am 049 l. yceuha y KanHTany 3aBucHrx npaBHux
nuqa

1025
6562034 6558199 6521931

041 u Aeo 049 2. Yceuha y Kan[Tany np[Apn(eHxx
npaBHfi nxqa u 3ajelHsqktrM noAyxBarhMa

)02€

042 H Ao 049
3. yceuha y xanHTany ofranux npaBHrx
nuqa tr Apyre xapruJe oA BpeAHocrs
pacnonoxx8e 3a npoAajy

)027
101

leo 043, Aeo 0,+4 s Aeo
049

4. AyropoqHh MafraHx MarHqBxM u

3aatrcHuM npaaHHM nilq%Ma 981,t40 981440 933808

qeo 043, Aeo 044 u Aeo
049

5. AyropocHr nra6aHu ocanhM
noagaHIM npasHIM ttuhMa

0029

aeo 045 x Aeo 049 6. AyropocHx nnacMaHx y 3eMbh 0030

aeo 045 x as 049 7. AyropocHil Matraax y hHofrpaHcrsy 0031

046 H As 049 8. Xaprxje oa BpeAHocru Koje ce Apxe Ao
aocneha

0032

048 x Aeo 049
). Ofranx AyropoqHu ouHaHctrjcKtr
lnacMaHt

0033

05
/. AyTOPOqHA nOTPlXtlBAl-bA (0035 +
)035 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
)041)

0034 s4347 56834 )95J5

050 u Aeo 059
1. norpaxxBba oA MailqHor H 3<taxcHrx

noaBHxx rxua
)035

051 v As 059 l. norpaxusH oA ffiilxx noBsHrx
lHqa

1036

052 x Ao 059 3. norpaxx8affi no ocHoBy npoaaje aa
po6Hu KpeAffi

D37 v115 )o5 f6 59049

053 H Am 059
norpaxH$be 3a npoAajy no yrorcpxMa

232 J l o 486o $rratcrjcxou lr:rxry

054 x Aeo 059 5. norpaxuEsa no ocoBy jeMcrBa

055 x Aeo 059

056 v Aeo 059 7. oma ayropdHa norpaxrBH 0041

288 B. OA,|OXEHA NOPECKA CPEACTBA oM2 45604 24691 5363

f. oEPTHA I'iMOB].|HA (0044 + 0051 +
t059 + 0060 + 0061 + 0052 + 0068 +
1069 + 0070)

0043 3804023 3188631 6060231

Krac 1 I.3MI4XE (0045 + 0045 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

)M4
2198734 1876107 27!4008

10 1. Marepxjan, peepBHH AsoBu, arar B
CTTAH UHBCHTAD

)045
J50 l f t 242932 720558

1 1 2. HeAoBpueHa npoH3BoAffi x HenoBpueHe
yciyre

)046 75746 52238 103141

12 3, foroBr npox3BoAx oyl 477821 273626 620929



fpyna pacyHa, pacyH n03Hqr,tJA AOr HanoreHa 6poj

ll3Hoc

Texyha roAxHa

nperxqAHr roAxHa

KpajbecraH-
20-

noqerHo crarc€
01,o1,2OJ

I 2 3 4 5 6 7

13 4, Po6a 0048 2251 4496 41792

t4 5, CTanHa cpeAcrBa HaMelbeHa npoaajx )04! 1240355 1240355 1240355

15 nnaheHtr a8aHcx 3a 3anuxe x ycnyre 0050 46446 62460 7233

20
II. nOTPAX[4BAI-bA nO OCHOBy nPoAAJE
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 1389170 848888 996736

200 r [s 209 l. KynuH y semx - Mar[qHa il saBxcHa

npaEHa Ihua
0052

1000365 691585 564630

201 u Aeo 209 L Kynqx y rHocrpaHcrBy - MailcHa u
EBXGa npaBHa nxqa

)053 237584 151256 226289

2O2u Aeo209 l. Kynqx y 3ems - ocTana noBe3aHa
rDaBHa nxua

)054 1218 934

203 u Aeo 209 +. Kynqu y uHocrpaHcrBy - ocrana
roB&Ha noaBHa nuua

)055

204 u Aeo 209 i. Kynqu y 3eMrbH )05€ 39t42 604.7 47322

205 x Aeo

209
Kynqtr y trHofrpaHfrBy )05i

110861 157561

206 H aeo 209
7, Ocrara norpaxnBasa no ocHoBy
npoaaJe

)058

21 III. nOTPAXhBA|M t43 CnEqhOUqHnX
nocnoBA r6592

22 IV. APYTA NOTPAXhBATbA 33638 24315 51623

236
V. O',IHAHCI4JCKA CPqICTBA KOJA Cb
BPEAHyJy nO OEP BPEAHOCTil KPO3
6I4'IAHC vcnEXA

0061

23 EUM 236 il237
VI. KPATXOPOqHil OI4HAHCI4JCKI4
MACMAHI,| (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 40696 110522 L2r837

230 r As 239 1, KparKopoqHff KpeAtril u MacilaBH -

MavqHa x 3:tBucHa npa8Ha ntrqil
0063 4335 3135

231 u Aeo 239
2. KparKoporH! Kpeatril u MacHaHu -

ocTana noBajaHa npa8Ha nrqa
0064

232v Aq 239 3. KpaRopoqHu KpeAHfl H sjMo8x y

3effiu
0065

l bJb t 107487 119997

233 u Aeo 239 4, KparKopocHx Kp€Axil u ajHoBH y

uHocTpaHdBy
0066

234, 235, 238 x Aeo
239

5. Offanx KpailopocHH oHHancujcKu
nnacMaHt

m67 r840

24 NI. TOTOEhHCKI4 EKBhBANEHTH 'I
-OTOB'IHA 0068 105952 267685 55181

27 /III. NOPE3 HA AOAAry BPEAHOCT )069 1643 2250 3355

28 ocrM 288 X, AKT!iBHA BPEMEHCKA PA3TPAHHt.IEIbA1070 17598 58764 209749t

I, YKYnHA AKTIIBA = nOCnOBHA
,lMOBl.tHA (0001 + 0002 + 0042 +
)043)

)071 18951925 18593307 2I757956

88 E, BAHSl,lrlAHCHA AKTI,IBA )o72 513568 401078
-_ 

10393



fpyna paqyHa, pa'ryH no3ilqhJA AOn Hanouexa 6poj

143Hoc

TeKyha roAuHa

npeiloaHa roAuHa

Qajbe crabe _ 20_. noqerHo crabe 01.01.20_.

I 2 3 4 5 6 ,

NACTBA

A" KAnITM (0402 + O4LL. O4L2 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + UL7 +
0420 - 0421) > 0 = (0071 - 0424 -
o4/1-0442)

0401
4563965 3043130 3527322

30
I. OCHOBHh KAnhTM (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 i
0410)

MO2 9910689 7915665 6558358

300 l. AKqxjcKx KanBTan 0403 9729945 7734921 6008501

301 2, YAs, ApyuraBa c orpaHxceHoM
oaro8opHouhy

o4M

302 ]. Yncv x05

303 t. ApxaBHx Kanhril x0€

304 ;. ApyurBeHx Kanuril }4O') 171890 t77890 541003

305 ;. 3aApyxHu yAuu x08

306 7. EMxcuoHa npeMtrja

309 8, Ocranx trHoBBx €nuran x10 8854 8854 8854

II. YNhCAHI4 A HEYNTANEHh KANTTM )411

047 a 237 III. OTKYNJbEHE CONCTBEHE AKTII4]E 0412

IV. PE3EPBE 0413

330

/, PEBMOPh3AUhOHE PE3EPBE NO
]CHOBY PEBMOPI.I3AUI4JE
IEMATEPI4JMHE I,,IMOBt4HE,
IEKPETHhHA, NOCTPO]EI-M I,I ONPEME

ML4
4581898 4652t68 5113352

33 ocxM 330

/r. HEPEAflh3OBAHI4 AOEI4UI nO
lcHoBy xAPrilJA oA BPEAHOCTI,| l,l
1PYTYX KOMNOHEHTh OCTMO|-
:BEOEYXMTHOr PE3Y'ITATA (noroaxHa
zua pacyHa rpyne 33 ocrM 330)

0415 161139 I ) / JU) 121036

33 ocsM 330

VII. HEPEMI.,I3OMHh ryBilUh NO
ocHoBv xAPrruA oA BPEAHOCTil h
APyrilx KoMnoHEr-ITh ocTMof
CBEoEyXBATHO| PE3y'ITATA (ayroBHa
curAa paqy8a rpyne 33 ocuM 330)

r16 5139 5139 5139

34 vrrr. HEPACnoPEEEHTI AO6[{TAK (0418 +
04r9)

041
0 0 19858i

340 t. HepacnopefJeHtr Ao6maK paHxjhx roAuHa 0418 198581

341 2. Hepacnopetleru 4o6rnx reryhe ro4rxe 0419

IX. YI{EIIJhE 68 NPABA KOHTPONE M20

35 x. ryE!,rTAK (0422 + 0423) M2! 9984622 9676869 8458866

350 L fy6trraK paHxjtrx roAyHa ,422 9657919 3269899 5448085

351 l. fy6maK TeKyhe roAxBe ,423 326703 &406970 3010781

;, AyroPor{HA PE3EPBI,tCA}6A H
)EABE:!E (0425 + 0432)

,424
6342476 7943679 7912350



fpyna pacyHa, paqyH n03htI4JA AOn HanoMeHa 6poj

l&Hoc

TeKyha roAUHa

nperxoAHa roAuHa

f.pajbe cTabe - 20-., norerHo crabe 01.01,20_.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. AyroPoqHA PE3EPBI4CAIM (0425 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0 n 0

400 1. P6ep8xcarba 3a rporirKoBe y rapaHTHoM
poKy

401 2. PsepBtrcaba 3a rpouKoBe o6HaffiM

npupoaHxx 6otaToaEa
t42

403 3, PBepsxcaba 3a rpouKoBe
pspyKryprpaba

4U 4. P€epsuGba s HaKHaAe x Apyre
6eHe0xLlHje 3anoueHux

405 5. PeepBxcaba 3a rpouKoBe cyAcK[x

cnopoBa
c43(

402 u 409 6, Ocrana AyropocHa pe3epBxcaH 0431

4 l

II. AyTOPOqHE OEAEE}E (0433 + M34 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 6342476 79436t9 7912350

410 1, O6aBe3e KoJe ce Mory KoHBeproBarx y
KanuTan

o433
3494622 3494622 4222566

4 1 t L O6aB€e npeMa HaruqHHM u 3agrcfixM

rpaBHrH nuqxMa
,434

412 l. O6aBee nDeMa milxH noB&HxM

TDaBHUM ntrUUHa
)435

413
4. O6aB€e no eMffioBaHuM xaprujaMa oA
BpeaHofrx y nepxoay a)4(eM oa roasHy
qaHa

)436

4L4 5. AyropocHil KpeatrTr v 3ajMoBtr y 3ew )431 2760788 3760738 3037407

415 6, AyropcHu (peAxrH x sjMoBu y
,HOCrpaHtrEy 601229 559834

o6aBe3e no ocHoBV dsHaHcricKor
nv3[Hfa

4L9 8. O6ane AyropocHe o6aBe3e M40 87065 87090 82543

498 B. OA,|OXEHE nOPECKE O6ABE:IE o44l

42 Ao 49 (ocuM 498)
r, KPATKOPOT{HE OEABE:IE (0r+43 +
0450 + (xsl + 0459 + 0450 + 0461 +
0462)

M42 79454U 7606/99 10318284

42
I. KPATKOPO\,IHE OI4HAHCI4JCKE O6ABE3E
(0444 + rX45 + M46 + 0447 + M48 +
0449)

M43 3509*4 3768050 3154657

420 1, KparKopdHl4 xpeAilT[ oA MarlqHxx ]1

3aBHCHIX npaBHXX nuqa
0444

42L 2. KpaflopocHu KpeAfrr oA ofranxx
noB&Htrx npaBHxx nuqa

)/45

422 3. KpaffopoqHv xpeaffiH u sjMoBr y
3eMJbU

,446 2858621 3158727 265702!

423 t, KparkopoqHx KpeArfl x 3ajMosx y
rHocTpaHmy

]441



fpyna pacyHa, paqyH no3uqnJA AOn HanoMeHa 6poj

h3Htr

TeKyha roAtrHa

nperxcaHa roa[Ha

Kpajlbe crabe _ 20_.,
'loqerHo 

cra$e 01.01.20_.

I 2 3 4 5 5 7

427
i. O6aB€e no ocHoBy franHrx cpeAffaBa u
:peAoaBa o6ycraBrbeHor nocioBaba
€MebeHxx npoaaJx

r44E

424, 425, 426 u 429 i, Ocrane KpaTKopcHe OxHaHctrjqe
)6aBe3e

0449 650923 609323 497636

430 Ir, nPrMrbEHr4 ABAHCh, AEno3hlll t4
KAIIhJE

X5C
31848 18813 17135

43 ocxil 430
II. OSABE3E TB nOCnOBArbA (0452 +
)453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
)4s8)

x5l 1455896 1354123 r483531

431 1. Ao6amacu - MarxqBa u 3aBtrcHa npaBHa

ntrqa y 3emx
]'4.52

29596 293t6 31759

432 2, AooaBfficx - MaflcHa x BBtrcHa npaBHa

nuqa y uHocTpaHcrBy
)453

433 3, Ao6aotbaqh - osara noB&Ha npaBHa

nxua y 3eMDh
)49 56t732 566232 613976

434 4, Ao6asacu - osana noBqrrHa npaaHa
nxqa y unFpaHfrEy

435 5. Ao6a8ftaqu y 3eMbu 805694 oorl)J 646559

436 6, Ao6afficu y trHospaHsBy M51 33189 80835 160410

439 7. Ofrane o6aBee ,€ nuoaalba 0458 19685 t6287 30767

44,45 v 46 IV. OCTME KPATKOPOqHE O6ABE3E 0459 2585877 2019600 5139938

47 V, OSABBE NO OCHOBY NOPBA HA
AOAAry BPEAHOCT

0460
o l  Do 25160

48 /I. OSABE3E 3A OCTA'|E NOPE3E,
qonPhHocE |,t APyfE llAX6t4HE

M61
J ) O I 5 J 420752 523023

49 ocrM 498 NI, NACIBHA BPEMEHCKA
)A3T?AH14IIEIbA u62

q, ryEHTAK H3HAA BHC}IHE
(An}lTMA (0412 + 0416 + 0421-
t420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -

t l42 - 0071) > 0

x63

6. vKvnHA nACTBA (0424 + 0442 +
) . 141+040 r -0463 )>0

y.64
18951925 18593307 217'/956

89 :. BAHEI,I'IAHCHA NAC}IBA x65 513558 401078 103943

M.n.
4a

1t// 
'\*

O6pa3aq nponucH npaBxnHxkoM o caapxurr r $opur o6pa3aqa fuHaHsjcvx H3reuaja sa npxBpeaHa Alyf, 3aapyryu npe4y:muxe ("Oryx6exr rnacxqK PC", 6p. 95120L4 u L44120L4)



f'lonyruaBa npaBHo nnqe - npe4perHilK
l.4arucHtr 6poj 07105681 lUlxopa AsarHffi 3109 lnus rooseglsz
Ha3xB SIMPO AD VRANTE

:eAHUre Bpare, PaAHrcKa 12

SNTAHC YCNEXA
3a nephoA on 01,01.2015. ao 31.12.2015. roAhHe

- y xl4rbaAaMa AhHapa -

n(,3t4ul4JA HanoBeHa 6poj

l { 3 H o , c

TeKVha roAxHa npfloAxa roAxHa

I 2 3 4 5 6

lPl,rxoAu u3 PEAOBHOT nOCJTOBAISA

60 Ao 65, trxM 62 x 63
L nocloBHl,| nPXXOA!i

11002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

2281081 r116828

60
L nPhxoAt4 oA nPoAAJE POEE

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
t00; 16301 12986

600 1, nptrxoAu oa npoAaje po6e MaruqHHM x 3aaxcHtrM
npaBHuM n[quMa Ha AoMaheM Tpxrury

t00:

601
2. nprxoAu oA npoAaje po6e MailqH{M H $BxcHHM

npaBH{M nuqxMa Ha rHocTpaHoM rpxxury
1004

602 3, np(xoA! oA npoAaje po6e msM noB€aHuH
npaaHxM nuqxMa Ha AoMaheM rpxvury

100!

603 4. npxxoAH oA npoAaje po6e ocranxM noBe3aHxM
npaBHHM nrquMa Ha xHocTpaHoM TpxHufry

100(

604 5. nptrxoAx oa npoaaje po6e Ha AoMaheM rpxHury 1007 1359 1569

605 6. npHXoAff oA npoAaje po6e Ha uaFpaHfl
TpxHufry

1008 L4942 tr4t7

61 Il. nPhxoah oA nPoA JE nPoh3BoAA 14 vcnvrA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

l00g 1435012 t065418

610
1, npHxoau oa npoaaje npo!{rBoaa x yoyra
MailqHuM v 3aBxcHgM npaBHuM nuq(Ma xa AoHaheM
Tpxuury

t01( 63601 30305

6 1 1
2, nprxoax oA npoaaje npor43Boaa s ysyra
MATUCAHM U 3AAHCHXM NDABHXM NHqHMA HA
HHOfrpaHOM TpXHUrry

t01t

3. npHxqaB oa npoaaje npoBmaa H yoyra ocranvM
noHaHuM npaBHuM ntrqtrMa aa asaheM TpxtruJry

1012

613
4. npffxoax oa npoaaje npou3BoAa x yuyra ffianxM
noBe3aHxM npaBHuM ntrquMa Ha BHocrpaHoM
Tpxxury

1013

614 5. npvxoAx oA npoAaje npoBmAa x yuyra Ha
AoManeM rpxsury

1014 875157 744255

515 i, npHxoau oa npoaaje roroBrx npox3BoAa r yqyra
€ HHOCTpaHOM Tpxxury

1015
496254 290918

64
nI. nPhxoAh oA nPEMl4JA, CvEBEHqilJA,
AOTAq'0A, AOHAUT4IA 14 CI.

t016 779039

65 IV. APyft4 nOCnOBHr,t nPilXOAr4 101 50729 38364



n03xql4tA HanoMeHa 6poj

l l 3 H o , c

TeKyha roAHHa npetaoAHa roAxHa

I 2 3 4 5 6

rAcxoAll 1,r3 PEAOBHOT nOCnOBATSA

50 Ao 55, 62 u 63

5. nocnoBH!t PAcxoAu

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

101t
3092855 3441206

50 . HAEABHA BPEAHOCT NPOTATE POSE t01! 31846 63326

DI II, NPilXOAI4 OA AKTTBilPAIbA YIHHAKA h PO6E 102( 1158 151

630
Irr. noBEhAibE BPEAHOCTh 3A'lhXA
HEAOBPTIEHI,|X 14 rOTOBr,4X nPOh3BOAA r,1
HFIOBPUJEHT1X ycnyrA

1021 22545a

o J l

IV, CMA}6EIbE BPEAHOCTil 3MI,1XA
HEAOBPU.IEHilX h TOTOBhX nPOh3BOAA t4
HEAOBPUIEHhX vCUvrA

to2t Z/8080

51 exM 513 V, TPOTIIKOBI,I MATEPI4JMA 1023 681477 466546

5r3 VI. TPOIIJKOBI TOPI4BA I,1 EHEPTilJE 1024 137140 99685

52 VII. TPOTIJKOBI4 3APAAA, HAKHMA 3APAAA H
OCTMh nl4qHh PACXOAI,I

1025 1973873 1560781

53 VIII, TPOIIIKOBh NPOh3BOAHI4X YCJYTA 1026 100434 82308

540 IX, TPOIUKOB'I AMOPTI43AUhJE 1027 219385 232378

Yl Ao 549 X. TPOII,IKOBh AYTOPOI,IHI4X PBEPBhCAIbA 1028

55 N. HEMATEPhJMHI,I TPOIIJKOBI4 1029 175316 tu253

B. nocnoBHlr AoSl.rTAK (1001 - 1018) > O 1030

r. nocnoBHl,r rvsxTAK (1018 - 1001) E o 1031 811774 2330378

bo
Il. oHHAHChJCKIT nPUXOAI'i (1033 + 1038 +
r.039)

1032 229500 49578

66, xuY 662, 663 u 664
r. oI4HAHCI,|JCKH nPilXOAh OA nOBBAHIX nH4A
il ocrMil or,iHAHct4JcKH nPHXOAl,t (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

t033 r4687 0

660
1. @xHaHcxjffi npxxqAtr oA HartrcHHx r 3aaBGHx

npa$ux nilqa
1034

651
2. OuHaHcxjcs npHxoAx oA offarsx noreHux
npaBBHX nsqa

1035 L4687

565 3. npHxoau oA yceuha y Ao6HrKy npq.qpyxeHxx
npaBHux nyqa H 3a.leaHhcsx noayxBaTa

1036

669 4, OcranH 0HHaHctrjck! npxxoAx 1037

662 r. nPilxoAfi oA KAMATA (OA ]?EFhX nhqA) r038 206035 5202

663 u 664
III. NO3LITI4BHE K/rcHE PA3N'iKE t,I NO3IfTHBHH
EOEKTI4 &q'lyTHE KIAIByIE (nPEMA TPE6I4M
nIq!4MA)

t039 8778 44376

J O
E, OHHAHCKTCKH PACXOAB (1041 + 1046 +
LO47)

1040 55r055 1586058

56, trxM 552, 553 x 564

r. @1.'rHAHcl4JcKH PAC(OA!4 H3 OAHOCA CA
NOBE3AH14M NPABHI,lM NllUHMA A OCf ,JI.IA
ol,4HAHCtUCKtl PAC(OAI4 (1042 + 1043 + 10,+4 +
104s)

1041 0

560
1. OuHaHcujcM paqoAx re oAHoc 6 MaruqHvM q

]iIBXCHHM NDABHUM NIUXMA
LM2



fpyna paqyHa, pacyH no3HqxJA AOn Hanorexa 6poj

l l i H o c

TeKyha roAxHa np€trxoAHa roAhHa

1 2 3 4 5 6

) o r
2. OuHaHcsjcM pao(oA, l4i, oAHocr ca ocranxM
noBe3aHxM npaBHuM nuquMa

1043

565 l. PacxoAx oA y,reuha y ry6!{rKy npuApweHxx
rpaBHtrx f,uqa u 3aJeaHuqKxx noayrBaTa

1044

566 r 569 4. Ocran[ oxHaHcrjc(H pacxoAtl 1M5

>oz II, PACXOAh KAMATA (NPEMA TPEFUM NilULlMA) 1046 501916 1301729

563 u 564
III. HETAThBHE KYPCHE PA3'II4KE I,1 HETAT'iBHI4
EOEKTh BMYTHE KNAY3YIE (NPEMA TPEFHM
nuquMA)

to47 49139 284329

E. AOSIiTAK r'r3 Or,rHAHCl'rPA]6A (1032 -
1o40)

1048

xc rySllTAK lr3 olrHAHo4P lbA (1o4o -
r032) 104!

321555 1536480

683 u 685
t. nPilxoAl,r oA ycl('r^6l.|BA]ba BPEAHocTr
)CTA'IE I,IMOBT,IHE KOJA CE }ICKITIYJE NO
DEP BPF{HOCTtt KpO3 El4,|AHC ycnEXA

t05( 158098 537

583 x 585
11, PACXOAI,| OA yCKnAEhBA]54 BPEAHOCTH
OCTME }IMOBI.IHE KOJA CE ],ICKIIIYJE NO
oEP BPEAHOCTT,T KPO3 6[nAHC ycnEXA

1051 72780 340088

67 H 68, octrM 683 u 6135J, OCTA'|r't nP[XOA]l 1052 764556 82452

57 x 58, ocuM 583 H 5ll5 K OCTA'|n PACXOA]I t05: 7416t 2ar719

,1, AosuTAK ]{3 PEAOBHOT nOCnOBAbA npE
onoPE3ltBAlSA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 -1051+1052 -1053 )

1054

,b, ryErTAK t,|3 PEAOEHOT nOCnOBAbA npE
onoPE3uBA]6A (1031 - 1O3O + 1049 - 1048 +
1 0 5 1 - 1 0 5 0 + 1 0 5 3 - 1 0 5 2 )

1055 347616 4405676

6959

M. HETO AOE]1TAK nOCJtOBAtbA KOJE CE
oSvcTABA4 EOEKTU nPOMEHE
PA'{YHOBOACTBEHE NOJII,ITI{KE U I4CNPABKA
TPEUIAKA 1,T3 PAHIT'HX NEPHOM

1056

H. HETO ryETTAK NOCNOBA}6A KOIE CE
o5vcTAB64 PACXOAT nPOMEHE
PAi{YHOBOACTBEHE NO'|IITI,IKE H l,ICNPABKA
TPEUIAKA }t3 PAHXJilX NEPHOAA

1057 2020622

!b. AoEIiTAK nPE OnOper],|BArbA (1Os4 -
1055+1056 -1057 ) 1058

o, ryEhTAK nPE OnOPE3HBATbA (1055 - 1054
+ 1057 - 10s6)

105!
3476t6 (426298

1, noPE3 HA AOsr,rTAK

721 . noPEcKH PACXOA nEPilOA 1060

a6722 u. oAnoxEHr4 noPEcKh PAcxoAH nEPHoAA 1061

a@722 III. OAIOXEHT4 nOPECKh nPfiXOAh nEpHOAA 1062 20913 t9328

723 P. }ICII'IAEEHA 'IHI{HA NPHMA}54
nocnoAABqA

1063



c HETOAOEI|TA|(

(1058- 10s9- 1060- 1Ol1 + 1052- 1063)

T. HETO ]fEI,|TAT

(1059 - 105E + 1050 + 1p61 - 1tt52 + 1053)

I. HEIO AOEl,rTAr( K(}JU nPftnA! MAlbr,rHOo,rM

II, HETOAOEIiTAK KoJU nn4nAAA BEhITTCKOM

lII. HETO ryE tTAt( KOI!| nFlnAI MATSHHC|OiM

yMabeHa (pa38o4rdra) +paAa no aKodx

q npducaH npassnHxxo4 o caApxr{Hx r.r @r41.| O6paoUa oxHelo.docd
',q. gi[n',rr44,Imr4,



f'lonyruaBa npaBHo nnqe - npe4perHilK

I13BEIIITAJ O OCTAIOMI PE3YflTA,ry
3a nepuoA on 01.01.2015.a0 31.12.2015. roAilHe

- y xl4jbaAaMa Ar4Hapa -

n()3nquJA HatroHeHa b.oj

ll3Boc

TeKyha roAxHa npeflolHa roArHa

1 2 3 4 5 6

A. HETO PE3Y'TAT I43 NOCNOBAIbA

r. HETO AO6T4TAK (AOn 1064) 2001

rr. HETO ryEilTAK (AOn 1065) z00i 326703 u06970

5. OCTAnl,t CBEOEyXBATHH AOShTAK l't,|tl
TYSUTAK

a) CraaKe Koje Hehe 6rrr peMacrOxKoBaHc y
ErtaHcy ycnexa y 6yAyhxH nepHoArHa

330

1, npoMeHe peBanopx3aqHje HeMarephjaflHe

uMoEuHe, HeKPeTHhHa, nrPoJeH H OnpeMe

r) noBehabe pe8anoprcaqxoHux p€epBu 200:

i) cMabeffi peHoptrsquoHry p$ep8x 200r 70720 461184

331

L AKryapqu Ao6uuri mu ry6hqu no ocHoay nnaHoaa
leOugucaxrx npruara

t) no6ur.tu 2005

i) ry6rqu 2006

332

3. Ao6ur.lx wu t\6uqu no ocHoay ynaraba y
MacHqcKe uHfrpyMeHTe KanlHa

a) Ao6huH 2007

6) ry6rqr 2008

333

4. Ao6utlH ffiv rfiAur no cHsy yAua y ocmoH
cBs6yxBarHoM Ao6rrKy ux ry6mKy nptrAp)4(eHrx
ApymaBa

a) no6qqr 2009

6) ry6uqu 2010

6) CraaKe Koje HaKHaAHo Hory 6xil
pernaor$rxoaaxe y EuaHcy ycnexa y
6ygyhrr neprogxxa

334

l. Ao6trqtr m[ ry6Hqy no ocHosy npepacyHa
oHHaHsjcsx u3Beuraja trHocq)aHor nMoeH

r) Ao6xqu 2011 3835 36269

i) ry6HqH 20L2



aaHa roaxHe M.n.

3aKoHru 3acrynHrK

(&n--

2, Ao6uqh Hx ry6xqu oA uHcrpyMeHara 3alffie

3, Ao6uqu vuu ry6n1u no ocHoBy xHfipyMeHara
3auilTe pu3x€ (xeuuHra) HoBcaHor roKa

4. Ao6vqu Mu ry6uqr no cxoay xaprrja o4
BpeAHofrs paodoxuBtrx 3a npoAaly

I. OCTMI4 sPyTO CBEOSyXBATHT,4 AO6I4TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2 0 t 4 + 2 0 t 6 + 2 0 1 8 ) > 0

II. OCrMh sPyTO CBEOEyXBATHH ryEITAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +

- (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
+ 2015 + 2017) > 0

noPE3 HA OCTMI4 CBE06)ryMTHh AO6I4TM

HETO OCTM'1 CBEOEYXBATHI.I TIO6[,{TAX (20T9

HETO OCTMI4 CBEOEYXBATHI4 ryEfiTAK (2020.

I. yKynAH HETO CBEOSyXBATHI4 AO6I4TAK (200r -

2OO2+2022-2023)>0

II. YKYNAH HETO CBEOSYXMTHI,{ ryEUTAI( (2002.
ZOOL+2023-2022)>0

rYEllTAK (2027 + 2028) = Aon 2024 z o

1, noHn{6H aehHHcKHM MacHHuuMa Kanl4rua

2. npxnHcaH BnacHhr.uMa Kojx Hsajy KoHqEny

O6pacq nponrcan npa8unHxKoM o caApxrxr r $opur o6pasqa OuHaHo{jfx rrfaja 3a npsBpeAHa Apyur8a, 3aaprre x npeayleHtKe ("Otyx6e{t rfafxK t', 6p. gSl2OL4 u L44l2OL4)



f'lonyruaBa npaBHo nnqe - npe4perHilK
{ailqHu 6poj 07l056181 lUx$pa Asanocrr 31Og I n!16 100549457

la3xB SIMPO AD VMNJE

:e,qxure Bpab€, PaAHxcKa 12

W"3BETUTAJ O TOKOBIAMA I-OTOBVIHE
3a nephoA og 01'01'2015' ao 3t'L2'20L5' ro'ilHe 

- y xyubaAaMa ArHapa -

ncrqxja AOn
]laHG

TeKy||a roArHa npeDroAHa rqAHHa

1 2 3 I

[. TOKOBI rOTOBl,t]tE ll3 nOCJtOEH]1X AKTT4BHOCTU

3001 4452067 145098r
I. npffx8tr roroBhHe H:t nouoBHhx anrBHofrH (1 Ao 3)

1. flpoaaja H npHMAeHlr aBaHs 3002 4452067 1.450981

2. nphwHe Kaffare uJ noooBHxx affitrBHoctr 1003

3. OsranH npffxBx u3 peAoBHor nodoBaffi 3004

II. OAnhBx roroa[He x3 nooDBHux antermr (1 4o 5) 3005 2953815 2M7750

1. tlcnnare Ao6afficuHa I Aartr aBaHcu 3006 899167 324902

2. 3apaae, HaKHaAe 3apaAa u ffianfi nxqHH pacxoAr 3007 1515482 1269268

3. nnaheHe €Mare 3008 301659 196582

4. nop€ Ha Ao6HTaK 3009

5. OAnxBtr no trHoBy qxilux jaBHxx npxxoAa 3010 247507 256998

III. Hflo npuuB roro8trHe x3 nocroBaux afiuBHofl (I-lI) 3011 1488252

IV. Hero oAnxg roroB[Ne x3 nocjtogH14x aKrvBHocrH (U-I) 30r2 596769

E. TOKOB[ TOTOBHHIE H3 AKTI,IBHOCT}I I,IHEECTI,IPA}bA

3013 0 0
I. nptrHBH ToroBHHe ru aKruBHocTx xHsecrHpaba (1 Ao 5)

t. npoaaja aKuuja H ya€ra (Hso npuxBu) 3014

2. flponaja HeMareptrjajrHe HMos[He, HeKpeTHHHa, nocrpoje]ba, onpeMe ]r
6umouxrx cpe4cam

3015

3. OfiilH 0xHaHcxjflH nnacMaHH (Hfio npMtrsu) 3016

4. notwBe KaHile u:r affiBHw qHaffioa$ 3017

5, npxwHe AHBxAeHAe 3018

II. OArqBU roro&He x3 affiBHmx xH8esxpaH (1 Ao 3) 3019 0 0

1. KynoBuHa aKqxja v yAeia (Hero oAnxBH) 3020

2, KynoBBHa HeMarepsjiuHe hMoBxHe, HeKperHuHa, nocrpoje$a, onpeHe s
6udousx cDeAcram

3021

3. Oclanu OrHaHcxjo<u nnacMaHu (Hero oAnHBs) 3022

tll. Hso npMuB roroBuae x3 anxaHm uxeeaupaua (I-Il) 3023

v. Hso oAf,uB roroBHHe u3 affiBHofr[ uHBffitrpaffi (]I-I) 3024



no3xqxia AOn
HiHoc

TeKyta roArHa npefioAHa roArHa

1 2 3 4
B. TOKoBI roTOB]lHE }l3 AKTI,|BHOCT],| Ol,tHAHCl,tpA]bA

JUZ5
0 809273I. flpmrar roroaxHe !B affiBHosH OffHaHcHpaffi (1 Ao S)

l. YBeharte ocHoBHor (anxrana
3026

2. AyropoqHx kpeAxTx (rcro npmuau) 3027
754725

3. KparKopocHu kpeAurx (Hero npxnuBu) 3028

4. Ofrane AyropocHe o6aBBe 3029
4548

5. Ofiile KparxopocHe o6aBee 3030
s0000

IL OAntrBU roroBuHe mramilsHmx OrHaHcxparha (1 Ao 6) 303r
1649985 0

1, OrKyn confiBeHxx ariqxla x yAsa 3032

2.,{yropovxu KpeAnu (o4nx8u) 3033
1601178

3. KparKopocH! KpqAxrH (qAnxBx)

4. Onne o6aBele (o-r-ir-!-

3034

3035
44807

OuHaHcdcKx nrcxHr
3036

,lcnnaheHe AuBuAeHAe 3037

ll. Hero npmxB rorosxHe x3 afruBHocrx OuHa8qpa$a (l_U) 3038
809273

, Hflo oAnyB roroBxHe 13 an[aHffir OuHaHcupaba (II_I) 3039
1649985

r, cEErA nprutnB rotoBr4HE (300r + 3013 + 3O2s) 3040
4452067 2260254

cBErA OAI!4B ToTOBIHE (3005 + 3019 + 3031) 3011
4613800 77SO

E, HETO npHIhE ToToBIHE (3040 - 3041) 30/'2
2125M

3fi3
167733

K TOTOBUHA HA NOqEIKY OEPA'{YHCKOT NEP'IOAA 3044
267585 55181

3. NO3TTHBHE IC'PCHE PA3'I}rXE NO OCHOEY NPEPAi{YHA
rOTOB}IHE 3045

H. HETATUBHE IC'PCHIi PA3'IHKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
rOTOB],IHE 3046

J. TOTOB]IHA }tA KPA'II OEPAqYHCKOT NEPXOAA

(3042 - 3043 + 30,t4 + 3045 _ 3046)
3M7

105952 267685

/ t r
a a H a  n i / L ' .  . ^ " , ,__, -_,tHe M.n.

* / '

+
O6pa$Ll npoflreH flpaamnuxu o GApxrHx u OopMU o6pa3aua OtHaHsjcsx ureffiaja 3a npr48pEqHa Apyum€, ("Oryx6s, rracsK pe,6p. 9St2Of4 s lH4aOL4)



ilonyruaBa npaBHo nilqe - npe4perHilK

]/3BIEIXTAJ O NPOMEHAMA HA KANNTAJIY
3a nepiloA oa 01,01.2015. Ao 31.12.201.5. roAHHe

- y xrubaAaMa AnHapa

PeArt

6poj
on}lc

KoHnoHeHTe Kanxrana

30 31
AOn

32

OdoBHx Kanrril YnrcaHr a ]teynnaheH, Kanxran P€epBc

I 2 3 4 5

llocerHo qalbe npffioAHe roAf,He Ha AaH
11,01._

r) AyroBHs carAo pacyHa 4001 4019

)) noTpaxHH qrnao paqyHa 4002 6ss8358 1020

llcnpaBKa rarepxjarHo 3HacajHrx rpeuaxa x
npoHeHa pac!fi oBoacTBeHtx notxTrka

a) HcnpaBKe Ha Ayro8Hoj frpaHtr pacyHa 4003 r021 4039

5) hcnpasxe ra norpaxHoj fipaHx pacyHa 4004 402' 4040

KopxroaaHo flocerHo fiabe npefloAHe roAxHe
{a AaH 01.01, _

a) KopHrosaHu ,AyroBHri uAo paqyHa (la + 2a - 26)
> 0 4005 4023 4Ul

6) KopHrosHu norpaxHx canAo pacyHa (16 - 2a +
2 6 ) > 0 1006

6558358 4042

4

npoHexe y nFnoAHoj _ roAHXr

a) npoHs Ha A)/roBHoJ apaxr pavyxa
4468562 4025 4043

5) nporr ra norpaxHoj crpaH, pacyHa {00€
5825869 4026 tM4

Craroe xa xpa.iy npefloAHe roAtrHe 31.12._

u ayroBHs cJulo pacyHa
3 a + 4 a - 4 6 ) : : 0 {009 1027

6) norpatrx cnAo pacyHa
( 3 6 - 4 a + 4 6 ) i : 0 4010

7915665 404e

'lcnpaBG HrreprjuHo 3HacajHHx rpeuaKa x
npoMeHa pacyHoBoAfr BeHtrX nOrtTXKa

l) HcnpaBKe Ha ayroBHoj fipaHu pacyHa 4011 4029

i) rcnpaaxe xa norFExHoj frpaHx paqyHa t0t2 4030

7

KopxroBaHo noqeTHo crabe reKyhe roAHHa Ha
AeH 01.01. __

a) KopuroBaHH IyroBHx canAo pacyHa (5a + 5a - 66)
> 0 1013 4031 4M9

6) KopuroBHx norpaxHx GnAo pacyHa (56 - 6a +
5 6 ) > 0 4012

7915665 4032 4050



: : : : i i r :  . , . ,  .

PsA||r

Fpot
onl|c

Ko|{|tofleflrG reiltrata

30
AOn

3l 32

Oo|oaHar ranrrarl Ynrtenr a taynadldrx *anrrE! Fcl3!

I 2 3 1 5

E

llponexc y rcxylloJ _ roArHx

r) npof,er Ha AyroBHoJ glpaHx pa,{yHa rul! rul' nR,l

i) npoiler Ha nolpa$|oj clpaHx parryHa
l9:r502{

9

!rr|* xr rgrjyraKlll€ rcAr|He
n.12.:

t) AyroBHx carAp pacyHa
7 a + t a - 8 6 ) > 0

i) norpamr tart4o pacyHa
7 6 - 8 a + 8 6 ) 1 0 99r0689



PeAHr

on}lc

KoHnoHeHTe Kanl{Ta,|a

EPoj AOn
35

lon
O47 u237

AOn
34

fy6rraK OrKymeHe concBele akqrre lHepacnop€b.Hr Ao6rraK

1 2 6 7 E

noqerHo cra$e nperxoAHe roA]{He Ha AaH
01,01,_

a) ayfo8Hu canao paqyHa 4055 8458866 t073 4091

6) norpaxxu calgo pavyxa 4056 4074 4092 198581

2

l,lcnpaera mareprjaaxo 3xarajxrx rpeuaxa I
nporeHa paqyHoBoacBeHrx nuxTrKa

r) ucnpaBxe Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa 4057 4075 4093

i) xcnpa8xe Ha norpaxHoj fipaHr pacyHa 4058 4076 4094

3

(ophroBaHo noqerHo fiabe npeuoAHe roAxHe
ra Aar 01,O1, _

a) KopxroBaH, AyroBHt canAo pacyHa (la + 2a - 26)
> 0 4059

8458866
4077 1095

6) KopHroBaHx norpaxHr ca/Eo paqyHa (16 - 2a + 26)
> 0 {060 4078 1096

198581

4

npoxeHe y npeiloAHoj _ roArHr

t) npoMer Ha AyroBHol crpau pavyxa 1061 9111433 4079 4097 198581

i) npoHs Ha norpaxHoj fipaH{ pacyHa 4062 7893430 4080 4098

5

:yabe Ha Kpajy npeiloAHe roAxHe 31.12,_

a) AyroBHH cnAo pacyHa
( 3 a + 4 a - 4 6 ) > 0 4063

9676869 r081 4099
0

6) nrpaxrr canao pacyHa
( 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0 1064 4082 4100

6

llopaEre Harep|jilHo 3HacajHtsx rpEUaKa x
npoHeHa pacyHoBoAsaeHtrx nurrxxa

l) ropasxe aa 4yroeHoj crpaHs pacyHa 4065 {083 4101

i) rcnpaaxe xa norpaxHoj crpaHH FcyHa 4066 r084 4LOz

7

KoprroeHo nocerxo care rexyhe roAHHe Ha
AaH 01.O1. _

a) KopxrosHff AyroBHtr GnAo pacyHa (5a + 6a - 66)
> 0 4067

9676869 4085 4103
0

6) xoprrosaxr norpaxHH GnAo pacy8a (56 - 6a + 66)
> 0

1068 {085 41fi



PeAIT

EPct
onuc

l(ormofldtr! t..nrl. ra

AOn
35

M'TI
OlE tUrT

ron
T

lyonar oflqn d|Gcofic;rBGfl€ax{dc t$dopSc|rFfirar

I 2 6 , t

I

flpoilerc yrC|(ynoj _ rqAxHx

t) npo!€r Ha AyroBHoJ crpaH, pa,{yHa 1069 6733671 o87 1105

i) nporer xa nsrpaxroj crpail pa'{yHa t070
6425918 l{!88 11ffi

9

Crrls xa ryrty rGf,y/ie roAxH€
il.12._

t) AyroBHs cart4p pa'ayda

7 a + 8 a - 8 6 ) > 0
r{t7l o89 1107

I

i) nfiparatx carAo poqyHa

7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0
4072 tG,o {10t



on}lc

KoHnoHeH're ocfa,|or p€yITaTa

6poJ
330 331 332

PeHopH3aqroHe pBepBe A|(ryapcKr Ao6xqx ,r,
ry5rq,

Ao6uttu a , rytiil{x no ffioBy ynarirffi y
uacHrcxe rHcrpyHetre rcnrTa,ra

1 2 9 1 0 11

lo.rerHo gralbe nperxoAHe roA11He Ha AaH
t1.01.

r) AyroBHx canAo paqyHa t109 tLzt 4145

i) norpaxHr canAo pa'{yHa 110 51 13352 121036 4t46

2

|''lcnpaaKa rareprJilHo 3HacaJHrx
rpeuaKa , npoHeHa pacyHoBoAdBeHtrx
nonxTHKa

a) trcnpaBKe Ha AyroBHol ffpaHu pacyHa 4 1 1 1 4129 1147

5) rcnpaaxe xa norpaxHoj frpaHx pacyHa 4L72 41 ?n

3

Kop|roBaHo nocerHo gabe npfloAHe
'oAxHe Ha AaH 01.01. _

a) xopuroaaxr 4yroaH, canAo pacyHa (la + 2a -
2 6 ) > 0 4113 1131 4t49

6) KoptrrosHx nffpaxBx canAo paqyHa (16 - 2a
+ 2 6 ) > 0 4 1 1 4

s1r3352 113: 121036 1150

I

nporeHe y nperroAHoj _ roArHx

a) npoMer Ha AyroBHoj fipaHtr pacyHa 4 l t 46It8!. 4133 2L22 4151

i) npoMer Ha norpaxHoj spaHr pacyHa 4I1t 4134 38391 4L52

5

lralb€ Ha xpaJy nperxo4ne rogrxe
t1.12._

a) AyroBHx cIAo paqyHa
( 3 a + 4 a - 4 6 ) > 0 t 1 4135 4153

6) norpaxHx can,qo paqyHa
(36-4a +  46)  >  0

41r
4652168 4136

157305 1154

6

l,lcnpasxa xaepxjarHo 3Hacajxhx
rPeuaKa || npoHeHa pacyHoBoAfrBeHxx
no"TIlct

a) HcnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHx pacyHa 1 1 9 t13 4155

6) umpaexe xa norpaxHoj cpaHx pacyHa 1120 t l Ja 4156

7
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 
 

 

1. OPŠTE INFORMACIJE 

 

»Simpo« akcionarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge, Vranje (u daljem tekstu 

Društvo), osnovano je odlukom Narodnog odbora opštine Vranje od 28. januara 1960. godine 

kao Fabrika nameštaja »Sima Pogačarević«. Probna proizvodnja je počela 1. novembra 1963. 

godine, a sa redovnom proizvodnjom je fabrika počela na dan 3. januara 1964. godine. U 

registar privrednih organizacija je upisana 28. februara 1964. godine kod Okružnog 

privrednog suda u Nišu. Nakon teškoća u prvim godinama rada, Društvo je uspelo da se 

konsoliduje i za kratko vreme se svrstalo u red najuspešnijih proizvoĎača u zemlji. 

 

Nakon brojnih transformacija i obavljene procene vrednosti kapitala, Društvo je upisano u 

sudski registar Privrednog suda u Leskovcu, rešenjem broj Fi-1240/00 u registarski uložak 

broj 1-6246/00. Kod Agencije za prevredne registre, Društvo je prevedeno kao otvoreno 

akcionarsko društvo, rešenjem broj BD. 7720/2005 od 01. aprila 2005. godine. 

 

Osnovne delatnosti Društva su: proizvodnja i prodaja nameštaja, unutrašnja i spoljna trgovina, 

ugostiteljstvo i turizam, transport, špedicija, finansijski i pravni poslovi, konsalting usluge. 

 

Društvo je suosnivač većeg broja porodičnih fabrika, kao i osnivač većeg broja povezanih i 

zavisnih preduzeća u zemlji i inostranstvu.  

 

Sedište Društva je u Vranju, Radnička 12. 

Matični broj Društva je 07105681. 

Poreski identifikacioni broj 100549457. 

Šifra delatnosti: 3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja. 

 

Prosečan broj zaposlenih na bazi stanja krajem svakog meseca u 2015. godine je bio 1.885 

radnika. 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 

 

Finansijski izveštaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni 

glasnik RS, br. 62/2013) i drugim računovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici 

Srbiji. 

 

Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da 

voĎenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, 

sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše u skladu sa 

zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za finansijsko 

izveštavanje („Okvir“), MeĎunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno 

MeĎunarodne standarde finansijskog izveštavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni 

deo standarda.  

 

Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za meĎunarodne 

računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja meĎunarodnih standarda finansijskog 

izveštavanja, utvrĎuje se rešenjem Ministra finansija i objavljuje u Službenom glasniku RS. Do 

datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godinu prevedeni su i objavljeni standardi i 

tumačenja standarda (»Sl. Glasnik RS« br. 35/2014). 

 

Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja Društvo primenjuje MRS, MSFI i 

tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine. 

 

Prezentacija finansijskih izveštaja 
 

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

finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (Službeni glasnik RS, br. 

95/2014).  

 

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno. 

Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 

 

Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2014. 

godine 

 

Računovodstveni metod 
 

Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog troška), 

osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u 

računovodstvenim politikama. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog dogaĎaja (načelo uzročnosti) i 

načelu stalnosti poslovanja. 

 

Prema načelu nastanka poslovnog dogaĎaja, poslovni dogaĎaj se priznaje kada je nastao i 

uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema isplate 

novca u vezi sa tim poslovnim dogaĎajem. 

 

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom 

vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti. 

 

3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

 

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će po osnovu korišćenja sredstava 

buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu 

koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 

 

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske 

koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti 

može pouzdano da izmeri. 

 

Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa 

povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da 

priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 

obaveza. 

 

Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa 

smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da 

priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem 

sredstava. 

 

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena 

kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe 

koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama – 

RSD. Po ovom konceptu dobitak je zaraĎen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine 

na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, 

nakon uključivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine. 
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3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman 

kursnih razlika 

 

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrĎenom 

na meĎubankarskom tržištu deviza u Srbiji, koji je važio na dan poslovne promene. 

 

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po 

srednjem kursu utvrĎenom na meĎubankarskom tržištu deviza za taj dan. 

 

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti 

i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili 

na teret bilansa uspeha. 

 

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti 

preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.  

 

 

Srednji kursevi za devize, utvrĎeni na meĎubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 

deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili sledeći: 

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

1 EUR 121.6261 120,9583 

1 USD 111.2468 99,4641 

1 CHF 112.5230 100,547 

 

 

3.4. Koeficijenti rasta cena na malo u Republici Srbiji (godišnja inflacija): 

 

Mesec 2015. 2014. 

Januar 0,001 0,031 

Februar 0,008 0,026 

Mart 0,019 0,023 

April 0,018 0,021 

Maj 0,015 0,021 

Jun 0,019 0,013 

Jul 0,010 0,021 

Avgust 0,021 0,015 

Septembar 0,014 0,021 

Oktobar 0,014 0,018 

Novembar 0,013 0,024 

Decembar 0,015 0,017 
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3.5. Troškovi pozajmljivanja 

 

Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa 

pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, 

izgradnji ili izradi sredstva (investicije) koje se osposobljava za upotrebu, uključuju se u nabavnu 

vrednost ili cenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod 

perioda u kome su nastali. 

 

3.6. Umanjenje vrednosti imovine 
 
Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne i 

nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu 

umanjenja vrednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procenjuje se nadoknadivi iznos 

sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće proceniti nadoknadivi 

iznos pojedinog sredstva, Društvo procenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a 

kojoj to sredstvo pripada. 

 

Nadoknadiva vrednost je neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša.  

 

Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od 

knjigovodstvene vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do 

nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako 

sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa 

revalorizacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu. 

 

3.7. Nematerijalna ulaganja 

 

Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je verovatno da će od tog ulaganja priticati 

ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merljiva, a obuhvataju se: 

ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, franšize, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u 

okviru kojih su dugoročno plaćeni troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta). 

Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno 

priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MRS 38).  

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

upotrebu. 

Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrĎuju na 

osnovu procenjenog korisnog veka sredstava, primenom sledećih stopa: 

 

Licence 6,32% - 8,89% 

Ostala nematerijalna ulaganja 15,19% - 24,00% 

 

3.8. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno po ceni 

koštanja za sredstva izraĎena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost 

uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovoĎenju ovih sredstava u stanje 

funkcionalne pripravnosti. 
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Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena 

pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. 

 

Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produženje korisnog 

veka upotreba ili povećanje kapaciteta, povećavaju knjigovodstvenu vrednost 

 

Nakon što se priznaju kao sredstvo nekretnine, postrojenja i oprema čija se fer vrednost može 

pouzdano odmeriti, knjiže se po revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrednost na 

datum revalorizacije umanjenu za naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane 

gubitke zbog umanjenja vrednosti. Revalorizacija se vrši dovoljno redovno, kako bi se 

obezbedilo da se knjigovodstvena vrednost bitno ne razlikuje od vrednosti do koje bi se došlo 

korišćenjem fer vrednosti na kraju izveštajnog perioda. 
 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava na vrednost nekretnina, postrojenja 

i opreme na početku godine, odnosno na nabavnu vrednost opreme stavljene u upotrebu tokom 

godine, primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava, 

uz primenu sledećih stopa: 
 

GraĎevinski objekti 1,52% - 2,78% 

Proizvodna oprema 6,82% - 33,33% 

Sredstva transporta 15,28% - 100% 

Kancelarijski nameštaj 8,50% - 20,00% 

Telekomunikaciona oprema 12,12% - 66,66% 

 

Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo 

stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se mogu revidirati svake godine radi obračuna 

amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali 

nameravani vek  njihovog korišćenja. 

 

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuĎenja ili ukoliko se ne očekuju buduće 

ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa 

sredstva (kao razlika izmeĎu neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vrednosti) priznaju se u 

bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 
 

3.9. Investicione nekretnine 

 

Ova imovina obuhvata zemljište i graĎevinske objekte namenjene izdavanju u zakup. Početno 

priznavanje investicionih nekretnina se vrši po nabavnoj ceni.  

 

Nakon početnog priznavanja, investiciona nekretnina se procenjuje po poštenoj (fer) vrednosti.  

Ako nekretnina koju koristi vlasnik postane investiciona nekretnina i reklasifikuje se po fer 

vrednosti, obavezno se vrši procena nekretnine u skladu sa MRS 16 i efekti procene evidentiraju 

u skladu paragrafom 61 MRS 40. Svako naknadno vrednovanje (procena) evidentira se u skladu 

sa paragrafom 35 MRS 40. 

 

3.10. Zalihe 
 
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, ili neto prodajnoj vrednosti, u 

zavisnosti koja je niža.  
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Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, uvozne dažbine, transportne 

troškove i druge zavisne troškove nabavke. Cena koštanja obuhvata troškove direktnog 

materijala, direktnog rada i indirektne troškove proizvodnje. Troškovi su uključeni u cenu 

koštanja na bazi normalnog stepena iskorišćenosti kapaciteta, ne uključujući troškove kamata i 

troškove perioda. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u tržišnim 

uslovima poslovanja, nakon umanjenja za troškove prodaje.  
 
Obračun izlaza zaliha utvrĎuje se metodom prosečne ponderisane cene. 

 

3.11. Stalna sredstva namenjana prodaji 

 

Imovina koja se drži za prodaju predstavlja imovinu čija se knjigovodstvena vrednost može 

nadokanditi prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem. Ova imovina je 

dostupna za momentalnu prodaju u svom stanju pod uslovima koji su uobičajeni za prodaju takve 

imovine i njena prodaja je vrlo verovatna. 

Stalna sredstva namenjena prodaji vrednuju se po knjigovodstvenoj vrednosti ili po fer vrednosti, 

u zavisnosti ot toga koja je niža. 

 

3.12. Učešća u kapitalu zavisnih društava 
 
Zavisna društva su pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Društva. Kontrola podrazumeva 

moć upravljanja finansijskim i poslovnim politikama zavisnog društva. Smatra se da kontrola 

postoji kada Društvo poseduje, direktno ili indirektno, više od polovine vlasničkih ili glasačkih 

prava u zavisnom društvu. Učešća u kapitalu zavisnih društava priznaju se po nabavnoj vrednosti 

(metod udela). 
 

3.13. Finansijski instrumenti 

 

Klasifikacija finansijskih instrumenata 

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne 

finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Društvo klasifikuje finansijska sredstva 

u neku od sledećih kategorija: sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha, investicije koje se 

drže do dospeća, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija 

zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrĎuje klasifikaciju 

finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja. 

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, 

obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.  

 

Metod efektivne kamate 

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili 

finansijske obaveze i raspodele prihoda od kamate i rashoda od kamate tokom odreĎenog 

perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja diskontuje buduće gotovinske isplate ili 

primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, tokom 

kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.  

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni, sredstva na 

tekućim i deviznim računima kao i kratkoročni depoziti do tri meseca koje je moguće lako 

konvertovati u gotovinu i koji su predmet niskog rizika od promene vrednosti. 
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Krediti (zajmovi) i potraživanja 

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja i plasmani sa fiksnim ili 

odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu, klasifikuju se kao potraživanja i 

krediti (kratkoročni zajmovi) i potraživanja.  

 

Krediti i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne 

kamate, nakon umanjenja vrednosti po osnovu obezvreĎenja. Prihod od kamate se priznaje 

primenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gde priznavanje 

prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno. 

 

Umanjenja vrednosti finansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do 

umanjenja vrednosti finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava 

iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). ObezvreĎenje finansijskih sredstava se vrši kada 

postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više dogaĎaja koji su se desili nakon 

početnog priznavanja finansijskog sredstva, procenjeni budući novčani tokovi sredstava biti 

izmenjeni. 

 

ObezvreĎenje (ispravka vrednosti) potraživanja vrši se indirektno na osnovu procene 

rukovodstva za iznos dospelih potraživanja koja nisu naplaćena u do datuma dospeća za plaćanje, 

a direktno ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Promene na računu ispravke 

vrednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspeha. Naplata otpisanih 

potraživanja knjiži se u bilansu uspeha kao ostali prihod. 

 

Ostale finansijske obaveze 

 

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju  po fer 

vrednosti primljenih  sredstava, umanjene za troškove transakcije. 

 

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 

korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspeha 

obračunskog perioda. 
 

3.14. Porez na dobitak  
 

Tekući porez 

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o 

oporezivanju Republike Srbije. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrĎuje se primenom 

poreske stope od 15% na poresku osnovicu utvrĎenu u poreskom bilansu Društva. Poreska 

osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspeha 

koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju porezom na dobit 

Republike Srbije.  

 

Republički propisi ne predviĎaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao 

osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. MeĎutim, gubici iz tekućeg 

perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne 

duže od 5 godina.  
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Odloženi porez 

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrĎivanja obaveza prema bilansu 

stanja, za privremene razlike proizašle izmeĎu knjigovodstvene vrednosti sredstva i obaveza u 

finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju 

oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, 

dok se odložena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da će oporezivi dobici biti 

raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 

 

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primenjivati u 

periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u 

korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se evidentiraju direktno u korist ili na 

teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takoĎe rasporeĎuje u okviru kapitala. 

 

3.15. Primanja zaposlenih 
 
Porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada 
 
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je u obavezi da plaća 

doprinose državnim fondovima kojima se obezbeĎuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 

obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po 

stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takoĎe, obavezno da od bruto 

plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na 

teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se 

odnose. 
 
Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim 

osnovama. 
 
Otpremnine 

U skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, Društvo ima obavezu da zaposlenom 

isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu tri prosečne zarade ostvarene u Republici 

Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Društvo nije izvršilo aktuarsku procenu 

sadašnje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajuće rezervisanje po tom osnovu. 
 

Jubilarne nagrade 

Pored toga, Društvo je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina neprekidnog 

rada u Društvu. Jubilarna nagrada se utvrĎuje na osnovu iznosa prosečne mesečne zarade u 

Društvu, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu isplate, i to u rasponu od 50% do 70% 

osnovne zarade.  
 

3.16. Prihodi i rashodi  
 

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspeha pod uslovom 

da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu isporuke 

robe i proizvoda ili izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za 

odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  

 

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. 
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4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE (paragraf 125 MRS 1 – 

Prezentacija finansijskih izveštaja) 

 

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i utvrĎuje 

pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza i 

obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, 

kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na 

prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim 

informacijama na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od 

procenjenih iznosa. 

 

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje pretpostavki 

predstavljena su u daljem tekstu:  

 

4.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 

 

Društvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake 

poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na 

istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviĎenim tehnološkim napretkom i 

promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 

 

Ukoliko se sadašnja procena razlikuje od prethodnih procena, promene u poslovnim knjigama 

Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promene 

računovodstvenih procena i greške“. Ove procene mogu da imaju značajne efekte na 

knjigovodstvenu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg 

obračunskog perioda.  

 

4.2. Umanjenje vrednosti imovine 

 

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i nematerijalne 

imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog sredstva. Prilikom 

procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno 

dodeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promene u dodeljivanju 

jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu 

vrednost odnosne imovine. 

 

4.3. Ispravka vrednosti potraţivanja  

 

Ispravka vrednosti sumnjivih i  spornih potraživanja je izvršena na osnovu procenjenih gubitaka 

usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije 

naplativosti potraživanja. Procena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od 

kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenama u postojećim uslovima 

prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. 

Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima vezanim za odreĎene kupce mogu da 

imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja obelodanjene u 

priloženim finansijskim izveštajima. 
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4.4. Ispravka vrednosti zastarelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom 

 

Društvo vrši ispravku vrednosti zastarelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga, 

odreĎene zalihe Društva vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrednosti. Procena neto 

prodajne vrednosti zaliha izvršena je na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vreme 

vršenja procene. Ova procena uzima u obzir očekivano kretanje cena i troškova u periodu nakon 

datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih dogaĎaja koji treba da potvrde uslove 

koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 

4.5. Sudski sporovi  

 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrĎivanja nivoa izloženosti potencijalnim 

obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi odreĎene 

procene. Ove procene su neophodne radi utvrĎivanja verovatnoće nastanka negativnog ishoda i 

odreĎivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvesnosti u 

postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrĎenih 

procenom. Zbog toga se procene koriguju kada Društvo doĎe do novih informacija, uglavnom uz 

podršku internih stručnih službi ili spoljnih savetnika. Izmene procena mogu da u značajnoj meri 

utiču na buduće poslovne rezultate. 
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5. NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 

 
    u hiljadama dinara 

 

Ulaganja u 

razvoj 

Koncesije, 

patenti, 

licence i 

slična prava 

Goodwill 

Ostala 

nematerijalna 

ulaganja 

Nematerijalna 

ulaganja u 

pripremi 

Dati 

avansi 
Ukupno 

 
       

Nabavna bruto 

vrednost na 

početku godine 
 

32,680 
  

22,498 
 

55,178 

Povećanje: 
 

4,316 
    

4,316 

Nabavke u toku 

godine  
4,316 

    
4,316 

Ostalo 
 

3,331 
    

3,331 

Nabavna bruto 

vrednost na 

kraju godine 
 

40,327 
  

22,498 
 

62,825 

  
  

  
  

  
Kumulirana 

ispravka na 

početku godine 
 

(1,273) 
  

(22,498) 
 

(23,771) 

Povećanje: 
 

(1,919) 
    

(1,919) 

Amortizacija u 

toku godine  (1,919)     (1,919) 

Stanje ispravke 

na kraju 

godine 
 

(3,192) 
  

(22,498) 
 

(25,690) 

        
Neto sadašnja vrednost: 

      
31. decembra 

2014. godine  
31,407 

    
31,407 

Neto sadašnja vrednost: 
     

31.decembar 

2015. godine  
37,135 

    
37,135 
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6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

 

     

u hiljadama dinara 

 
Zemljište 

GraĎevinski 

objekti 

Postrojenja i 

oprema 

Investicione 

nekretnine 

Nekr, 

postr, 

oprema. u 

pripremi 

Ulaganje 

na tuĎim 

osnovnim 

sredstvima 

Ukupno 

Nabavna vrednost na 

početku godine 
264,074 6,273,748 561,545 787,990 42,738 7,194 7,939,289 

Povećanja 0   40,379   35,455   75,834 

Rashod                                  
 

(1,685 )   
 

  (1,685) 

Prodaja                               0 (45,735 ) (1,156 )       (46,891) 

Usaglasavanje 

analitike i sintetike 
  (62,932 ) 

    
(62,932) 

Prenos   0 7,526    (7,526)   
  

Aktiviranje u toku 

godine 
      

 
(32,759) 

 
(32,759) 

Nabavna vrednost na 

kraju godine 
264,074 6,172,607 599,083 780,464 45,434 7,194 7,868,856 

 

            

 Kumulirana ispravka 

na početku godine 

 

(137,764) (40,198) (1,003) 

 

(6,219) (185,184) 

Amortizacija 

 

(139,057) (63,337) (14,099) 

 

(975) (217,468) 

Prodaja 

 

755 383 

   

1,138 

Stanje na kraju 

godine 

 

(276,066) (103,152) (15,102) 

 

(7,194) (405,514) 

     

  

  Neto sadašnja 

vrednost: 

    

  

  31. decembra 2014. 264,074 6,135,984 521,347 786,987 42,738 975 7,752,105 

Neto sadašnja 

vrednost: 

    

  

  31. decembar2015. 264,074 5,896,541 495,931 765,362 45,434 

 

7,467,342 

 

Društvo je na većem delu svoje imovine, upisalo hipoteke i zaloge kao obezbeĎenje kredita 

koje koristi i kredita koje koriste zavisna društva. 
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7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

  
u hiljadama dinara 

Ime pravnog lica u čijem kapitalu je učešće 
Vlasnički 

udeo (%) 

Bruto 

iznos 

Ispravka 

vrednosti 
Neto iznos 

Simhem 22.83% 76.918 (41.624) 35.294 

Simpo Commerce 100% 517   517 

Tehnički pregled Raška 49% 228 
 

228 

F-ka klamarica Stanković S. 49%  10.571   10.571 

F-ka tepiha Manić S. 49% 9.350 (9.350) 
 

Simka 28.99% 105.810   105.810 

Simgor 100% 164.544   164.544 

Simpo Sarajevo  100% 88   88 

Simtak 80% 9.740   9.740 

SIK Bosanska Gradiška 51% 1.959   1.959 

Simpo Skoplje - Simak 99.5% 400.616   398.416 

Kondiva  93.3% 1.383.495   1.383.495 

Si market 100% 756.693   756.693 

Simpo Line 100% 13.019   13.019 

Simpo dečiji krevetići 100% 699.948   699.948 

Simpo Dekor 100% 486.325   486.325 

Simpen  33% 175.163   175.163 

Simpo Tepisi 100% 94.485   94.485 

Sirogojno 10% 383   383 

Simpo Drvo 100% 491.375   491.375 

Berzanski posrednik AB Invest  48.57% 7.497 (7.497) 
 

Simpo Cveće 100% 405.570   405.570 

Simpo Vlasina 100% 347.462   347.462 

Simbi Crna Trava 100% 93.146   93.146 

Simpo Spol  100% 363   363 

Simpo Zagreb Hrvatska 100%  223   223 

Simpo Gmbh Nemačka  100% 3.162  3.162 

Simpo & G Kam Albanija 100% 3.649  3.649 

KCS d.o.o. Beograd 100% 586.649  586.649 

Simpo Šik d.o.o. Kuršumlija 100% 49  49 

Tehnički pregled Raška  48.92% 228  228 

Simpo d.o.o. Podgorica 100% 290.981  290,981 

Agencija za knjigovodstvene usluge - 

SIMAG 
49% 527  527 

a) Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica  6.620.505 (58.471) 6.562.034 

Jugobanka u stečaju, Beograd   29.295 (29.295)  

Vranjska banka u stečaju, Vranje   6.919 (6.919)  
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JUBMES, Beograd   1.059 (1.059)  

Univerzal banka, Beograd   101 (101)  

Beobanka u stečaju, Beograd   5.732 (5.732)  

VojvoĎanska banka, Novi Sad   174 (174)  

Agrobanka, Beograd   621 (621)  

Beogradska banka u stečaju, Beograd   35.757 (35.757)  

Alpha bank Srbija, Beograd   3 (3)  

b) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge 

hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju  

  
79.661 (79.661) 

 

Simpo dekor d.o.o. 264.008  264.008 

Simpo Dečiji krevetići, Radovnica 79.015  79.015 

Simpo Tepisi, Stajevac 110.825  110.825 

Simpo drvo, Vranje 153.841  153.841 

Simpo Cveće 129.743  129.743 

Simpo Vlasina 59.271  59.271 

Kondiva 164.761  164.761 

Simpo Line 2.623  2.623 

Simbi Crna Trava 17.353  17.353 

c) Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim 

pravnim licima 

  
981.440  981.440 

    

Ukupno dugoročni finansijski plasmani  

(a do c) 
7.681.606 (138.132) 7.543.474 

 

 

8. DUGOROČNA POTRAŢIVANJA 

 

 

u hiljadama dinara 

Naziv 
Bruto 

iznos 

Ispravka 

vrednosti 
Neto iznos 

Potraživanja za prodate stanove 54.115  54.115 

Utuženi radnici za prodate stanove 66 66 
 

Potraživanja za finansijski lizing 232 
 

232 

Dugoročna potraţivanja 54.413 66 54.347 
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9. ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2015. 

31. decembra 

2014. 

   

Odloţene poreska sredstva po osnovu (a) 45.604 24.691 

a) razlike izmeĎu knjigovodstvene vrednosti imovine i njene 

poreske osnovice 45.604 24.691 

 

 

10. ZALIHE 

 

 

u hiljadama dinara 

  2015.  2014. 
 
Materijal  356.115  242.932 

Nedovršena proizvodnja  75.746  52.238 

Gotovi proizvodi  477.821  273.626 

Dati avansi  60.040  87.996 

Roba  2.251  4.496 

Rezervni delovi  -  - 

Alat i inventar  -  - 

  971.973  661.288 

     

Minus: ispravka vrednosti  (13.594)  (25.536) 

Materijal     

Dati avansi  (13.594)  (25.536) 

Roba     

Rezervni delovi     

Alat i inventar     

     

  958,379  635.752 

 

Starosna struktura plaćenih avansa za zalihe i usluge 

 

u hiljadama dinara 

Starost plaćenih avansa za zalihe i usluge 

u danima 
Do 365 dana 

Preko godinu 

dana 
Ukupno 

Plaćeni avansi, bruto 46.446 13.594 60.040 

Ispravka vrednosti  (13.594) (13.594) 

Plaćeni avansi, neto 46.446  46.446 
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11. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI  

 

u hiljadama dinara 

  

Stalna sredstva 

namenjena prodaji 

Neto stanje 31.12.2015. godine 1.240.355 

Neto stanje 31.12.2014. godine 1.240.355 

 

Stalna sredstva namenjena prodaji vrednovana su po nabavnoj vrednosti, koja je niža od fer 

vrednosti umanjene za troškove prodaje, što je u skladu sa paragrafom 15 MSFI 5 – Stalna imovina 

koja se drži za prodaju. 

 

12. POTRAŢIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 

 

u hiljadama dinara 

 

Kupci u 

zemlji  - 

matična i 

zavisna 

pravna lica 

Kupci u 

ino - 

ostala 

povezana 

pravna 

lica 

Kupci  u 

zemlji - 

ostala 

povezana 

pravna 

lica 

Kupci u 

zemlji 

Kupci u 

inostranstvu 

Potraživanja 

- ukupno 

Bruto potraživanje na početku 

godine 
691,585 250,213 3,027 1,166,187 379,263 2,490,275 

Bruto potraţivanje na kraju 

godine 
1,000,365 328,897 1,453 1,118,555 395,359 2,868,908 

 
      

Ispravka vrednosti na početku 

godine 
  (98,957) (3,027) (1,160,140) (379,263) (1,641,387) 

Smanjenje ispravke vrednosti 

u toku godine    
1,574 31,371 

 
32,945 

Smanjenje ispravke vrednosti 

u toku godine po osnovu 

naplate 
   

154,557 
 

154,557 

Povećanje ispravke vrednosti 

u toku godine  
(1,574) 

   
(1,574) 

Ostalo 
 

          

Ispravka vrednosti na kraju 

godine 
- (100,531) (1,453) (974,212) (379,263) (1,455,459) 

 
     

 

NETO STANJE 
     

 

31. decembar2015. godine 1,000,365 228,366 - 143,343 16,096 1,389,170 

31. decembra 2014. godine 691,585 151,256 - 6,047 - 848,888 
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u hiljadama dinara 

Starost potraživanja  u danima 

Potraživanja 

do 365 dana 

starosti 

Potraživanja 

starija od 

godinu dana 

Ukupno 

(2+3) 

1 2 3 4 

Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica (bruto) 1.000.365   1.000.365 

Ispravka vrednosti    

Neto potraživanja 1.000.365   1.000.365 

        

Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica (bruto) 228.366 100.531 328.897 

Ispravka vrednosti 
 

(100.531) (100.531) 

Neto potraživanja 228.366 
 

228.365 

        

Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica (bruto) - 1.453 1.453 

Ispravka vrednosti  (1.453) (1.453) 

Neto potraživanja - - - 

 
   

Kupci u zemlji (bruto) 143,343 974,212 1.118.555 

Ispravka vrednosti 
 

(974,212) (974,212) 

Neto potraživanja 143,343 - 143,343 

        

Kupci u inostranstvu (bruto) 16,096 379,359 395.359 

Ispravka vrednosti  (379,359) (379,263) 

Neto potraživanja 16,096 - 16,096 

 

Na dospela potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate. Naplata potraživanja nije 

obezbeĎena teretom na imovini dužnika ili jemstvom trećeg lica. 

 

13. DRUGA POTRAŢIVANJA  

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2015. 

31. decembra 

2014. 

   

Potraživanja od zaposlenih 7.842 11.666 

Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 34.369 - 

Ostala kratkoročna potraživanja 3.291 14.044 

Ispravka vrednosti drugih potraživanja (11.864) (1.395) 

DRUGA POTRAŢIVANJA: 33.638 24.315 
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14. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

u hiljadama dinara 

 

Kratkoročni 

krediti 

matičnom i 

zavisnim 

pravnim 

licima 

Kratkoročni 

krediti 

ostalim 

povezanim 

pravnim 

licima 

Kratkoročni 

krediti u 

zemlji 

Kratkoročni 

krediti u 

inostranstvu 

Ostali 

kratkoročni 

plasmani 

Ukupno 

Bruto stanje na početku godine 3,135 
 

120,605 
 

81,470 205,210 

Bruto stanje na kraju godine 4,335 
 

49,488 
 

81,470 135,293 

 

  
 

  
   

Ispravka vrednosti na početku 

godine   
(13,118) 

 
(81,470) (94,588) 

Ispravka vrednosti na kraju 

godine 
  

 
(13,127) 

 
(81,470) (94,597) 

 
      

NETO STANJE       

31.decembar 2015. godine 4,335 
 

36,361 
  

40,696 

31. decembar 2014. godine 3,135 
 

107,487 
  

110,622 

 

 

     
u hiljadama dinara 

Dužnik 

Dan 

doznake 

kredita 

ObezbeĎenje 

Kamat

na 

stopa 

Valuta 
Bruto 

iznos 

Ispravka 

vrednosti 

Neto 

iznos 

Simpo dekor 

d.o.o. 
08.09.2014. nema nema RSD 3.100  3.100 

Simbi d.o.o. 09.09.2014. nema nema RSD 35  35 

Simpo Deciji 

krevetici d.o.o 
04.09.2015 nema nema RSD 1.200  1.200 

a) Kratkoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima 4.335 

Potrošački krediti 

Simpovih radnika 
        20.269   20.269 

Sindikalni krediti         16.072 
 

16.072 

Utuženi sindikalni 

krediti 
        5.091 (5.091)  

Potraživanja za 

utužene kredite 
        2.462 (2.462)  

Utuženi sindikalni 

krediti 
        5.587 (5.587)  

b) Kratkoročni krediti u zemlji 36.361 
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c) Ostali kratkoročni plasmani 

  

 

   
u hiljadama dinara 

Vrsta plasmana Rok dospeća Valuta Bruto iznos Ispravka 
Neto 

iznos 

"Kondiva" d.o.o.     5.450 (5.450)  

"Lagado" d.o.o.     60.000 (60.000)  

"Bureau cube"     13.660 (13.660)  

"Nova Slobodna REC"     120 (120)  

"KCS"     400 (400)  

"Bureau cube"     1.840 (1.840)  

Ostali kratkoročni finansijski plasmani - ukupno 81.470 (81.470)  

 

15. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2015. 

31. decembra 

2014. 

   

1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima 29.905 3.499 

2. Dinarski poslovni račun 47.739 255.421 

3. Devizni poslovni račun 15.952  

4. Dinarska blagajna  1.708 7.628 

5. Devizna blagajna 128 292 

6. Ostala novčana sredstva 10.519 845 

UKUPNO (1 do 6) 105.951 267.685 

 

16. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2015. 

31. decembra 

2014. 

   

1. Unapred plaćeni troškovi - - 

2. Potraživanja za nefakturisani prihod - - 

3. Ostala aktivna vremenska razgraničenja 17.598 58.764 

UKUPNO (1 do 3) 17.598 58.764 

 

17.  KAPITAL 

 

Akcijski kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od 9.729.945 hiljada 

RSD (2014. godine 7,734,921 hiljada RSD) čini 5.401.022 običnih akcija (2014. godine 4,293,599  

– obicnih akcija). 
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Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od 

vrednosti i kod Agencije za privredne registre. 
 

Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu: 

 

u hiljadama dinara 

 
31.12.2015. 

 
31.12.2014. 

 

Broj 

akcija  
% učešća 

 

Broj 

akcija  
% učešća 

        

Akcije fizičkih lica 550.992  10.20% 
 

550.926  12,83% 

Akcije pravnih lica    
 

50.787  1,18% 

Akcije Republičkog fonda PIO 153.951  2.85% 
 

153.951  3,59% 

Akcije fonda za razvoj RS 11.157  0.21% 
 

  0,00% 

Akcije Republike Srbije 1.974.821  36.56% 
 

892.390  20,78% 

Akcije Akcionarskog fonda 305.514  5.66% 
 

305.514  7,12% 

Grad Vranje 1.268.288  23.48% 
 

1.268.288 
 

29,54% 

Nacionalna služba za zapošljavanje 197.719  3.68% 
 

198.719 
 

4,63% 

PIO fond RS 99.563  1.84% 
 

99.563 
 

2,32% 

Opština Bujanovac 46.323  0.85% 
 

46.323 
 

1,08% 

Opština Trgovište 31.029  0.57% 
 

31.029 
 

0,72% 

Ostali akcionari 761.666  14.1%  696.109  16,21% 

        

 
5.401.022 

 
100,00% 

 
4.293.599 

 
100,00% 

 

Društveni kapital obračunske akcije 95,415    100.00%   95,415   100.00% 

 

Nominalna vrednost jedne akcije je 1.801,50 dinara. 

Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi na dan 07.04.2016. godine iznosi 150 

dinara. 
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18. DUGOROČNA REZERVISANJA 

 

U skladu sa Zakonom o radu i članom 128. Kolektivnog ugovora potpisanog 15.08.2006. godine 

izmeĎu generalnog direktora Društva i Samostalnog sindikata, Društvo ima obavezu da zaposlenom 

isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu tri prosečne zarade ostvarene u Republici 

Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Naknade zaposlenima po osnovu ovih 

planova nisu obezbeĎeni fondovima. Društvo nije izvršilo aktuarsku procenu sadašnje vrednosti ove 

obaveze, i s tim u vezi, nije izvršilo rezervisanja po tom osnovu u pratećim finansijskim izveštajima. 

Zbog povoljne starosne strukture i postojećeg broja zaposlenih, rukovodstvo Društva veruje da bi 

takva rezervisanja, ukoliko bi bila procenjena, bila nematerijalna za poštenu prezentaciju 

finansijskih izveštaja. 

 

19. DUGOROČNE OBAVEZE 
 

Kreditor Rok otplate 
Početak 

otplate 
ObezbeĎenje 

Kamatna 

stopa 

Valuta 

u kojoj 

je 

kredit 

uzet 

Iznos u 

stranoj valuti 

Iznos 

hiljada 

dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Banke u stečaju (Pariski i 

Londonski klub) 
            2.950.169 

Fond za razvoj 

Republike Srbije 
            362.306 

Javni prih. (por.na 

promet, por.i doprin.na 

zarade, ost.) 

            46.544 

Javna preduzeća 

(Beograd, Vranje, Novi 

Sad, Kraljevo) 

            135.603 

1) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital   3.494.622 

Fond za razvoj RS 01206 16.03.2011. 31.03.2018. 
 

2,5%g. EUR 1.518.635,97 182,928 

Fond za razvoj RS10 

00847 
05.03.2010. 04.03.2017. 

 
2,5% g. EUR 620.364,23 74,384 

Fond za razvoj RS 05947 30.12.2011. 31.12.2018. 
 

2,5% g. EUR 999.538,97 120,796 

Fond za razvoj RS 01784 10.05.2012. 31.03.2019. 
 

2,5% g. EUR 842.038,82 101,988 

Fond za razvoj RS 05304 06.12.2012. 31.09.2019. 
 

2,5%g. EUR 2.025.652,26 246,971 

Fond za razvoj RS 23203  17.12.2014. 30.09.2017.  3%g. EUR 5.000.000,00 622,997 

Fond za razvoj RS  2080 30.06.2017. 30.06.2016.  1%g EUR 834.074,59 101,445 

Fond za razvoj RS 23630 30.06.2019. 30.09.2016.  3%g. EUR  255,152 

Fond za razvoj RS 4602 30.09.2017. 31.12.2016.  1%g EUR 148.111,45 18,014 

Fond za razvoj RS 5562 31.12.2017. 31.12.2016.  1%g EUR 246.657,58 30,000 

Agencija za osiguranje 

izvoza 
      773.073 

Srpska banka a.d. 17.05.2012. 10.05.2018. 
 

4.071% 

g 
EUR 1.910.305,47 233,040 

2) Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 
 

2.760.784 

Merlin d.o.o. 7 godina 14.05.2012.       720.000 87.066 

3) Ostale dugoročne obaveze   87.066 

UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE (1 DO 3)   6.342.476 
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20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 
 

Kreditor 
Početak 

otplate  

Rok 

otplate 

ObezbeĎ

enje 

Kamatna  

stopa 

Valuta u 

kojoj je 

kredit 

uzet 

Iznos u 

stranoj valuti 

Iznos hiljada 

dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AOFI 30.11.13. 21.11.12. 
 

3%g. EUR 2.000.000,00 243,252 

AOFI 31.12.16. 31.12.16.  3%g. EUR 1.029.963,70 125,271 

Postanska (Br. partije 

61673007) 
28.02.14. 28.03.13. 

 
8%g+NBS EUR 3.346.004,73 406,962 

Postanska (Br. partije 

61673008) 
14.05.14. 14.05.13. 

 
8%g+NBS EUR 2.075.504,06 252,435 

Srpska banka         EUR 288.119,12 34,850 

"Univerzal banka" a.d. u 

stečaju  
        RSD 

  
15,935 

Agrobanka a.d. 27.04.12. 15.10.15.  10% g. EUR 1.944.444,44 236,495 

Fond za razvoj RS 00208 26.01.05. 31.12.07.  1% g. EUR 62.809,14 
7,639 

Fond za razvoj RS 00277 02.02.05. 31.12.07.  1% g. EUR 252.950,42 
30,765 

Fond za razvoj RS 01244 13.05.05. 31.03.08.  1% g. EUR 184.690,78 
22,463 

Fond za razvoj RS 03194 01.11.05. 30.09.08.  1% g. EUR 193.796,87 
23,571 

Fond za razvoj RS 03471 22.11.05. 30.09.08.  1% g. EUR 193.078,16 
23,483 

Fond za razvoj RS 00355 29.12.05. 31.12.08.  1% g. EUR 173.812,38 
21,140 

Fond za razvoj RS 00988 03.04.06. 31.03.09.  1% g. EUR 210.246,64 
25,571 

Fond za razvoj RS 01469 07.06.06. 31.03.09.  1% g. EUR 232.711,80 
28,304 

Fond za razvoj RS 02775 06.10.06. 30.09.09.  1% g. EUR 99.182,47 
12,063 

Fond za razvoj RS 18354 24.07.09. 30.06.15.  0,5% g. EUR 2.224.659,71 
268,227 

Fond za razvoj RS 19601 06.05.10. 30.11.13.  2% g. RSD   
433,620 

Fond za razvoj RS 01551 27.04.10. 27.04.13.  2%g. EUR 366.487,56 
44,574 

Fond za razvoj RS 02436 05.07.10. 05.07.13.  1%g. EUR 96.914,01 
11,787 

Fond za razvoj RS 01207 16.03.11. 16.09.11  2,5%g. EUR 1.254.449,46 
149,092 

Fond za razvoj RS 05112 10.11.11. 10.11.14.  1% g. EUR 148.038,27 18,005 

Fond za razvoj RS 01317 06.04.12. 31.03.15.  1% g. EUR 271.243,02 32,990 

Fond za razvoj RS 01540 20.04.12. 31.03.15.  1% g. EUR 543.549,79 66,110 
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Fond za razvoj RS 22727 08.01.13. 30.09.15.  3.5%g. EUR 2.708.315,86 324,013 

Fond za razvoj RS 23203  17.12.14. 30.09.17.  3%g. EUR 5.000.000,00 622,997 

1) Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   2,858,621 

"Metroplitan Project" 

doo. 
            487 

"Beogradska poslovna 

škola" Beograd 
      RKS  NBS     646,436 

Sindikat Simpo       4,000 

2) Ostale kratkoročne finansijske obaveze   650,923 

UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (1 DO 2)   3,509,544 

 

 

21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2015. 

31. decembra 

2014. 

   

1. Obaveze iz specifičnih poslova 650.110 642.903 

2. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 654.043 602.815 

3. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada 

na teret zaposlenog 
390.971 163.662 

4. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada 

na teret poslodavca 
242.135 80.279 

5. Obaveze za bruto naknade zarada koje se refundiraju 35.679 17.637 

6. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 597.265 497.007 

7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog 

putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 
3.856 3.244 

8. Obaveze prema organimaa upravljanja 15.410 15.094 

9. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima 59 (11) 

10. Ostale obaveze  (3.652) (3.030)  

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 10) 2.585.876 2.019.600 

 

22. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŢBINE 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2015. 

31. decembra 

2014. 

   

   1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili 

na teret troškova 
351.001 416.468 

   2. Obaveze za doprinose koji terete troškove  - 

   3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 5.151 4.284 

OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I 

DRUGE DAŢBINE (1 DO 3) 
356.152 420.752 
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23. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 

 

u hiljadama dinara 

Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva: Vrednost 

TuĎa roba 1.974  

TuĎa osnovna sredstva 39.182  

Primljene garancije 472.412 

Ukupno: 513.568 

  

u hiljadama dinara 

Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava: Vrednost 

TuĎa roba 1.974  

TuĎa osnovna sredstva 39.182  

Primljene garancije 472.412 

Ukupno: 513.568 

 

 

24. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

1. Prihodi od zakupnine 47.956 37.380 

2. Ostali poslovni prihodi 2.773 984 

DRUGI POSLOVNI PRIHODI (1 + 2) 50.729 38.364 

 

 

25. TROŠKOVI MATERIJALA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Troškovi materijala za izradu 663.924 453.527 

2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 17.553 13.019 

TROŠKOVI MATERIJALA (1 + 2) 681.477 466.546 
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26. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  950.145 1.263.768 

2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 

poslodavca 
169.597 225.803 

3. Troškovi naknada po ugovoru o delu 3.360 3.485 

4. Troškovi naknada po autorskim ugovorima  - 

5. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i 

povremenim poslovima 
 - 

6. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih 

ugovora 
106 292 

7. Troškovi naknada direktoru odnosno članovima organima 

upravljanja i nadzora 
3.904 13.638 

8. Ostali lični rashodi i naknade 846.761 53.795 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 

OSTALI LIČNI RASHODI (1 do 8) 
1.973.873 1.560.781 

 

27. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Troškovi usluga na izradi učinaka 28 140 

2. Troškovi transportnih usluga 29.135 16.661 

3. Troškovi usluga na održavanju 44.468 27.559 

4. Troškovi zakupnina 3.795 27.725 

5. Troškovi sajmova 3.478 - 

6. Troškovi reklame i propagande 16.221 7.230 

7. Troškovi ostalih usluga 3.309 2.993 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 7) 100.434 82.308 
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28. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Troškovi neproizvodnih usluga 12.249 18.338 

2. Troškovi reprezentacije 1.226 1.711 

3. Troškovi premije osiguranja 83.611 79.765 

4. Troškovi platnog prometa 9.536 5.720 

5. Troškovi članarina 1.264 667 

6. Troškovi poreza 40.387 35.874 

7. Troškovi doprinosa  - 

8. Ostali nematerijalni troškovi 27.043 22.178 

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 8) 175.316 164.253 

 

29. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Prihodi od usklaĎivanja vrednosti potraživanja i 

kratkoročnih finansijskih plasmana  
168.097 537 

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 

OSTALE IMOVINE (1) 
168.097 537 

 

 

30. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. ObezvreĎenje nekretnina, postrojenja i opreme - 101 

2. ObezvreĎenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 

plasmana  
72.780 339.987 

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 

OSTALE IMOVINE (1 + 2) 
72.780 340.088 
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31. OSTALI PRIHODI 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, 

postrojenja i opreme 
29.624 5.613 

2. Dobici od prodaje materijala 3.082 5.943 

3. Viškovi 26 308 

4. Nenaplacena otpisana potrazivanja 4.500  

5. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika 40.440 62.684 

6. Prihodi od smanjenja obaveza  677.830 - 

7. Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih 

rezervisanja 
 925 

8. Ostali nepomenuti prihodi 9.055 6.979 

OSTALI PRIHODI (1 do 7) 764.557 82.452 

 

32. OSTALI RASHODI 

 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. 

imovine, nekretnina, postrojenja i opreme 
8.785 15.072 

2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od 

vrednosti 
 183.436 

3. Gubici od prodaje materijala 380 881 

4. ObezvreĎenje nekretnina, postrojenja i opreme   

5. Manjkovi 228 405 

6. Rashodi po osnovu direktih otpisa potrazivanja 5.425  

7. Ostali nepomenuti rashodi  55.238 81.925 

8. ObezvreĎenje ostale imovine 4.105  

OSTALI RASHODI (1 do 6) 74.161 281.719 

 



"SIMPO" a.d. Vranje 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

31. decembar 2015. godine 

29 

 

 

 

33. NETO DOBITAK/NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2014. 

   

1. Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu 

materijalno značajne  2.689 

2. Gubitak poslovanja koje se obustavlja  - 

3. Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu 

materijalno značajne 
 (2.023.311) 

    

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja (3+2-1)  (2.020.622) 

 

34. ZARADA PO AKCIJI 

 

Društvo izračunava osnovnu zaradu po akciji kao odnos neto dobitka iz kontinuiranog poslovanja 

koji pripada akcionarima koji poseduju obične akcije i ponderisanog prosečnog broja običnih akcija 

u opticaju za period, ne uzimajući u obzir sopstvene akcije stečene u toku godine od strane Društva. 
 

Proračun zarade po akciji za 2014. i 2013. godinu izvršen je na osnovu sledećih podataka: 
 

u hiljadama RSD 

 2015.  2014. 
 

Neto gubitak tekuće godine (326,703)  (6,406,970) 

      

Ponderisani broj običnih akcija 5,401,023  4,293,599 

 

 

35. USAGLAŠAVANJE POTRAŢIVANJA I OBAVEZA 

 

Društvo je vršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2015. 

i 2014. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, utvrĎena su materijalno 

značajna neusaglašena potraživanja i obaveze. 

 

 

36. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 

 

1. Simpo je 27.02.2016. godine dobio Zaključak Vlade RS u kome se kaže da je Vlada 

upoznata sa Izveštajem o poslovanju kompanije Simpo a.d. sa predlogom mera za 2016.god. 

i na osnovu toga donela odluku da Upravni odbor Fonda za razvoj RS donese odluku o 

odbrenju  kredita za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu od 5 miliona evra u dinarskoj 

protivvrednosti. 
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Kredit je Simpo u obavezi da vrati najkasnije 30. juna 2016.god. iz sledećih sredstava: 

- Iznos od 2.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti istog ili narednog dana od dana 

isplate naknade za eksproprijaciju za objekte koji su predmet eksproprijacije u sklopu 

projekta ,,Beograd na vodi,, nakon izmirenja svih obaveza koje Društvo ima prema Agenciji 

za osiguranje i finansiranje izvoza RS ; 

- Iznos od 3.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti iz sredstava kredita od Agencije koji 

će biti odobren u roku od pet dana od dana kada Društvo izmiri sve obaveze koje ima prema 

Agenciji, osim obaveza po osnovu važećih ugovora o garantovanju potpisanih izmedju 

Agencije i Simpa. 

2.  Simpo se obratio Privrednoj Komori Srbije, Centru za usluge i posredovanje, sa zahtevom 

za održavanje sastanka sa predstavnicima poslovnih banaka, i to: 

- Banka Poštanska štedionica ad Beograd 

- Srpska banka ad Beograd 

- Univerzal banka ad u stečaju Beograd 

- Nova Agrobanika ad u stečaju Beograd 

Na osnovu izmenjenih parametara o kreditnoj zaduženosti Simpa, Simpo predlaže reprogram svih 

dospelih kreditnih obaveza prema gore navedenim poslovnim bankama pod sledećim uslovima: 

 da se svi krediti prevedu u dugoročne, sa rokom otplate od osam godina i grejs periodom od 

dve godine, ukupno 10 godina 

 da se kamata obračunata za 2015. godinu otpiše 50%, s obzirom da je došlo do znatnog 

smanjenja referentne kamatne stope, a i da su se ostali uslovi kreditiranja privrednih 

subjekata promenili 

 da kamatna stopa u grejs periodu iznosi 1% sa redovnim izmirivanjem 

 da kamatna stopa, u otplatnom periodu, iznosi 3% na godišnjem nivou 

Otplata ukupnih – reprogramiranih dugoročnih kredita bi se realizovala u periodu od 1. januara 2018 

do 31. decembra 2025. godine u jednakim tromesečnim anuitetima (glavnica i dospela kamata).  

  Vlada RS je donela Zaključak kojim se omogućuje da potraživanja od privrednog društva Simpo, 

koja se odnose na potraživanja odobrena preko Fonda za razvoj RS po programu za kreditnu 

podršku privredi, izmiri davanjem udela u povezana društva koja su van „core“ biznisa, na osnovu 

Procene vrednosti povezanih društ 

 

37. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 

 

Sudski sporovi 
 

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine vodi više sudskih sporova u kojima se javlja 

kao tuženi. Rukovodstvo Društva ne očekuje gubitke u narednom periodu po osnovu ovih sudskih 

sporova i shodno tome nije izvršilo rezervisanje za potencijalne gubitke po sudskim sporovima. 
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38. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 

 

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 

 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, finansijskom riziku 

(deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na 

vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima.  

 

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na 

poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište 

takvih instrumenata u Republici Srbiji. 

 

Tržišni rizik 

Društvo je osetljivo na prisustvo sistemskih rizika koji podrazumevaju rizike ekonomskog okruženja 

u okviru države, privredne grane i sl. na koje Društvo ne može da utiče: inflacija, promena poreskih 

propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog okruženja, konkurencije, 

sirovinske baze i sl.  

 

Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspešnost poslovanja uprave Društva. 

 

Finansijski rizik 

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima koji se javlja kao devizni rizik i rizik 

od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše 

izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva. 

 

Devizni rizik 

 

Izloženost Društva deviznom riziku se odnosi na ostale dugoročne finansijske plasmane, 

kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, dugoročne 

kredite, ostale dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja 

nominirane u stranoj valuti. 

 

Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan 

izveštavanja je sledeća: 

u hiljadama dinara 
 Imovina  Obaveze 

 2015  2014  2015  2014 

        

EUR 958.822          953.689   5.861.087       5.474.153  

        

 958.822         953.689   5.861.087      5.474.153  

 

Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obaveza u stranim valutama evidentno je da je Društvo 

osetljivo na promene deviznog kursa EUR. 

 

Osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u odnosu na pomenute strane valute, 

predstavlja procenu rukovodstva Društva u pogledu mogućih promena kursa RSD u odnosu na 

EUR. 
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u hiljadama dinara 
 2015  2014 

     10%  -10% 

        

EUR       (490.227)         490.227        (452.046)         452.046  

        

        

      (490.227)        490.227        (452.046)        452.046  

 

Kamatni rizik 

 

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na plasmanima i obavezama kod kojih su 

kamatne stope varijabilne. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju 

instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  

 

Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine sa stanovišta izloženosti 

kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  

 

u hiljadama dinara 

Finansijska sredstva 

     

Nekamatonosna 

 

          9.183.868  

  

          8.920.744 

Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)  

 

                        -  

  

                        -  

Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)  

 

                        -  

  

                         -  

      

  

           9.183.868  

  

          8.920.744 

Finansijske obaveze 

     Nekamatonosne 

 

         12.587.958  

  

          6.999.926 

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)  

 

          1.305.833  

  

          6.412.550 

Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)  

 

                         -  

  

          1.646.293 

      

  

         13.893.791  

  

        15.058.769 

 

Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2015. godinu na 

realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2014. godine - 1%), počev od 1. januara. 

Povećanje odnosno smanjenje od 1% predstavlja realno moguću promenu kamatnih stopa, imajući u 

vidu postojeće tržišne uslove. Ova analiza primenjena je na finansijske instrumente Društva koji su 

postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene.  
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u hiljadama dinara 
 2015  2014 

     1%  -1% 

        

Finansijska sredstva         (13.058)           13.058                     -                      -  

Finansijske obaveze     (16.463)         16.463             

        

        (13.058)          13.058   (16.463)         16.463 

 

Kreditni rizik 
 

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da 

dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak 

Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date 

garancije i jemstva trećim licima. 
 

U Republici Srbiji ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i 

rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuĎeno da koristi ostale javno dostupne 

finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Agencija za privredne registre) i interne 

istorijske podatke o saradnji sa odreĎenim poslovnim partnerom u cilju odreĎivanja njegovog 

boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrĎuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u 

skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne  

kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 
 

U slučaju povećanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom 

riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviĎene poslovnom politikom. 
 

Društvo ima značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potraživanja i plasmani 

značajnim delom odnose na povezana pravna lica. 
 

Rizik likvidnosti 
 

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeĎuje da Društvo u 

svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti 

održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i 

održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.  

 

Ročnost dospeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli: 
u hiljadama dinara 

2015. godina dо 1 godine  
оd 1 dо 2 

godine 
 

оd 2 dо 5 

godina 
 Ukupno 

        

Dugoročni krediti 3,956,293   74,389   2,311,794  6,342,476 

Obaveze iz poslovanja 1,455,895                    -                       -     1,455,895 

Krat. finan. obaveze 3,509,544                    -                       -     3,509,544 

Ostale krat. obaveze 2,585,876                    -                       -     2,585,876 

        

 11,507,608  74,389  2,311,794  13,893,791 
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2014. godina dо 1 godine  
оd 1 dо 2 

godine 
 

оd 2 dо 5 

godina 
 Ukupno 

Dugoročni krediti 7.028.114  305.188  610.377  7.943.679 

Obaveze iz poslovanja 1.354.123                    -                       -     1.354.123 

Krat. finan. obaveze 3.768.050                    -                       -     3.768.050 

Ostale krat. obaveze 2.019.600                    -                       -     2.019.600 

        

 14.169.887   305.188   610.377   15.085.452 

 

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma 

na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan). 

 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 
2015. 

godina 

2014. 

godina 

1 
OBRTNA IMOVINA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE 
0.48 0,43 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST 
 

  

2 
OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE 
0.20 0,17 

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI   

3 
GOTOVINA I GOT. EKVIVALENTI/ 

DOSPELE KRATKOROČNE OBAVEZE 
0,01 0,04 

 

Koeficijent ispod 1 pokazuje prisustvo rizika likvidnosti. 

 

39. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 

 

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje  mogućnosti 

da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i 

drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva 

pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos 

ukupnih obaveza (zaduženosti) i ukupnog sopstvenog kapitala. Ukupan sopstveni kapital predstavlja 

zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti. 

 

Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine su bili sledeći: 

 

u hiljadama dinara 

1. Ukupne obaveze (dugoročne i kratkoročne)           14.287.957               15.550.177  

2. Ukupan sopstveni kapital              4.663.966                 3.043.130  

    

Pokazatelj zaduţenosti (koeficijent 1/2) 3,06  5,11 

 

Ako je koeficijent zaduženosti iznad 1 prisutan je rizik zaduženosti jer su ukupne obaveze veće od 

ukupnog sopstvenog kapitala kao garatne supstance poveriocima. 
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40. PORESKI RIZICI 

 

Poreski propisi Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje 

poreskih propisa od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se 

razlikovati od tumačenja rukovodstva. Usled toga, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih 

vlasti i Društvu može biti odreĎen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Period zastarelosti poreske 

obaveze je pet  godina, odnosno poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza 

u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   

 

 

41. SEGMENTI POSLOVANJA  

 

Društvo obavlja svoju poslovnu aktivnost kao jedinstven poslovni segment, i prati prodaju 

proizvoda i usluga po ino tržištima. Shodno tome, sledeće informacije predstavljaju obelodanjivanja 

na nivou Društva kao celine. 

 

 u hiljadama RSD 

 2015   2014 

    

Srbija bez Kosova 824.257  773.202 

Švedska    

Francuska 685  58 

Bosna i Hercegovina 192.704  63.221 

Nemačka  18.968  17.020 

Rusija   5.458 

Makedonija 145.784  63.820 

Kosovo 43.418  22.080 

Crna Gora  94.872  28.302 

Ostale zemlje           130.625  105.303 

    

 1.451.313  1.078.464 
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42. POVEZANE STRANE 

 

Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim licima.  

 

U toku 2015. i 2014. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  

 

u hiljadama RSD 

  2015.  2014. 
 

PRIHODI OD PRODAJE        

   - matično društvo        

   - zavisna pravna lica   63.601   30,305 

   - ostala povezana pravna lica  14.942   11,417 

      

  78.543   41,722 
 

 

NABAVKE     

   - matično društvo     

…   - zavisna pravna lica   610.189   677.907 

   - ostala povezana pravna lica     - 

      

  610.189   677.907 

 

POTRAŢIVANJA I PLASMANI     

Potraţivanja od kupaca:     

   - zavisna pravna lica      952,099 

   - ostala povezana pravna lica  1.353.540   - 

  1.353.540   925,099 

     

Kratkoročni finansijski plasmani:     

   - zavisna pravna lica     - 

     

      
 

u hiljadama RSD 

  2015. 

 

 2014. 

 

OBAVEZE     

Dugoročne finansijske obaveze:     

   - matično društvo     

   - zavisna pravna lica       

   - ostala povezana pravna lica  29.596   29,315 

  567.732   566,231 

     

  597.328   595,546 
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1)  Кратак опис пословних активности и 
организационе структуре правног лица 

 
 

Основне информације о друштву 
 

 
Назив:    СИМПО  
Пословно име:   СИМПО АД ВРАЊЕ  
Статус:     Активно привредно друштво 
Седиште:    Врање, Радничка 12 
Основна делатност:  Производња намештаја 
Шифра делатности:  36140 
Матични број:   07105681 
ПИБ:     100549457 
Телефон и фаx:   +381 17 424 136, +381 17 424 984 
Број текућег рачуна:  160-6911-04 »Banca Intesa« a.d. Beograd 

205-59554-03 »Комерцијална банка« а.д. 
Година оснивања:  1963. година 
Интернет адреса:  www.simpo.rs, www.simpogroup.rs 
Е-маил адреса:   office@simpo.rs 
 
 
Симпо АД је један од највећих произвођача и извозника намештаја у 
Србији. Симпо АД се налази у Врању и лоциран је у индустријској 
зони изван насељеног места поред међународног пута Е-75, као и 
поред главне међународне железничке пруге Београд - Скопље. 
 
Компанија има традицију дугу преко 50 година рада у производњи и 
продаји намештаја, сродних и пратећих производа и највећи је 
послодавац у региону југа Србије. 
 
Симпо АД је током историјског развоја изградио концепт заокруженог 
процеса производње, проширујући производне капацитете на 
производњу готових производа (намештаја и сродних производа) и 
репроматеријала. 
 

http://www.simpo.rs/
http://www.simpogroup.rs/
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У саставу Симпа се налазе још и пословно-логистички и продајни 
капацитети: Сектор транспорта, Услужне делатности Симпа, Услужни 
магацини репроматеријала и готове робе, малопродајни салони, 
СИМПО Пржар и угоститељски објекти. 

 
Организациона структура Симпа 

 
Пословни систем Симпа чине: 
 
1. Матично друштво, и 
2. Повезана друштва 
 
Организациона структура матичног друштва припада типу 
дивизионалне органзационе структуре са дефинисаним 
организационим деловима и заједничким функционалним целинама.  
 
Обављање основне производне и пратећих делатности матичног 
друштва, организовано је у оквиру организационих делова.  
 
У оквиру матичног друштва функционишу:  
- Производна делатност,  
- Услужне делатности,  
- Трговина.  
 
У оквиру Производне делатности се налазе: 
- Производња намештаја (100- Фабрика намештаја, 400 – 
Фабрика ламелираног намештаја, 250 – Фабрика Стил Сурдулица, 370 
– Фабрика рамовских конструкција) и 
- Тапетарска производња и производња душека (140 –Фабрика 
тапетарских производа и 270 - Фабрика душека) и 
- Целина развојног центра и развоја производње. 
 
У оквиру Услужних делатности функционишу:  
- сектор финансија  
- сектор ERC,  
- сектор правних послова,  
- сектор општих послова и безбедности,  
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- сектор информисања,  
- сектор унутрашње контроле,  
- сектор исхране, сектор угоститељства,  
- сектор инвестиција и инвестиционог одржавања. 
 
У оквиру Трговине функционишу:  
- сектор великопродаје,  
- сектор малопродаје,  
- сектор извоза,  
- сектор сервиса,  
- сектор набавке,  
- сектор транспорта и шпедиције и 
- маркетинг. 
 
У оквиру повезаних друштава функционишу: 
- СИМПО ДЕКОР 
- СИМПО ШИК 
- ФАБРИКА КОНДИВА 
- СИМПО ЛИНЕ 
- СИМПО ДЕЧИЈИ КРЕВЕТИЋИ 
- СИМПО ДРВО 
- СИМПО ТЕПИСИ 
- СИМПО ЦВЕЋЕ 
- СИМПО ОВЧАРСКА ФАРМА 
- ПРЕДУЗЕЋЕ СИМБИ 
- СИМПО КОМЕРЦ 
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2) Веродостојан приказ развоја и резултата 
пословања правног лица 

 

Историјат Симпа 
 

Симпо је основан 1963. године као Фабрика намештаја „Сима 
Погачаревић“ са 370 радника. Након превазилажења првих 
неуспешних година пословања, Симпо гради једну за другом 
фабрике, производне капацитете, продајне капацитете у свим већим 
градовима бивше Југославије, покреће свој возни парк. 
 
У свом развоју, Симпо не остаје само у дрвној индустрији и 
производњи намештаја као „core business“, већ производне 
капацитете проширује и на област кондиторске, текстилне 
индустрије, овчарске и биљне производње. 
 
Данас је Симпо један од највећих произвођача и извозника 
намештаја у Србији. Са традицијом дугом више од пет деценија у 
производњи и продаји намештаја, један је од највећих послодаваца у 
региону југа Србије.  
 
Међутим, од 2008. године, под утицајем светске економско-
финансијске кризе, долази до пада животног стандарда и куповне 
моћи становништва, што је за последицу имало пад производње и 
пласмана Симпових производа. Уследио је период задуживања 
неповољним банкарским кредитима што је додатно угрозило текућу 
ликвидност.  
 
Од овог периода пословање Симпа из године у годину показује 
потешкоће и слабости, као и немогућност гломазног пословног 
система да се прилагоди захтевима које пред њим поставља 
окружење. 
 
У току 2014. године начињен је низ пословних активности ка 
економско-финансијској консолидацији Симпа и извршено је, како 
финансијско, тако и пословно реструктурирање. 
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Од 31. октобра 2014. године Симпо је у већинском државном 
власништву, са следећом структуром капитала: 

 
Име и презиме лица Учешће

Република Србија 36,56

Град Врање 23,48

Републички фонд за здравствену заштиту 12,89

Акционарски фонд АД Београд 5,66

Национална служба за запошљавање 3,68

Републички фонд за пензијско и инвалидско осиг. 2,85

ПИО фонд Рс 1,84

Општина Бујановац 0,86

Општина Трговиште 0,57

Град Београд 0,46  
 

Резултати пословања Симпа у 2015. години 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

• Укупна вредност реализоване робе на нивоу СИМПА у 2015.г. 
износи 25,2 милионa ЕУР (производи матичног и зависних 
предузећа и допунски асортиман), што је у односу на 2014. 
годину, када је реализација износила 20,5 милиона ЕУР више за 
23%. 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 

 
Реализација у Малопродаји 

 
• Реализација преко наших малопродајних објеката, исказана по 

малопродајним ценама са пдв, износи 6,9 милиона ЕУР и већа је 
за 15,9% у односу на остварење у 2014. години, док је годишњи 
план остварен са 81,4%.  

 



 

 

 

 

 

7 

 

 
 

Реализација у Великопродаји 
 

• Преко канала Великопродаје Симпо је реализовао робу у 
вредности од 1,3 милиона ЕУР, што је у односу на 2014. годину 
више за 104,8%, док је годишњи план остварен са 48,8%. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА У ИЗВОЗУ 
 

 Укупна вредност реализације у извозу на нивоу СИМПА у 
2015.г. износи 13,3 милиона ЕУР, и показује раст у односу на 
прошлогодишње остварење за 32,3%, док је годишњи план 
остварен са 62,1%.  

 
 

Извоз матичног друштва 
 

 Од укупне вредности оствареног извоза у 2015. године, извоз 
матичног друштва износи 4,1 милиона ЕУР или 30,8% укупног 
извоза. Овакво остварење веће је у односу на реализацију 
извоза у 2014. години за 56,7%, док је годишњи план извршен 
са 59,0%. 

 

 
 

Извоз повезаних друштва 
 

 Од укупне вредности оствареног извоза у 2015. години, извоз 
повезаних друштава износи 9,2 милиона ЕУР или 69,2% укупног 
извоза. Овакво остварење веће је у односу на реализацију 
извоза у 2014. години за 23,7%, док је годишњи план извршен 
са 63,5%. 
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ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ У 2015. ГОДИНИ 
 

 Остварена вредност производње, на нивоу Симпа, у 2015. год. 
износи 26,2 милиона ЕУР што је у односу на остварење из 
претходне године веће за 44,1%, док је годишњи план остварен 
са 71,4%.  

 
 

Остварена вредност производње на нивоу матичног 
друштва у 2015. год. 

 
 На нивоу Матичног друштва остварена вредност производње у 

2015. год. износи 13,6 милиона ЕУР, што је у односу на 
остварену вредност производње у 2014. години више за 
155,3%, док је годишњи план остварен са 73,4%.  

 Вредност екстерне производње износи 11,3 милиона ЕУР или 
83,0%, док је вредност интерне производње 2,3 милиона ЕУР 
или 17,0% у односу на укупно остварену вредност производње 
матице. 
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Остварена вредност производње на нивоу повезаних 
друштава у 2015. год. 

 
 На нивоу повезаних друштава остварена вредност производње 

у 2015. год. износи 12,6 милиона ЕУР, што је у односу на 
остварену вредност производње у 2014. години мање за 2,2%, 
док је годишњи план остварен са 69,3%.  
 

 Вредност екстерне производње износи 12,2 милиона ЕУР или 
96,8%, док је вредност интерне производње 0,4 милиона ЕУР 
или 3,2% у односу на укупно остварену вредност производње 
повезаних друштава. 
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Физички обим производње Фабрике Намештаја, Тапетарије и Душека 
2015/014. у ком. 

 

Р.бр. Производ 2014 2015
2015  

/2014

ФАБРИКА НАМЕШТАЈА

1 Спаваће собе 340 1928          567.1      

2 Ормари 353 2138          605.7      

3 Кревети 129 1201          931.0      

4 Комоде 921 5095          553.2      

5 Столови 758 1059          139.7      

6 Сточићи 353 2780          787.5      

ФАБРИКА ТАПЕТАРИЈЕ

1 Грт ТДФ у кожи 852 1555          182.5      

2 Грт ТДФ у штофу 1606 4032          251.1      

3 табурети 466 809          173.6      

4 Кревети 28 79          282.1      

5 столице 229 353          154.1      

ФАБРИКА ДУШЕКА

1 Душеци 7,121 27,077          380.2      

2 Лежајеви 2254 7575          336.1      

3 Грт ТДФ 982 972            99.0       
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Остварене зараде 
 

Кратак преглед остварених просечних нето зарада у 2015. године у 
односу на остварену просечну нето зараду у 2014. години на нивоу 
матице СИМПА, просечне нето зараде у грани производња намештаја 
дати су у наставку:  
 

Р.
бр 

Опис 
Просечна нето зарада Индек

с 
2010/
2009 

I-XII 2014 I-XII 2015 15/14 
1 Симпо а.д. 28.419 

 
29.824 104,9 

2 Просечна зарада у производњи намеш. 24.849 26.625 107,1 
3 Просечна зарада у РС 44.530 44.432 99,8 

 
 У 2015. години, просечна нето зарада запослених у матици 

Симпа, мања је за 32,8% у односу на просечну нето зараду у 
Републици Србији која је износила 44.432 динара. 

 
 У односу на просечну нето зараду исплаћену у индустрији 

намештаја у Републици Србији, која је према подацима 
Републичког Завода за статистику, у 2015. износила 26.625 
динара, просечна нето зарада запослених у Симпу, у 2015. год. 
већа је за 12,0%. 
 

Запослени 
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р.б. опис нк пк кв ссс вкв вс всс укупно

1 Фабрика намештаја 18 33 92 62 1 32 10 248

2 Фабрика тапетарије 20 45 114 62 0 11 2 254

3 Фабрика душека 36 44 59 61 0 7 9 216

4 Стил 2 5 30 14 0 2 1 54

5 Рамови 3 7 32 20 0 0 1 63

6 Фабрика ламелираног намештаја 13 0 35 22 0 2 2 74

7 Развојни центар 1 3 10 11 0 16 24 65

8 Сектор исхране 4 4 19 8 0 0 1 36

9 Транспорт 4 5 19 12 3 1 4 48

10 Управа 0 0 0 3 0 0 6 9

11 Сектор правних послова 3 0 2 1 0 2 6 14

12 Сектор општих послова 5 3 19 10 2 2 2 43

13 Сектор финансија 0 0 1 19 0 5 16 41

14 ЕРЦ 0 0 1 2 0 2 7 12

15 Сектор плана и анализе 0 0 0 2 0 1 5 8

16 Сектор набавке 0 0 0 1 0 1 8 10

17 Сектор увоза 0 0 0 3 0 0 9 12

18 Сектор за управљање квалитетом 0 0 1 1 0 0 7 9

19 Сектор сервиса Врање 2 2 7 4 0 0 1 16

20 Сектор за развој породичних фабрика 0 0 1 0 0 0 2 3

21 Сектор унутрашње контроле 0 0 0 0 0 1 4 5

22 Пословни ценат БГ и заједничке службе 1 0 0 3 0 0 4 8

23 Малопродаја 8 1 56 99 0 11 10 185

24 Великопродаја 41 5 32 31 0 5 17 131

25 Сектор одржавања 0 1 6 0 0 0 2 9

26 Синдикат 0 0 0 1 0 0 0 1

27 Сектор угоститељства 6 3 16 7 0 2 0 34

МАТИЦА 167 161 552 459 6 103 160 1608

Структура у % 10    10  34    29    0    6    10  100    

28 Декор 6 9 39 32 0 4 8 98

29 Цвеће 2 0 1 5 0 1 4 13

30 Кондива 0 0 0 1 0 0 1 2

31 Креветићи 9 9 28 31 0 3 2 82

32 Власина 3 0 0 2 0 0 20 25

33 Ћићевац 17 0 10 23 0 0 3 53

34 Црна Трава 0 0 0 0 0 0 2 2

35 Куршумлија 115 2 94 332 1 11 18 573

36 Симпо Лине 2 6 4 12

Повезана друштва 152 20 172 428 1 25 62 860

Структура у % 18    2    20    50    0    3    7    100    

УКУПНО 319 181 724 887 7 128 222 2468

Структура у % 12,9 7,3 29,3 35,9 0,3 5,2 9,0 100,0  
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3) Информација о улагањима у циљу заштите  
животне средине 

 
Производна постројења СИМПА налазе се у индустријској зони 

града, на крају Врањске котлине. Стање природног окружења и 
непромењен екосистем потврђују добру еколошку праксу СИМПА. 

 
Опредељење ка одрживом развоју и брига о запосленима 

дугогодишња је политика СИМПА. 
У складу са тим, на нивоу СИМПА, генерални директор је 

одговоран и за сегмент заштитите животне средине и заштите 
здравља и безбедности на раду. Поред одговорности генералног 
директора постоји И одговорно лице за безбедност и здравље на 
раду са положеним стручним испитом које је Именовано одлуком од 
стране генералног директора. 

 
Координација послова релевантних за овај сегмент заштитите 

животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, 
организационо припада Сектору оипштих послова. 

 
СИМПО је у 2012.год. сертификовао систем управљања 

заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ИСО 
14001 и систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са 
захтевима стандарда ОХСАС 18001. 

 
Специфични утицаји на животну средину који су последица 

активности у производњи намештаја, душека и декоративних тканина 
примарно, потичу од: 

 
-Генерисања чврстог отпада 
-Потрошње природних ресурса 
-Емисије у атмосферу 
-Отпадних вода. 
 
С друге стране, ризик по здравље и безбедност запослених 

повећана је на радним местима(у Фабрици намештаја и Фабрици 
стилског намештаја у лакирницама, у Фабрици тапетарије на 
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лепљењуи у Фабрици декора на припреми боја ) 
 
Заједнички ризик по здравље запослених, али и животну 

средину везује се за употребу сировина које имају својство “опасних 
материја”. Због тога су њихова набавка, складиштење и употреба 
регулисани посебним интерним процедурама у циљу превенције било 
каквог акцидента. Сировине су видно обележене, истакнуте су ознаке 
опасности и сваку сировину прати МСДС листа која недвосмислено 
указује на карактер супстанце, могуће утицаје на здравље и животну 
средину, поступке у случају акцидента, поступак са амбалажом, 
отпадом који је садржи итд.  

 
У складу са садржајем МСДС листе редовно се планирају и 

спроводе обуке и реобуке свих запослених који могу доћи у контакт 
са предметном супстанцом. Интерна акта и документа усклађена су и 
са захтевима новог Закона о хемикалијама (Сл.гл.РС бр. 36/2009) и 
релевантним подзаконским актима. 

 
У складу са новом законском регулативом, код Агенције за 

хемикалије (Министарство за животну средину, рударство и 
просторно планирање) марта 2011. извршена је регистрација 128 
хемикалија увезених од стране СИМПА. 

 
За сва радна места у СИМПУ спроведена је процена ризика на 

радном месту и у радној околини, а кроз опсежну анализу, 
спроведену од стране мултидисциплинарног тима у који је била 
укључена и медицина рада, као екстерни саветник, дефинисана су 
радна места са повећаним ризиком, као и мере које се морају 
примењивати у циљу превенције. Код процене ризика испоштован је 
Закон о безбедности и здравља на раду (Сл.гл.РС бр. 101/2005). 

 
За локације са сировинама, поред предузетих превентивних 

мера, дефинисани су планови реаговања у случају акцидента-
просипања сировина, како би се спречио евентуалан штетан утицај 
по здравље запослених и елементе животне средине.  

 
СИМПО користи објекте у којима се складиште и користе опасне 



 

 

 

 

 

16 

 

материје у количинама које могу изазвати хемијски удес и њима се 
управља.  

 
Количине ускладиштених опасних материја су значајно испод 

критичних количина са аспекта опасности од хемијског удеса. 
 
Сав отпад који се генерише током производних и услужних 

активности у СИМПУ, разврстан је у складу са Правилником о 
категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС, бр. 
56/10).  

 
Рециклабилни отпад се кратко задржава на локацији СИМПА у 

Складишту секундарних сировина и продаје или се враћа на даљу 
прераду (СИМПЕН..Фабрика Тепиха), односно уступа овлашћеним 
оператерима-рециклерима.  

 
Отпадне материје које немају употребну вредност и не могу се 

ни у једном процесу користити као секундарна сировина, односно не 
могу се рециклирати, одвози оператер на градској депонији. 

 
Агенцији за заштиту животне средине (Министарство за 

животну средину, рударство и просторног планирања) су током 
марта 2011. достављени Годишњи извештаји о отпаду, како је 
предвиђено Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњим 
извештајем о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени 
гласник РС", бр. 96/2010). 

 
Управљање амбалажним отпадом који настаје након употребе 

производа пренето је на оператера овлашћеног од стране 
Министарства за животну средину и просторно планирање, што је 
један од избора понуђених Законом о амбалажи и амбалажном 
отпаду (Сл.гл.РС, бр. 135/09) за који се СИМПО определило.  

 
Енергетски комплекс СИМПА чини котловско постројење 

пројектовано за употребу мазута и чврстог материјала. Квалитет 
емитованих гасова на самом емитеру контролише се једном годишње 
од стране овлашћене институције. Исправност квалитета ваздуха у 
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околини потврђује континуално праћење имисија од стране Градског 
завода за јавно здравље у Врању. 

 
СИМПО користе воду из јавног водовода, санитарну, док се за 

производне процесе СИМПО Декора користи се вода из бушотине 
која се касније омекшава. Вода се користи за санитарне потребе, као 
енергетски флуид-за производњу водене паре и као расхладни 
флуид.  

Отпадне воде које су по саставу практично комуналне, 
испуштају се у градски канализациони систем, у складу са условима 
наведеним у Водопривредној дозволи. Квалитет отпадних вода се 
квартално прати од стране акредитованих лабораторија у складу са 
законом, и потврђује њихова исправност. Прате се бројни параметри 
на основу којих се може утврдити потенцијални утицај на квалитет 
крајњег реципиента, реке Јужне Мораве. Нису идентификована 
прекорачења максимално дозвољених концентрација (МДК) штетних 
полутаната и, с обзиром на употребу, не представљају опасност по 
животну средину. 

 
Према својој природи, производна предузећа изложена су 

ризику од пожара. СИМПО поседује неопходне употребне дозволе за 
имовину која је изложена ризику. Донети су Планови заштите од 
пожара и примењене све предвиђене превентивне мере.  

 
Обезбеђење, располаже стручним и искусним кадровима који 

обављају послове у области заштите од пожара и физичког 
обезбеђења. СИМПО поседује савремено возило, цистерну за гашење 
пожара. 

 
Пословање СИМПА, са аспекта заштите животне средине, 

заштите здравља и безбедности на раду, регулисано је следећим 
законима и релевантним подзаконским актима: 

-Закон о безбедности и здрављу на раду, 
-Закон о заштити животне средине, 
-Закон о заштити ваздуха, 
-Закон о управљању отпадом, 
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, 
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-Закон о заштити од буке у животној средини, 
-Закон о хемикалијама, 
-Закон о водама, 
-Закон о заштити од пожара и 
-Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и 

гасовима. 
 
У СИМПУ се редовно обавља оцена усаглашености са законском 

регулативом. За нове захтеве дефинише се период усаглашавања и 
акциони план који обухвата потребне активности, рокове за њихову 
реализацију, потребне ресурсе и одговорности. 

 
Извештаји са екстерних провера од стране републичких 

инспектора надлежних министарстава, како за заштиту животне 
средине, тако и за заштиту здравља и безбедности запослених, 
потврђују потпуну усаглашеност са законском регулативом. 

 

4)  Значајан догађај по завршетку пословне године 
 
 Симпо је покренуо процес производње 12. јануара 2015. године 
захваљујући средствима која је добио од Фонда за развој 
• иако је Симпо више од годину дана био одсутан са тржишта, 
поверење купаца у земљи и иностранству се враћа, а друштво добија 
озбиљне послове у области опремања хотела, пословних и стамбених 
објеката 
• након вишемесечних преговора уговорени су послови опремања 
хотела Хилтон у Подгорици, два хотела у Будви, један хотел у 
Македонији у укупној вредности од 5,5 милиона евра 
• покренути су преговори за опремање хотела Либурниа групе, и 
то: два хотела у Опатији (Palace и Belevue) – Хрватска, хотел у 
Порторожу – Словенија, затим хотели на Светом Стефану и у 
Подгорици, као и преговори са руским инвеститором за опремање 
комплекса хотела на Халкидикију у Грчкој 
• урађен је и нови програм опремања ентеријера стамбених и 
пословних објеката у три ценска нивоа, који представља окосницу 
опремања у наредном периоду. 
• учињени су први позитивни кораци ка успешном повратку на 
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тржиште који се огледају кроз повећање обима производње и 
пласмана производа. 
• у прилог томе иду и резултати остварени у 2015. години: 
- екстерна производња Симпа (матица+повезана друштва) 
износи 23,5 милиона евра 
- реализација на нивоу Симпа износи 25,2 милиона евра 
- извоз Симпа износи 13,3 милиона евра 
- реализација у малопродаји износи 6,9 милиона евра 
 
 

5) Планирани будући развој 
 
Финансијски план пословања Симпа 2016-2025. се базира на промени 
целокупне пословне стратегије, а која укључује продајни/производни 
асортиман, дизајн атрактивног намештаја и сродних производа, 
промену канала дистрибуције и продаје, савременно управљање 
кадровима и ефикасно коришћење материјалних ресурса. 
 
Циљ плана је развој и модернизација пословања, позитивно 
пословање и перманентно увећање профита, испуњење захтева и 
очекивања купаца по питању квалитета, дизајна, екологије, 
безбедности и функционалности, рационална организација и 
ефикасно обављање свих процеса, контрола трошкова и смањивање 
ризика у раду, смањење трошкова и повећање продуктивности, 
унапредјење односа са пословним партнерима, задовољство 
запослених, редовне и сигурне зараде и реализација годишњих 
планских задатка у свим организационим целинама. 
 
Финансијске пројекције су извршене за период од десет година (2016 
- 2025) у еврима ради елиминисања ефеката промене девизног 
курса, те су резултати приказани у еврима у периоду пројекције. 
Период пројекције рефлектује период отплате акумулираних 
кредитних обавеза из готовине генерисане из пословања. 
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План продаје по годинама 
 
План продаје по годинама урађен је на основу усвојеног асортимана 
за 2016. годину.  
 
У првој години пројекције планирана је продаја од цца 37,2 милиона 
евра, и то према структури 55% извоз: 45% домаће тржиште.  
 
Структура продаје је различита у зависности о ком каналу продаје је 
реч, али у просеку је највећа продаја гарнитура (цца 45%), затим 
душека (цца 35%), плочастог намештаја (17%) и око 3% осталог 
производног асортимана. 
 
У следећим годинама пројекције планира се пораст продаје, и то 
2017. г. – 40,7 милиона евра, у 2018. – 44,5 милиона евра, у 2019. – 
50,1 милиона евра и у 2020. – 56,1 милиона евра, 2021. – 59 милиона 
евра, 2022. – 64,9 милиона евра, 2023. – 71,8 милиона евра, 2024. – 
75,7 милиона евра, 2025. – 78,6 милиона евра. 
 

domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz

Pločasti nameštaj     2.846          2.660          2.605          3.419          3.200          3.734            3.172          4.909             3.734          5.110      

Tapetarske grt.     7.031       10.230          7.000       11.966          7.112       13.335            7.401       16.036             8.254       18.249      

Dušeci i ležajevi     5.859          6.547          5.861          8.059          6.579          9.335            6.168       11.455             6.878       12.774      

Ostali asortiman     1.004          1.023             814             977             889             267                881             327                786             365      

UKUPNO  16.740       20.460       16.280       24.420       17.780       26.670          17.623       32.728          19.653       36.498      

2020
Proizvod

2016 2017 2018 2019

 
 

domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz

Pločasti nameštaj     3.511          4.986          3.634          5.906          4.021          6.534            4.769          7.381             5.227          7.153      

Tapetarske grt.     8.673       19.175          9.767       20.671       10.806       22.868          11.128       24.110          11.554       25.545      

Dušeci i ležajevi     7.228       12.272          8.177       13.921          9.047       15.401            9.273       17.222             9.629       17.882      

Ostali asortiman     1.239          1.918          1.136          1.687          1.257          1.867            1.325             492             1.100             511      

UKUPNO  20.650       38.350       22.715       42.185       25.130       46.670          26.495       49.205          27.510       51.090      

2025
Proizvod

2021 2022 2023 2024
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6) Активности истраживања и развоја 
 

Иновације и дизајн 
 

Важно упориште Симповог успеха је константно улагање у дизајн као 
један од одлучујућих фактора стабилног и динамичног пословног 
развоја. Иновације и функционалан дизајн су кључне компоненте на 
којима се заснива конкурентност Симпа на светском тржишту.  
 
Употреба иновативних материјала, савремених технологија и стално 
увођење нових функционалности карактерише све производне 
капацитете и фабрике у оквиру Симпа. У индустрији намештаја, међу 
првима у Европи Симпо је развио напредни концепт вишенаменских 
софа са иновативним механизмима који их једним потезом претварају 
у удобан лежај за свакодневно спавање.  
 
 

Симпо у свету 
 
СИМПО је на међународном тржишту присутан више од 40 година и 
данас је са својим производима и услугама опремања активан у више 
од 30 земаља света уз годишњи раст извоза по просечној стопи од 20 
процената. Међународна конкурентност СИМПА резултат је потпуно 
заокруженог пословног процеса у којој су обједињене све фазе 
производње - од репроматеријала до готових производа. На овај 
начин купцима и клијентима је гарантован најбољи однос дизајна, 
квалитета и цене, уз максималну поузданост у погледу поштовања 
рокова. Важан део међународног присуства је и учешће на 
најзначајнијим светским сајмовима намештаја. Више од три деценије 
уназад СИМПО редовно излаже на једном од највећих светских 
сајмова у Келну, а присутан је и у Милану, Паризу, Москви, Атини, 
Сант Петерсбургу и многим другим. Са својим купцима, међу којима 
су нека од најпрестижнијих и најпознатијих имена светске индустрије 
намештаја, Симпо је изградио и негује партнерске односе који у 
континуитету трају и по више деценија. 
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9) Финансијски инструменти за процену 
финансијског положаја и успешности 

пословања 
 

 Од финансијских инструмената за процену финансијског 
положаја и успешности пословања Симпа користе се: 

 показатељи активности успеха/неуспеха пословања 
 показатељи рентабилности успеха/неуспеха пословања 
 приходи, расходи и финансијски резултат. 

 
Показатељи активности израз (не)успеха пословања 

Друштва 
 

Сви коефицијенти обрта (купаца, залиха, добављача, просечних 
обртних средстава, фиксних средстава, пословних средстава итд) 
показују негативно кретање и тенденцију погоршања из године у 
годину посматраног периода од 2011-2014. год. Овакво кретање 
коефицијената, као и осталих финансијских параметара у оцени 
пословања иде паралелно са повећањем губитка Симпа из године у 
годину. Међутим, у 2015. години приметан је помак у резултатима 
пословања, па самим тим и свим посматраним коефицијентима обрта. 
 

 коефицијент обрта купаца показује раст од 1,35 у 2011. години 
на 1,61 у 2015. год. што значи да је на 1,61 дин. укупог прихода 
1 динар остаје ненаплаћен, али и даље показује нарушену 
ликвидност. Наплата потраживања од купаца је од 266 дана у 
2011. години смањена на 223 дана у 2015.год. 
 

 коефицијент обрта залиха показује раст од 2,01 у 2011. год. на 
2,37 у 2015. год. и показује да се средства уложена у залихама 
и даље спорије обрћу у току године, што такође негативно 
утиче на ликвидност, солвентност и у крајњем случају на 
рентабилност предузећа. 
 

 
 коефицијент обрта добављача показује пад од 1,63 у 2011. год. 

на 1,56 у 2015. год. што указује на то да се обавезе према 
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добављачима теже измирују. У 2011. години измириване су за 
221 дана, док у 2015. години за 231 дана.  
 

 коефицијент обрта фиксних средстава показује пад од 1,11 у 
2011.  год. на 0,30 у 2015. год. и показује да је предузеће на 
сваки динар улагања у фиксна средства остварило 1,11 динара 
прихода у 2011. години односно 0,30 динара у 2015. год. 
 
 

 коефицијент обрта пословних средстава показује раст од 0,28 у 
2011.  год. на 0,59 у 2015. год. 

 
Показатељи активности пословања привредног друштва “СИМПО” 
Врање 
 

Показатељи 2011 2012 2013 2014 2015

Коефицијент обрта купаца 1,35         1,60         2,50         1,31 1,61

Просечан период наплате 266,95      224,80      146,30      274,81 223,60

Коефицијент обрта залиха 2,01         2,07         2,10         1,76 2,37

Просечно време трајања једног обрта 179,35      173,50      173,40               204,93          152,05 

Коефицијент обрта добављача 1,63         1,78         1,70         0,75 1,56

Просечно време плаћања 221,00      203,00      213,00               478,20          230,57 

Коефицијент обрта просечних обртних ср 0,75         0,75         0,90         0,23 0,87

Коефицијент обрта фиксних средстава 1,11         1,22         0,57         0,14 0,30

Коефицијент обрта пословних средстава 0,28         0,27         0,21         0,18 0,59  
 
 

Показатељи рентабилности израз (не)успеха 
пословања Друштва 

 
Глобални показатељи рентабилности (стопа пословног и нето 
добитка) упућују на закључак о лошем пословном успеху предузећа.  
 
Показатељи ефикасности пословања привредног друштва “СИМПО” 
Врање приказани су за период од 2011-2015. год.  у табели која 
следи: 
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Р.бр. Показатељи 2011 2012 2013 2014 2015

1 Економичност 1,006 0.928 0.612      0,069    0,918 

2 Пословна економичност 0.912 0.855 0.749 0,127 0,749

3 Стопа приноса на посл.средства -2.89% -4.63% -6.81% -105,72% -7,96%

4 Стопа пословног добитка -9.70% -16.98% -33.52% -208,66% -36,83%

5 Стопа нето добитка 0.81% -9.99% -68.12% -573,68% -13,48%  
 
 
Остварен финансијски резултат у периоду 2011-

2015.г. 
 
 
СИМПО је у периоду од 2012. до 2015. године бележио негативно 
пословање - губитак. У последње четири године је забележен пад 
производње и пад пласмана услед пада куповне моћи становништва, 
што је све укупно утицало да се на крају пословних година забележи 
негативно пословање – губитак. 
 
 

Година 

у 000 РСД у 000 ЕУР 

Укупан 
приход 

Укупан 
расход 

Добит-
Губитак 

Укупан 
приход 

Укупан 
расход 

Добит-
Губитак 

2011 7.397.778 7.357.686 40.092 70.697 70.314 383 

2012 7.124.378 7.678.071 -553.693 64.080 69.060 -4.980 

2013 4.677.098 7.687.880 -3.010.781 41.486 68.191 -26.262 

2014 493.482 6.900.452 -6.406.970 4.259 59.559 -55.299 

2015 3.690.782 3.998.261 -307.497 30.637 33.189 -2.552 
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10) Управљање ризицима 
 
 

Главне предности и ризици - SWOT АНАЛИЗА на 
примеру Симпа а.д. 

 

 
 



 

 

 

 

 

26 

 

 

11) Изложеност ценовном, кредитном, тржишном и 
осталим врстама ризика 

 
Симпо је као велики производни систем изложен дејству великог 
броја фактора ризика. Највећи утицај имају: тржишни и девизни 
ризик, кредитни ризик, ризик ликвидности и солвентности, 
оперативни ризик, правно-регулативни ризик,  пословни ризик и др. 
 
Тржишни ризик је ризик промене тржишних цена и односа 
размене који доводе до снижења вредности финансијске 
имовине. 
 

 Ризик девизног курса - Симпо је сложен увозно-извозни систем 
јер се велики број репроматеријала увози из иностранства, и 
извоз готових производа се обавља на ино тржиштима. 
Приходује се у једној валути, а плаћања се врше у другој 
валути. Симпо плаћања репроматеријала врши у страној 
валути, а приход приказује у динарима. Случај када Симпо 
увози а динар слаби, изражава се негативно на пословање, у 
супротном када се Симпо јавља као извозник слабљење динара 
се позитивно  одражава на пословање. Што је већи несклад 
између прихода у једној и плаћања у другој валути то је већа 
потреба за заштитом од девизног ризика.  
 

 Од инструмената заштите од ризика девизног курса користи се 
природни хеџинг који подразумева задуживање у истој валути у 
којој се остварују приходи, термински уговори и др.  
 

 Ризик промена цена роба -  Симпо је изложен променама цена 
роба,  на које поред кретања понуде и тражње на тржишту,  
утичу и сезонске промене,  врста робе,  начина транспортовања 
и складиштења. У сваком случају, заштитом од промена цена 
роба друштво се штити на тај начин што трошкове робе која је 
инпут у процесу производње,  чини  стабилним, а тиме утиче на 
оптимизацију своје политике цена и својих прихода.  
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Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности 
клијената (купаца или дужника), који може утицати на 
промену вредности финансијске имовине поверилаца 
(предузећа или банке).   
             

 Симпо је као друштво изложен овој врсти ризика. Због 
неповољне структуре извора финансирања, и због велике 
задужености Симпо је високо ризичан партнер, тако да 
коефицијент кредитне задужености већ годинама не дозвољава 
даље задуживање код банака.                          

 
Ризик ликвидности подразумева ризик ликвидности плаћања 
и ризик ликвидности имовине.   
 

 Ризик ликвидности плаћања везује се за погоршање 
способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе из 
пословања. Симпо већ дужи низ година није у стању да уредно 
исплаћује своје обавезе из пословања.  

 
 Ризик ликвидности имовине, често скраћено називан ризик 

ликвидности, јесте ситуација кад предузеће не може у целости 
да наплати своја потраживања.   Симпо као друштво већ дуги 
низ година није у стању да наплати своја потраживања. 

 
Оперативни ризик се односи на потенцијалне губитке 
вредности због неодговарајуће организације,  лошег 
управљања,  погрешне контроле, превара, крађа и људских 
грешака.  
  

 Симпо је врло изложен овој врсти ризика. Друштво послује са 
губитком од 2012. године. Један од разлога је свакако и 
изложеност оперативном ризику. Међутим, ову врсту ризика је 
могуће избећи и држати под контролом кроз добро 
организовану интерну и екстерну контролу као незаменљиво 
средство за превенцију од оперативних ризика.  

 





..EUROAUDIT" D.O.O.
Bulevar despota Stefana I2N
I 1000 Beograd

Datum : 22.04.20 | 6.god.

Predmet : IZJ AV A RUKOVOD STVA,,SIMpO66a. d. Vranj e

PoStovani,

Ovu izjavu dajemo u vezi revizije finansijskih izveiltaja,,SIMpO,,a.d. Vranje (u daljem
tekstu: Dru5tva), koji su sastavljeni sa stanjem nadan 3i. decembru2015.godiie, akoju Vi
vrsite u ciljulzralavanja misljenja o njihovoj realnosti i objektivnosti.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu istinitog, objektivnog i zakonitog prikazivanja
finansijskog poloLaja Dru5tva na dan 31. decembru iOts. godin", rezultita'poslovanja,
promena na kapitalu i finansijskih tokova za 2015. godinu, kao i pogledu otezbetlenja
pouzdanih radunovodstvenih evidencija na osnovu kojihiu ti finansijski'izie5taji sastavljeni.

Potvrdujemo, po na5em najboljem znanju i uverenju, da smo u finansijskim izve5tajimaza
2015. eodinu:

- ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog i objektivno g prikazivanja
finansijskog pololaja Dru5fva, rezultataposlovanja i tokova gotovine za20l-5.
godinu;

- konzistentno primenili odabrene radunovodstvene politike;

- izvr5ili radunovodstvene procene koje su u skladu sa nadelom opreznosti i fer
prezentacijom;

- obelodanili razloge nepridrZavanja usvojenih radunovodstvenih politika;

- pridrLavali se koncepta nastavka poslovanja DruStva;

- obelodanili identitet lica, stanja i poslovne promene sa svim povezanim
pravnim licima;

- obelodanili sva sredstva koja su zarolenakao jemstvo, odnosno garancija;

utvrdili da su sve poslovne promene nastale u 2015. godini evidentirane u
radunovodstvenim evidencijama i prikazane (obelodanjene) u finansijskim
izveStajima;

- sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stanja razmotrene,
adekvatno korigovane i obelodanjene;

5lfi lP0 sd
Radniika 12, I7500 Vrarje

f: 417 422 280, F: O17 424 i:6

wiJ\^/.s[l']po rs
wvlw.sinrpogroup. rs

officein':51610o. tt

PIB:100549457
Metiini braj: 07105681
Si f ra delatnost i :  3109



Smatramo da efekti svih neispravljenih gresaka, koje su sumirane u va5em
izve5taju revizora od dana 22.04.2016. godin", a koje se odnose na poslednji
prikazani period, jesu materijalno znaEajni, kako pojldinadno tako i u zbiru, u
odnosu na finansijske izveStaje uzete u celini.

. Mi smo vam pruZili:
- sve informacije zakoje znamo da su relevantne zaizradufinansijskih izve5taja,

kao Sto su radunovodstvene evidencije, dokumentacija, obraduni i druga
relevantna sredstva;

- dodatne informacije koje ste od nas traiili u cilju izvrsenja revizije;
- slobodan pristup svim zaposlenima od kojih ste smatrali da moZete da dobijete

revizorski dokaz;

- sve informacije o imovini kojaje zalolenakao jemstvo odnosno garancija;
- rezultate na5e procene rizika da finansijski izveStaji eventualno mogu sadrZati

materijalno znalajne netadnosti nastale usled prevaie ili pronevere;
- da rukovodstvo i odgovoma lica nisu bila ukljudena u nezakonite radnje, niti u

aktivnosti vezane za pranje novca.

- nemamo nikakvih saznanja o tome da su dlanovi uprave, zaposleni koji imaju
znaEajnu ulogu u funkcionisanju intemih kontrola ili ostali zaposleni izvrsili
proneveru ili prevaru koja bi mogla imati uticaja na realnoit finansijskih
izveitaja.

Nemamo saznanja o nepridrZavanju zakonskih propisa diji efekti bi mogli imati
uticaj a na izradu fi nansij skih izve5taj a.

DruStvo je postupilo u skladu sa svim odredbama zakljudenih ugovora koje bi, u
sludaju nepridrZavanja, mogle imati materijalno zna{ajne efekte na nnansi;ste
izve5taje.

Nije bilo nepravilnosti u vezi sa zahtevima zakonodavnih organa koje bi mogle imati
materijalno znaEajne efekte na finansijske izveStaje

obezbedili smo vam pristup svim finansijskim evidenc[iama i podacima kao i
sednicama organa upravljanja odrZanim u periodu od 01. Januara 2015. godine do
dana sastavljanja ovog Pisma.

U finansijskim izvestajima su pravilno evidentirana i prikazana sredstva koja su
zaloLena kao garancij a.

Dru5tva ima vlasni5tvo nad svim sredstvima prikazanim u bilansu stanja. DruStvo je
na znadajnom delu svoje imovine, upisalo hipoteku (pravo zaloge - iitabulacije na
nepokretnosti i rudnu zalogu na opremi) za sebe i svoja zavisna drustva.



ProknjiZili smo sve obaveze kako stvarne tako i potencijalne. U vanbilansnim
evidencijama uz finansijske izve5taje evidentirali smo gurunril. koje smo dali tre6im
licima kao obezbedenje poverilaca po osnovu poslovnih transakcija.

Nemamo planova niti namera koje bi materijalno znaEajno izmenile knjigovodstvenu
vrednost ili klasi fi kacij u sredstav a i obav eza prikazanih u fi nans ij skim iivistai ima.
Ne planiramo da obustavimo proizvodnju nelih proizvoda niti imamo planov"e koji bi
mogli da prouzrokuju nastanak zastarelih zaliha.

Mi potvrdujemo potpunost informacija koje su vam pruZene u pogledu identifikacije
povezanih lica i transakcija sa povezanim licima koje su oa inieaia za finansijsko
izve5tavanje. Identitet, salda i transakcije ru pou"runim pravnim fiJima su ispralvno
evidentirane i adekvatno obe lodanj ene u napome nama uz fi nan s ij ske izvestaj e.

Procenjeni finansijski efekti sudskih sporova i eventualnih odstetnih zahtevana teret
Dru5tva su ispravno evidentirani ili obelodanjeni u napomen ama uz finansijske
izve5taje. Osim kako je navedeno u napomenamiurfinansijske izve5taje mi nemimo
saznanj a o p o stoj anj u dru g ih ob av eza i / ili zahtev a

U skladu sa Zakonom o radu i dlanom l2g. Kolektivnog ugovora potpisanog
15.08.2006. godine izmedu generalnog direktora Dru5tva i Samistalnog sindikata,
DruStvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska! penziju u
iznosu tri prosedne zarade ostvarene u Republiii Srbiji u mesecu koji prethod'i meiecu
odlaska u penziju. Naknade zaposlenima po osnovu ovih planova nisu obezbetleni
fondovima. Dru5tvo nije izvr5ilo aktuarsku procenu sada5nje vrednosti ove obaveze, i
s tim u vezi, nije izvr5ilo rezervisanja po tom osnovu u prateiim finansijskim
izve5tajima. Zbog povoljne starosne stiukture i postoje6ig broja zaposienih,
rukovodstvo Dru5tva veruje da bi takva rezervisanj4 ukoliko Ui Uita jrocenjena bila
nematerij alna za poStenu prezentac ij u fi nansij skih izvestaj a.

Ntje bilo..dogadaja nakon krajl obradunskog perioda koji bi zahtevali korekcije ili
obelodanjivanja u finansijskim izvestajima ili u napomenama uz njih. 

J-

U skladu sa novim odredbama Zakona o porezu na dobit tokom 2013. godine na
snagu je stupio Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se prim-enjuju po
principu "van dohvata ruke" pri utvrdivanju cena transakcij"a ..du pou""iuni111
stranama. U skladu sa ovim Zakonom i Pravilnikom, DruStva su u obavezi Ou Oo gO.
juna 2016. godine zajedno sa poreskim bilansom za 2015. godinu predaju i studiju
transfemih cena. S obzirom da Dru5tvo ima znaEajne trinsakciji sa 

"povezanim
stranam4 u trenutku sastavljanja finansijskih izveiltajiza2015. godinu Diu5tvo je u
procesu- pripremanja studije transfernih cena. Na osnovu pr6liminarn ih naiaza,
rukovodstvo DruStva veruje da potencijalne korekcije finalnog poreskog bilansa po
gsnovu.transakcija sa povezanim stranama nede imati materijalii^uticaj ni finansijske
izve5taje.

Rukovodstvo i veiinski vlasnik Drustva, Republika Srbija ne nameravaju da
likvidiraju Dru5tvo u periodu od najmanje 12 meseci od datuma bilansa rtun;u,
odnosno preuzimaju odredene mere u cilju prevazilaLenja finansijskih te5ko6i i
smanjenja akumuliranog gubitka. Pored toga, rukovodstvo Dru5tva je iosve6eno tome



da se odloZi dospede dugovanja i ialrsi njihovo refuransiranje i
veiinski vlasnik ima nameru da podrZi Drustvo u p."nLil
pote5koda, a zbog strate5kog znaEajaDruStva.

veruju da
fu finansijskih



Cunrno a4 Bpane
Ha4soprilr o46op
Bpoj:3112016
Bpalreo 28. anpn;r 2016. roAr.rHe

Ha ocuony -{taua 441. 3ar<oua o rpr,rBpeAHr,{M ApyrurBr4Ma ("C1. rrracuuK pC',, 6p. 36120ll,
9912011,8312014 u 512015)kI qrlaHa 42. CruryraCzuno a4 Bpame, Ha4sopHu oa6op Cnuuo a4
Bparre je ta:na28. anpvra20l6. r-oAr4He AoHeo cle4ehy:

O a . n y r c y

vcnaja ce foAvrurru (punaucujcKr r.r3Berrraj Czrr,rno a4 Bparre sa2015. roAr,ruy.

Tercr I4snemraja r43 ratrKe 1. cacrasuu je 4eo one O4lyre.

flpe4naxe ce cxynu'uuu aKrlr.roHapa cunano aA Bpame ra ycnoju foAr,runru
SuuaHcr.rj cKn H3Berrrraj Cr.runo a4 Bpane sa 201 5..o4""y.

O4nyxa cryrra Ha cHary AaHoM AoHorrrerba.

Haqropnor oA6opa,
Ilerponnh

t .

2 .

a
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IZVBSTAJ NEZAVISNOG REVIZC}RA

Akcionarima i rukovodstvu "SIMPO" a.d. Vranje

Izvefital o fi na n s ij s k i m i zveltaj i mu

Qdgovornost ruhavodshta Druitva za finansijske i4veltaje

vljanje i istinito prikazivanje ovih tinansijskih
;ima vaZecim u Republici SiU;ji, zasnovanim na
:ublike Srbije", br, 62/2013;, kao i za one interne
re u pripremi finansijskih izvestaja koji ne sadrZe
led kriminalne radnje ili g;re5ke.

Odgovornost reviz,ora

smatramo da su revizrjski dokazi koje smo.pribavili dovoljni i odgovareijuii, i da obezbedujuosnovu za izralavanje na$eg revizorsktg mi$ljenja ,u ,.rr*oio-.

wg,*,.ruaadli"l:lrn..ii_rrririL,urlx* L:rr{,ir.{



IzvEsrAJ NEzAvISNoG REVIZORA (nastavak)
Akcionarima i rukovodsfvu "SIMp0'r a.d. Vranjc

Osnove za mi"{ljenje sd rezervom

finansijske izve$taje ude5ia u kapitalu zavisnih
a dan 31. decembra 2015. godine, Dm5tvo nije
iedinih zavisnih privrednih clruitava u iznosu od

rahtevima MRS 39 - F:inansijski instrumenti -priznavanje i odmeravaljg, kgja u poslednjim javno - objavljenim finansijskim izveitajimaiskazuju gubitak iznad visine kapitaia.

2) Kao sto je obelodanjelo u Napomeni l0 uz finansijske izvestaje Dru5tvo evidentira zalihenedovr$ene proizvodnje i gotovih proizvoda u ukupnom iznosu od 5:!g,617 hiljada dinara.obra{un troskova i udinaka evidentira se preko kil; 9 ukljuflujuii i pradenje zalihamaterijala po planskim senama' stim da se na kraju obradunskog perioda vrsi svoclenjevrednosti zaliha udinaka i materijata na_ce.nu kostanja, nabavnu cenri odnosno neto prodajnu
Zalihe.sgtovih proizvoda i nedovr5ene proizvodnje na
tnim (planskim cenama) izrahenim , gUn pi**u
:ma stvarnim cenama koStanja koje ukljuduju ,iuurnu
e cene ko5tanja materijala i stvarnih utro5aka rada j

ceni u zavisnosti koja je niZa, odnosno cla li
prosednoj ponderisanoj nabavnoj ceni i kak
izve5taje za godinu koja se zavrsivana dan 3

3) ukupan iznos potraziyanja od povezanih pravnih strana na dan 31. decembra2015. godineiznosi l '353,540 hiljada dinara,-dok ukupln iznos obave za premapoliezanim stranama na istidatum iznosi 597,329 hiljada dinu.u. Do datuma r

:denih potraLivanja i crbaveza nije nam bila
ophodna za primenu al[ernativnih revizorskih

navedenih potraZivanja i obaveza na finansijsl
31.12.2A15. godine.



IzvEsrAJ NBzAvIsNoG REvIzoRA (nasravak)
Akcionnrima i rukovotlstvu "SIMPO', g.cl. Vranje

ie, Druitvo evidentira obaveze

utvrdene su znadajne razlike
rtim, na osnovu. dokumentacije sa l;ojom Drustvo raspolaZe

o baveze pre ma bankam a, o,ilii tofi :',,ffi,*H lf "'#i #'J :" **,,l:ln i: r:'*fri*2015. godine.

Usled ogranidenja izvodenja procedura u poglertu tesriranja olzbog nedostatka adekvatni dokumentacije, nismo stekri dovvrednovanja rashoda 
Tayda i obaveza po ornouu zarada, a saiskazivanja u finansijskim izve5tajima na dan 31. decembr

zavr$enu na tai dan.

4)

5)



IzVESTAJ NEZAVISNOG REvIzoRA $rastavak)
Akcionsrima i rukovodsfvu "SIMpO" a.d. Vranje

Izveitaj o dragim zskonskim I regulatornim zahtevima

Izw5ili smo pregled godisnjeg izveltaja o poslovanju Dru5tva.
odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godisnjeg izveSiaja o poslor
Zakona o radunovodstvu i Zakona o tr*istu kapiiala ("siuzbeni
31l70ll)' NaSa odgovornost je da izrazimo n'isti"ni" o uskl,
poslovanju sa finansijskim izvestajima ?a poslovnu 2d15. godinu, U
ispitivanja su ogranideni na procenjivanje usaglaienosti radinovodstv
u g3{jSnjgm izveftaju o poslovanju sa godi5njim finansijskim i
revizije. shodno tome na$i postupci nisu ukljudivali piegled r
godiSnjem izvesdu o poslovanju koje proistid'-iz infomiacija i ev
revizije.
Po na$em mi3ljenju, radunovodstvene informacije prikazane u
su,.po svim rnaterijalno znadajnim pitanjima, uskladene sa f
godinu koja se zavr5ava na dan 31. decembra2ll5. godine.

Beograd, l 8.04.2016. godine

kovodstvo Dru5tva je
u skladu sa zahtevima
Republike $rbije", br.

i godi5njeg izveStaja o
i sa tim, naSi postupci
infornacija sadrtanih

ma koji su bili predmer
infbmracija sadrZanih u

koja nisu bile predmet

izve$taju o poslovanju
izve5tajima DruSta za
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