
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07576129 Шифра делатности 2841 ПИБ 100334149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ALATNIH MAŠINA MIN FAM NIŠ

Седиште Ниш , Шумадијска 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 22996 26453 30708

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 2 11 20

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005 2 11 20

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 22994 26442 30688

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 8493 8493 8493

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 4615 5233 6488

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 9886 12716 15707

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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46019
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0
0
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1348
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3909
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3909
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1736
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1736
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6716
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17082
12823
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0
0
0
121130
121130
121130
121130
121130
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1726
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 0 0 0

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 97893 96724 100630

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 69566 71364 69926

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 6971 6984 6793

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 46766 48149 45917

12 3. Готови производи 0047 6728 7120 7753

15707
12716
9886
6488
5233
4615
8493
8493
8493
30688
26442
22994


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 7 8 8

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 9094 9103 9455

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

0051 15877 15367 25050

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

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

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054 248 248

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 4973 6187 12417

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 10656 9180 12385

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 9834 7544 4603

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 1766 1726

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 850 723 1051

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

0071 120889 123177 131338

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401

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

0402 121130 121130 121130

300 1. Акцијски капитал 0403 121130 121130 121130

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 0 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 199996 187173 170091

350 1. Губитак ранијих година 0422 187173 170091 151865

351 2. Губитак текуће године 0423 12823 17082 18226

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 5949 5645 6716

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 2040 1736 2807

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 2040 1736 2807

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 3909 3909 3909

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 3909 3909 3909

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 1020 1348 1763

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

0442 192786 182227 171820

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

0443 0 0 2719

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 2719

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

25050
15367
15877
9455
9103
9094
8
8
7
7753
7120
6728
45917
48149
46766
6793
6984
6971
69926
71364
69566
100630
96724
97893


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

0448

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

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 35393 34962 35341

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

0451 56552 57781 54841

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

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453 670 666 632

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454 167 167 414

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

435 5. Добављачи у земљи 0456 46019 47305 46870

436 6. Добављачи у иностранству 0457 542 539 511

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 9154 9104 6414

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 97611 84822 69012

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 673 1268 1693

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 2211 3048 7841

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 346 346 373

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

0463 78866 66043 48961

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 120889 123177 131338

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
4603
7544
9834
12385
9180
10656
12417
6187
4973
248
248


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07576129 Шифра делатности 2841 ПИБ 100334149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ALATNIH MAŠINA MIN FAM NIŠ

Седиште Ниш , Шумадијска 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 41791 42879

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 41791 42879

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 22208 25873

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 19583 17006

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5cc54b3-001b-4d3b-b548-9547776cea71&hash=1DA81718AD7A51A812821DB7E645FF7DA61E85ED
17082
12823
415
328
17497
13151
17497
13151
960
569
6349
1444
3335
385
3810
2215
198
98
2255
2017
44
2089
220
2133
220
4586
2335
776
120
0
0
776
120
15741
12196
2602
2081
0
0
42879
41791
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
53987 58620

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 1

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 1

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

1021 1599

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

1022 1775

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 4739 7360

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 1203 1696

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 37239 41297

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 2981 3009

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 3457 4255

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 512

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2081 2602

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 12196 15741

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 120 776

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

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

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

1039 120 776

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 2335 4586

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 220 2133

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 220 2089

42879
41791


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 44

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2017 2255

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

1047 98 198

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 2215 3810

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

1050 385

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

1051 3335

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1444 6349

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 569 960

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

1054

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

1055 13151 17497

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 13151 17497

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 328 415

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

1599
1
1
58620
53987
17006
19583
25873
22208


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

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

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 12823 17082

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

512
4255
3457
3009
2981
41297
37239
1696
1203
7360
4739
1775


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07576129 Шифра делатности 2841 ПИБ 100334149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ALATNIH MAŠINA MIN FAM NIŠ

Седиште Ниш , Шумадијска 1

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 12823 17082

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5cc54b3-001b-4d3b-b548-9547776cea71&hash=1DA81718AD7A51A812821DB7E645FF7DA61E85ED
0
0
17082
12823
17082
12823
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013

б) губици 2014

336

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

а) добици 2015

б) губици 2016

337

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

а) добици 2017

б) губици 2018

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

2019

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

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

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

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

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

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

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 12823 17082

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07576129 Шифра делатности 2841 ПИБ 100334149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ALATNIH MAŠINA MIN FAM NIŠ

Седиште Ниш , Шумадијска 1

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

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 46787 53505

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 46497 53505

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 290

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 46549 47550

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 10131 8862

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 24488 25621

3. Плаћене камате 3008 1176 2238

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 10754 10829

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 238 5955

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5cc54b3-001b-4d3b-b548-9547776cea71&hash=1DA81718AD7A51A812821DB7E645FF7DA61E85ED
1726
1766
2286
318
776
120
1726
3236
238
50269
46549
53505
46787
2719
2719
2719
0
0
0
2238
1176
25621
24488
8862
10131
47550
46549
290
53505
46497
53505
46787
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 2719

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 2719

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 2719

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 46787 53505

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 46549 50269

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 238 3236

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 1726

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045 120 776

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 318 2286

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 1766 1726

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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

0
0
0
0
5955
238
10829
10754


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07576129 Шифра делатности 2841 ПИБ 100334149

Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ALATNIH MAŠINA MIN FAM NIŠ

Седиште Ниш , Шумадијска 1

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

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 121130 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 121130 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 121130 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 121130 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5cc54b3-001b-4d3b-b548-9547776cea71&hash=1DA81718AD7A51A812821DB7E645FF7DA61E85ED
78866
12823
66043
66043
17082
48961
48961
121130
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 121130 4036 4054

 

121130


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 170091 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 170091 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 17082 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 187173 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 187173 4085 4103

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

121130


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 12823 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 199996 4089 4107

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

 

121130


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

170091
121130


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

187173
17082
170091


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244 48961

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 4246 48961
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247 17082

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 4248 66043
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 4250 66043
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

199996
12823
187173


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251 12823

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

4243 4252 78866
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

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



ПОСЕБНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Просечан број запослених (цео број) 74

•утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском
периоду, подељен са бројем месеци пословања

•попуњавају сва правна лица и предузетници

РАЗВРСТАВАЊЕ

Величина за наредну пословну годину 2

•Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1)

•Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и
факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4)

•Новооснована правна лица разврставају се на основу података из
финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја
месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну
пословну годину.

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни
регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству
("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно
наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

Пословни приход (у хиљадама динара) 41791

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара) 120889

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 5

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара) 123177

•податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 6

•новооснована правна лица немају овај податак

•податак не попуњавају платне институције, Централни регистар
хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ
НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ
ГОДИНУ
* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

Просечан број запослених (цео број) у претходној
извештајној години: 84

Пословни приход у претходној извештајној години: 42879
• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на
АОП-у 1001 колоне 6

Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне
године (у хиљадама динара) 123177

• податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на
АОП-у 0071 колоне 6

Пословна имовина - на почетку периода претходне
131338

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5cc54b3-001b-4d3b-b548-9547776cea71&hash=1DA81718AD7A51A812821DB7E645FF7DA61E85ED
131338
123177
42879
84
123177
41791
http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/calculator
2
74
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


извештајне године (у хиљадама динара) 131338
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Naziv preduzeća: “MIN FAM” AD, Niš

Adresa preduzeća: Šumadijska 1

Matični broj: 07576129

Šifra delatnosti: 2841

PIB: 100334149

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2015. GODINU

 OPŠTE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

Akcionarsko društvo za proizvodnju alatnih mašina „MIN FAM“ AD, Niš (u daljem tekstu: Društvo) je akcionarsko 

društvo registrovano kod Privrednog suda u Nišu,  upisano u registarski  uložak br.1  -  1826-00,  pod brojem Fi  

1042/2000.

Tradicija Mašinske industrije seže od 1884. godine, kada je predajom na upotrebu pruge Beograd-Niš formirana 

železnička  radionica.  U  1890-toj  godini  formirane   su   montaža,  strugara,  livnica,  modelarnica  i  alatnica. 

Integracijom više kolektiva 1963. godine osnovana je Mašinska industrija Niš.

Za vreme svog postojanja, Društvo je pretrpelo brojne statusne, organizacione i tehnološke transformacije.

Odlukom skupštine akcionara od 19.11.2007.godine izvršeno je usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim 

društvima, i odredbama Ugovora o prodaji kapitala metodom javne aukcije od 12.10.2007.godine, kojim je izvršena

privatizacija ukupnog društvenog kapitala kao i akcija/udela Privrednog društva.

Osnovna delatnost Društva je proizvodnja alatnih mašina. 

 Prema kriterijumu za razvrstavanje pravnih lica Društvo je malo pravno lice. 

Organi Društva su:

- Skupština,

- Nadzorni odbor,

- Izvršni odbor

Lice ovlašćeno za zastupanje bez ograničenja je generalni direktor.

Sedište Društva je u Nišu , ulica Šumadijska br. 1

Matični broj Društva je 07576129

Poreski identifikacioni broj Društva je 100334149

Prosečan broj zaposlenih je 74 ( u 2014. je 84 )

 

OSNOV ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji Društva za obračunski period koji se završava 31.12.2015. godine sastavljeni su po svim 

materijalno  značajnim  pitanjima,  u  skladu  sa  Medjunarodnim  računovodstvenim  standardima.  Medjunarodnim 

standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI),  Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" 

br.62/2013),  drugim  podzakonskim  propisima  donetim  na  osnovu  tog  Zakona  i  izabranim  i  usvojenim 

računovodstvenim politikama koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno.
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PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA                                                

Nematerijalna ulaganja

       Nematerijalna ulaganja se računovodstveno obuhvataju, priznaju, mere i obelodanjuju u skladu sa MRS 38- 

Nematerijalna ulaganja.

       Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja koja služe za proizvodnju ili 

isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe (MRS 38 stav 19-55).

       Uobičajeni primeri pozicija koje se obuhvataju u okviru nematerijalnih ulaganja jesu kompjuterski softver, 

patenti, autorska prava....

Nematerijalna ulaganja početno se mere (priznaju) po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja (MRS 38 stav 22-55).

Nakon  početnog  priznavanja,  nematerijalna  ulaganja  se  iskazuju  po  nabavnoj  vrednosti  ili  ceni  koštanja 

umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvredjenja (MRS 38 stav 63).

  

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se računovodstveno obuhvataju, priznaju, mere i obelodanjuju u skladu sa 

MRS 16-Nekretnine, postrojenja i oprema. Sredstva čiji je vek trajanja duži od godinu dana i pojedinačna vrednost  

veća od prosečne republičke bruto zarade razvrstavaju se u opremu i vrednjuju se po MRS 16. U suprotnom se 

iskazuju u okviru zaliha MRS 2-Zalihe. Početno merenje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove 

za priznavanje sredstva, vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. 

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni 

koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvredjivanja ( stav  28. 

MRS 16-Osnovni postupak . Naknadni izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu priznaju se kao sredstvo samo 

kada  se  tim  izdacima  poboljšava  stanje  sredstava  iznad  njegovog  prvobitnog  standardnog  učinka  (produženje 

korisnog  veka  trajanja,  povećanje  kapaciteta,  unapređenje  kvaliteta  proizvoda  po  osnovu izvršene  nadogradnje 

mašinskih delova, uvođenje novih proizvodnih procesa kojima se smanjuju troškovi poslovanja i dr.).  Troškovi 

servisiranja,  tehničkog  održavanja,  manje  popravke  ne  povećavaju  vrednost  sredstva,  već  predstavljaju  rashod 

perioda.

U nekretnine,  postrojenja i opremu razvrstavaju se i alat i inventar čija je pojedinačna nabavna cena u  

vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku 

republičkog  organa nadležnog za poslove statistike.

Amortizacija  se  ravnomerno  obračunava  na  nabavnu  vrednost  nekretnina  postrojenja  i  opreme  (proporcionalni 

metod),  umanjenoj  za  preostalu  vrednost (koja  se  smatra  da  je  beznačajna  i  da  je  jednaka  nuli)   po  stopama 

utvrđenim na osnovu korisnog veka trajanja sredstava 

Osnovica  za  obračun  amortizacije  je  neotpisana  (sadašnja)  vrednost  sredstva  umanjena  za  preostalu 

vrednost (koja se smatra da je beznačajna i da je jednaka nuli).

Stopa  amortizacije  se  utvrđuje  svake  godine  na  osnovu  ostvarenog  učinka  u  obračunskom  periodu  i  

ukupnog očekivanog učinka sredstva tokom njegovog ukupnog korisnog veka trajanja. 

 Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od prvog narednog meseca kada se sredstva 

stave u  upotrebu. 

 Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, povezanih 
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pravnih lica i drugih pravnih lica, kao i dugoročne  hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (MRS 39).

Navedeni  plasmani  predstavljaju  finansijska  sredstva  koja  se  prilikom početnog  priznavanja  mere  po  njihovoj 

nabavnoj vrednosti, koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih.

Troškovi transakcije se uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstva.

Dugoročni finansijski plasmani se nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti. U Bilansu 

uspeha iskazuje se prihod od ulaganja samo u onoj meri u kojoj investitor primi svoj deo iz neraspoređenog dobitka  

korisnika ulaganja koja se vrši na dan sticanja.

 

Zalihe materijala i robe

 U skladu sa zahtevima MRS 2-Zalihe,  zalihe materijala  koje se nabavljaju od dobavljača mere se po 

nabavnoj  vrednosti,  dok  se  zalihe  materijala  koji  je  proizveden  kao  sopstveni  učinak  preduzeća  mere  po  ceni  

koštanja odnosno po neto prodajnoj vrednosti ako je ona niža.

Obračun izlaza, odnosno prodaje zaliha materijala vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se 

izračunava prilikom svakog povećanja zaliha materijala. 

Zalihe  robe mere se po nabavnoj  vrednosti  u koju su uključeni,  pored fakturne vrednosti  dobavljača  i 

direktni  zavisni  troškovi  nabavke,  dok  se  trgovački  popusti  i  rabati  umanjuju.  Direktnim zavisnim troškovima 

nabavke smatraju se:

- carine i druge uvozne dažbine,

- troškovi prevoza do sopstvenog skladišta, uključujući prevoz sopstvenim sredstvima po ceni koštanja koja 

ne može biti veća od tržišne vrednosti,

- špediterske i posredničke usluge i 

- drugi troškovi koji nastaju da bi se zalihe smestile u određeno skladište.

Obračun izlaza, odnosno prodaja zaliha robe vrše se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se izračunava 

prilikom svakog povećanja zaliha robe. 

- Smanjenje vrednosti  zaliha materijala  i  robe vrši  se kada se utvrdi  da je  došlo do gubljenja  kvaliteta,  

odnosno kada je neto prodajna cena niža od nabavne vrednosti ili cene koštanja. 

 

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

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

vrednosti, ako je ona niža.

Troškovi  proizvodnje  zaliha  obuhvataju  direktne  troškove  radne  snage  i  direktne  troškove  materijala.  

Takođe obuhvataju i indirektne troškove koji  nastaju prilikom utroška materijala  i  to indirektne fiksne režijske 

troškove  (amortizacija,  održavanje  fabričkih  zgrada  i  opreme,  troškovi  rukovođenja  i  upravljanja  fabrikom)  i  

indirektne  promenljive  režijske  troškove  (indirektni  materijal  i  indirektna  radna  snaga).  Dodeljivanje  fiksnih 

režijskih  i  promenljivih  režijskih  troškova  vrši  se  po  izabranom ključu  (direktni  troškovi  materijala/alternativa 

direktni troškovi materijala).

Troškovi koji su isključeni iz cene koštanja i prema tome prizanti kao rashodi perioda u kojem su nastali su  

sledeći:

- neuobičajeno veliko rasipanje materijala, radne snage ili dr. troškovi proizvodnje,
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- troškovi  skladištenja  (osim  ako  ti  troškovi  nisu  neophodni  u  procesu  proizvodnje  pre  naredne  faze 

proizvodnje),

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

- troškovi prodaje.

Obračun izlaza zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda utvrđuje se metodom prosečne ponderisane 

cene. 

Oštećene zalihe ili zalihe koje su izgubile na kvalitetu, u celini ili delimično zastarele, odnosno ako je njihova  

prodajna cena opala otpisuju se u procenjenoj visini.

 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

              Priznavanje i merenje pozicija kratkoročnih potraživanja, plasmana i gotovine uredjeno je u MRS 39- 

Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje, a obelodanjivanje podataka uredjeno je u MRS 32- Finansijski 

instrumenti: Obelodanjivanje i priznavanje. 

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca-zavisnih, povezanih pravnih lica i ostalih 

kupaca u zemlji i inostranstvu. 

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

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

Direktan otpis potraživanja na teret rashoda vrši se u slučaju kada postoje uverljivi dokazi da se 

potraživanje ne može naplatiti (zastarelost, konačna sudska odluka, prinudno i vanparnično poravnanje i sl.).

Indirektan otpis potraživanja na teret rashoda vrši se ako je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 180 

dana.     

Dospela potraživanja od kupaca i ostala finansijska i druga potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 180 

dana od dana dospelosti, indirektno se otpisuju preko ispravke vrednosti na teret rashoda, na osnovu odluke organa  

upravljanja.

Po MRS 7- Izveštaj o tokovima gotovine, gotovinski ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja,  

koja mogu brzo da se konvertuju u poznate iznose gotovine, uz beznačajni rizik od promene vrednosti. Gotovina 

obuhvata gotovinu u blagajni i depozite po vidjenju.

Preračunavanje deviznih iznosa

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

međubankarskom tržištu deviza 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 utvrđenom na  međubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan.

Pozitivne ili  negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija  u stranoj valuti i  prilikom 

preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist prihoda ili na teret rashoda po 

osnovu kursnih razlika.

Zvanični  kursevi valuta koji  su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare,  bili  su 

sledeći: 

Oznaka valute Srednji kurs na dan

31.12.2015. godine
EUR 121,6261
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Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze

             U skladu sa MRS 12- Porezi iz dobitka, i drugim relevantnim standardima, na računu 288- Odložena 

poreska sredstva, iskazuju se iznosi poreza iz dobiti koji mogu da se povrate u narednim periodima po osnovu 

odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih gubitaka i kredita; na računu 498-Odložene poreske obaveze 

iskazuju se uznosi poreza dobit koji se plaćaju u narednim periodima na osnovu oporezivih  privremenih razlika. 

Kapital

              Prema Okviru MSFI stav 49, kapital je "preostali interes u sredstvima preduzeća nakon odbitka svih 

njegovih obaveza". Praktično, kapital je definisan kao razlika izmedju sredstava i obaveza.

Dugoročne obaveze

              Dugoročne finansijske obaveze priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 32, MRS 39 i drugim relevantnim 

standardima. Na računima grupe 41 obuhvaćene su dugoročne obaveze prema matičnom pravnom licu (konto 411) i 

dugoročni krediti (konto 414). Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu dana od 

dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Obaveze iz poslovanja

            Odredjene odredbe koje su značajne za računovodstveno obuhvatanje obaveza iz poslovanja nalaze se u 

nekoliko MRS, a posebno u : Okviru za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, MRS 1, MRS 21,  MRS  

24, MRS 27, MRS 28, MRS 32, MRS 37, MRS 39.

 

 Prihodi i rashodi

              Prema definiciji MRS 18 prihod je bruto priliv ekonomskih koristi u odredjenom periodu ,koje se ostvaruju 

iz redovnih aktivnosti preduzeća, kada ovi prilivi dovode do povećanja sopstvenog kapitala. Osim po MRS 18 

prihodi su takodje objašnjeni i drugim relevantnim standardima (MRS 11, MRS 17, MRS 20, MRS 21, MRS 28, 

MRS 39, MRS 41, MSFI 4).

              Priznavanje rashoda u bilansu uspeha uredjeno je sa vise MRS ( što objašnjavamo u nastavku uz konkretne 

rashode)

Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i PDV. Prihodi 

se priznaju u trenutku kada se roba isporuči , odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih gotovih proizvoda ili  

robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem periodu, 

prihodi se priznaju srazmerno dovršenosti posla.

Prihodi  i  rashodi  po  osnovu kamata  obračunati  su  po  načelu  uzročnosti  prihoda  i  rashoda  primenom 

ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja 

obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.  Kamate na kredite za nabavku nekretnina,  postrojenja i  

opreme knjiže se na teret rashoda u periodu na koji se odnose. 

Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki 

osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastanu.
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BILANS STANJA

AKTIVA

AOP 0002 U BILANSU STANJA – 1. STALNA IMOVINA

Stalna imovina “MIN FAM“ AD na dan 31.12.2015.godine iznosi 22.996 hilj. dinara i odnosi se na :

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Nematerijalna imovina 2 11
Nekretnine, postrojenja i oprema 22.994 26.442
Ukupno: 22.996 26.453

AOP 0003 U BILANSU STANJA -1.1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina na dan 31.12.2015. godine iznose 2 hiljada dinara i odnose se na:
                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Softver nabavljen od domaćih lica 2 11
Ukupno: 2 11
Promene na konutu 0120-Softver nabavljen od domaćih lica u toku 2015. godine odnose se na  obračun amortizacije 

po stopi od 20% koja iznosi 9 hiljada dinara

AOP 0010 U BILANSU STANJA – 1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31.12.2015. godine iznose 22.994 hiljade dinara i odnose se na:
                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Zemljišta 8.493 8.493
Građevinski objekti 4.615 5.233
Postrojenja i oprema 9.886 12.716
Ukupno: 22.994 26.442
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U 2015. godini promene na nekretninama, postrojenjima i opremi odnose se na sledeće:                           

- u hilj. din.-

Zemljište

Građevinski

objekti

Postrojenja i 

oprema

Investicione 

nekretnine

Ostale 

nekretnine,

postrojenja i

oprema

Nekretnine

 postrojenja 

i oprema u 

pripremi

UKUPNO

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2015. 

godine
8.493 312.161 75.289 395.943

Nabavke u toku 2015. 

godine
Prenos sa nek. post. i opr. 

u pripremi
Ostala povećanja
Otpis, prodaja i prenos 

dr.pr. licima
Ostala smanjenja
Promene po osnovu utvrđ. 

reval. vrednosti
Stanje 31.12.2015. 

godine
8.493 312.161 75.289 395.943

Ispravka vrednosti
Stanje 01.01.2015. 

godine
306.928 62.573 369.501

Obračunata amortizacija u 

2015. godini
    618 2.830 3.448

Ostala povećanja 

(obezvređivanje i dr)
Kumulir. ispravka 

sadržana u rashod. i 

prodatim nek. post. i opr.
Ostala smanjenja 

(usklađivanje i dr.)
Promene po osnovu utvrđ. 

revaloriz.vred.
Stanje 31.12.2015. 

godine
     307.546     65.403 372.949

Neotpisana vrednost 

31.12.2015. godine
     8.493        4.615 9.886 22.994

AOP 0043 U BILANSU STANJA – 2.OBRTNA IMOVINA

Obrtnu imovinu “MIN FAM“ AD na dan 31.12.2015.godine čine :

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Zalihe 69.566 71.364
Potraživanja po osnovu prodaje 15.877 15.367
Potraživanja iz specifičnih poslova - -
Druga potraživanja 9.834 7.544
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha - -
Kratkoročni finansijski plasmani - -
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.766 1.726
Porez na dodatu vrednost - -
Aktivna vremenska razgraničenja 850 723
Ukupno: 97.893 96.724
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Usaglašavanje  potraživanja za date avanse, potraživanja po osnovu prodaje, drugih potraživanja sa dužnicima vrši  

se  jednom  godišnje  sa  stanjem  na  dan  31.decembra,  dostavljanjem  u  pismenom  obliku  podataka  o  stanju 

potraživanja i obaveza na taj dan.

Od ukupnih potraživanja  u iznosu od 47.478 hilj.din. usaglasili smo iznos od 32.048 hilj.din. što je 67,50 %, u toku  

je usaglašavanje preostalog  iznosa od  32,50 % .

AOP 0044 U BILANSU STANJA –2.1 .ZALIHE

Zaliha na dan 31.12.2015. godine iznose 71.364 hiljada dinara i imaju sledeću strukturu:
                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar 6.971 6.984
Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge 46.766 48.149
Gotovi proizvodi 6.728 7.120
Roba 7 8
Dati avansi 9.094 9.103
Ukupno: 69.566 71.364

AOP 0051 U BILANSU STANJA -2.2.POTRAŽIVANJA  PO OSNOVU PRODAJE

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica - -
Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica - -
Kupci u zemlji-ostala povezana pravna lica 528 528
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji starijih od 180 dana
Kupci u inostranstvu-ostala povezana pravna lica

( 280 ) ( 528 )

Kupci u zemlji 15.600 16.952
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji starijih od 180 dana ( 10.627 ) ( 10.765 )
Kupci u inostranstvu 10.656 9.180
Ostala potraživanja po osnovu prodaje - -
Ukupno: 15.877 15.367

AOP 0060 U BILANSU STANJA-2.3.DRUGA POTRAŽIVANJA
Druga potraživanja na dan 31.12.2015. godine imaju sledeću strukturu:

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Potraživanja od zaposlenih 133 119
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih obaveza - -
Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima za 
bolovanje preko 30 dana

2.024 1.246

Ostala razna kratkoročna potraživanja iz poslovanja 7.677 6.179
Ukupno: 9.834 7.544

8



                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

AOP 0068 U BILANSU STANJA-2.4.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Tekući (poslovni) računi 84 87
Blagajna ( bonova ) - -
Devizni račun 1.682 1.639
Ostala novčana sredstva - -

Ukupno: 1.766 1.726

AOP 0070 U BILANSU STANJA-2.5.AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Na dan 31.12.2015.godine aktivna vremenska razgraničenja iznose 723 hilj.din., i odnose se na PDV koji je sadržan 

u primljenim avansima.

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Aktivna vremenska razgraničenja 850 723
Ukupno: 850 723

AOP 0071 U BILANSU STANJA – 3.UKUPNA AKTIVA

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Stalna imovina 22.996 26.453
Obrtna imovina 97.893 96.724
Ukupno: 120.889 123.177
 

PASIVA

AOP 0401 U BILANSU STANJA - 4. KAPITAL

Kapital na dan 31.12.2015. godine iznosi 0 hiljada dinara i ima sledeću strukturu:
                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Osnovni  kapital 121.131 121.130
Gubitak do visine kapitala (121.130) (121.130)
Ukupno: 0 0

AOP 0402 U BILANSU STANJA –4.1. OSNOVNI KAPITAL ODNOSI SE NA : 

( u hilj. din.)
2015. 2014.

Akcijski kapital-obične akcije 121.130 121.130
Društveni kapital - -
Ukupno: 121.130 121.130

Akcijski kapital - obične akcije sastoji se od kapitala koji pripada većinskom vlasniku „INTERTRUST HOLDING“ 

AD, iz Sofije, Republika Bugarska u iznosu od 106.163 hilj. Din. Odnosno 87,64 % i dela koji pripada manjinskim 

akcionarima u iznosu od 14.967 hilj. din. 

AOP 0421 U BILANSU STANJA-4.2. GUBITAK predstavlja ispravku vrednosti kapitala. Gubitak se odnosi na 

gubitak ranijih godina ( 2006, 2007, 2009, 2010 , 2012 , 2013 i 2014 ) u iznosu od 187.173  hilj. din. i gubitak 

tekuće godine u iznosu od 12.823 hilj.din., što ukupno iznosi 199.996 hilj.din., a od toga 78.866 hilj. din odnosi se 

na gubitak iznad visine kapitala .
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

AOP 0424 U BILANSU STANJA – 5. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Dugoročna rezervisanja 2.040 1.736
Dugoroćne obaveze 3.909 3.909
Ukupno: 5.949 5.645

Dugoročna rezervisanja odnose se na rezervisanja za otpremnine radnika .

Dugoročne obaveze sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznose 3.909 hiljade dinara i imaju sledeću strukturu:
                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 3.909 3.909
Ukupno: 3.909 3.909
 

Dugoročni krediti (obaveze prema MIN Holding co.)

- Aneks 1 od 24.01.2003. god. uz Ugovor o reprogramiranju preuzetog duga od 20.07.1998. god.; vraćanje u 12 

jednakih  rata  počev  od  01.01.2003.  god.,  učešće  grejs  perioda  12  meseci  uz  mogućnost 

obnavljanja; ..................................................................................................................3.909 (u hilj.din)

Usaglašavanje  obaveza sa poveriocima vrši se jednom godišnje sa stanjem na dan 31.decembra, dostavljanjem u 

pismenom obliku podataka o stanju  obaveza na taj dan.

Od ukupnih obaveza u iznosu od 196.695 hilj.din. usaglasili smo iznos od 138.749 hilj.din. što je 68,55 %, u toku je  

usaglašavanje preostalog  iznosa od  31,45 % .

AOP 0441 U BILANSU STANJA - 6. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 

Za 2015. god. računovodstvena osnovica iznosi 14.503 hiljada din., a poreska osnovica 7.701 hiljada din.

Odložena poreska obaveza : ( 14.503 - 7.701) * 15 % = 1.020 hiljada din.

AOP 0442 U BILANSU STANJA – 7. KRATKOROČNE OBAVEZE

Kratkoročne obaveze sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznose 192.786  hiljada dinara i imaju sledeću strukturu:
                      (u hilj. din.)

2015. 2014.
Kratkoročne finan. obaveze                         -                     -
Primljeni avansi depoziti i kaucije 35.393 34.962
Obaveze iz poslovanja 56.552 57.781
Ostale kratkoročne obaveze 97.611 84.822
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 673 1.268
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 2.211 3.048
Pasivna vremenska razgraničenja 346 346
Ukupno: 192.786 182.227
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

AOP 0450 U BILANSU STANJA-7.1.  PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE  :

                           (u hilj. din)
2015. 2014

Primljeni avansi od matičnog pravnog lica u inostranstvu 30.398 30.231
Primljeni avansi od pravnih lica u zemlji 4.238 3.943
Primljeni avansi od ostalih pravnih lica u inostranstvu 757 788
Ukupno: 35.393 34.962

AOP 0451 U BILANSU STANJA- 7.2.  OBAVEZE IZ POSLOVANJA

                           (u hilj. din)
2015. 2014.

Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji - -
Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u inostranstvu 670 666
Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji 167 167
Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu - -
Dobavljači u zemlji 46.019 47.305
Dobavljači u inostranstvu 542 539
Ostale obaveze iz poslovanja 9.154 9.104
Ukupno: 56.552 57.781

AOP 0459 U BILANSU STANJA-7.3.  OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

                         (u hilj. din) 
2015. 2014.

Obaveze za neto zarade i naknade zarada 64.958 49.824
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 5.734 4.905
Obavez za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 9.350 11.534
Obaveze za por. i dopr. na zarade i naknade zarada na teret poslod. 10.681 12.457
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 1.054 512
Obaveze za por. i dopri. na teret zaposl. na zarade koje se refundir. 390 265
Obaveze za por. i dopri. na teret poslod. na zarade koje refundiraju 283 202
Ostale obaveze/ukalk.neisplaćene naknade-Upravni odbor/ 5.161 5.123
Ukupno: 97.611 84.822

02.09.2014.godine sačinjen je  zapisnik sa MINISTARSTVOM FINANSIJA-PORESKA UPRAVA Filijala Niš

broj : 433-22-13136/2014 o stanju dugovanja po osnovu javnih prihoda  na dan 02.09.2014.godine i kamatom 

do 02.09.2014.godine.Ukupno usaglašen poreski dug ( glavnica i kamata )   “MIN FAM-a” AD  po osnovu 

javnih prihoda na dan 02.09.2014.godine iznosi 17.261.256,00 dinara. 

Na osnovu zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga broj : 073-433-22-13136/14 od 04.07.2014.godine,

“MIN FAM” AD je 20.10.2014.godine zaključio  sa MINISTARSTVOM FINANSIJA Republike Srbije

SPORAZUM o odlaganju plaćanja poreskog duga broj : 33-00-87/2014-01.

“MIN FAM” AD-poreski obveznik je dao sredstvo obezbeđenja naplate -hipoteku na nepokretnosti upisanu u 

list nepokretnosti broj : 5140 KO Niš-Bubanj, poslovni prostor za koji nije utvrđena namena -HALA, 

sagrađenu na kp.br.2805/1 KO Niš-Bubanj, površine 1.155,00 m2 , čija procenjena vrednost prema Zapisniku 

o popisu i proceni nepokretnosti u postupku rešavanja po zahtevu za odlaganje plaćanja poreskiog duga 

broj : 433-22-13136/2014 od 04.07.2014.godine, iznosi 60.012.471,75 dinara, kojim se obazbeđuje naplata 

duga u celini.

“MIN FAM-u” se na osnovu Odluke Ministarstva Finansija plaćanje poreskog duga odlaže na 24 mesečne 

rate.
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

AOP 0460 U BILANSU STANJA-7.4. OBAVEZE PO OSNOVU  PDV 

                   (u hilj. din)
                        2015.                                2014.

Obaveze za PDV po osnovu razlike obračun. i prethod. poreza 673 1.268
Ukupno: 673 1.268

AOP 0461 U BILANSU STANJA-7.5.OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE 

DAŽBINE 

                   (u hilj. din)
                        2015.                                2014.

Obav. za porez na imovinu-građevinski objekti 185 45
Obav.za porez na imovinu-zemljište                                    -                                   -
Obav.za ostale poreze ,carine i dr.dažbine -                                   -
Obaveze za komunalnu taksu za isticanje firme 125 100
Obaveze za troškove spora po rešenjima 280 655
Obaveze za ostale poreze-osobe sa invaliditetom 88 195
Novčane kazne za prekršaje koje izriče repub.organ 63 594
Obaveze za ostale poreze i doprinose 1.470 1.459
Ukupno: 2.211 3.048

 AOP 0462 U BILANSU STANJA-7.6.  PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2015.godine iznose 346 hilj.din., i odnose se na PDV sadržan

u datim avansima. 

                   (u hilj. din)
                        2015.                                2014.

Pasivna vremenska razgraničenja 346 346
Ukupno: 346 346

AOP 0463 U BILANSU STANJA-8. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Ukupan kumulirani gubitak na dan 31.12.2015.godine iznosi 199.996 hilj.din., a od toga 121.130 hilj.din.do visine 

kapitala, a 78.866 hilj. din odnosi se na gubitak iznad visine kapitala .

AOP 0464 U BILANSU STANJA-9. UKUPNA PASIVA

                      (u hilj. din.)
2015. 2014.

Dugoročna rezervisanja i obaveze 5.949 5.645
Odložene poreske obaveze 1.020 1.348
Kratkoročne obaveze 192.786 182.227
Kapital 0 0
Gubitak iznad visine kapitala ( 78.866 ) ( 66.043 )
Ukupno: 120.889 123.177
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

BILANS USPEHA

AOP 1001 U BILANSU USPEHA - 10. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi Društva na dan 31.12.2015. godine iznose 41.791 hiljada dinara i odnose se na:

        (u hilj.din.)
2015. 2014.

Prihode od prodaje robe -              -
Prihode od prodaje proizvoda i usluga 41.791 42.879
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. - -
Drugi poslovni prihodi - 6
Ukupno: 41.791 42.879

AOP 1002 U BILANSU USPEHA- 10.1. Prihoda od prodaje robe u 2015 nije bilo.

        (u hilj.din.)
2015. 2014.

Prihode od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu - -
Prihode od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu -                   -
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu - -
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu -                   -
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu - -
Ukupno: - -

AOP 1009 U BILANSU USPEHA-10.2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani su u 

 iznosu od 41.791 hilj. din. i odnose se na:

        (u hilj.din.)
2015. 2014.

Prihode od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravavnim licima

na domaćem tržištu

- -

Prihode od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima 

na inostranom tržištu

- -

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima 

na domaćem tržištu

- -

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima 

na inostranom tržištu

- -

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 22.208 25.873
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 19.583 17.006
Ukupno: 41.791 42.879

13



                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

AOP 1018 U BILANSU USPEHA - 11.POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi Društva na dan 31.12.2015. godine iznose 53.987 hiljada dinara i odnose se na:

     (u hilj.din.)
2015. 2014.

Nabavnu vrednost prodate robe 1 -
Prihodi od aktiviranja učinaka i roba (1) -
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga - ( 1.599 )
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga 1.775 -
Troškovi materijala 4.739 7.360
Troškovi goriva i energije 1.203 1.696
Troškovi zarada, nakanda zarada i ostali lični rashodi 37.239 41.297
Troškovi proizvodnih usluga 2.981 3.009
Troškovi amortizacije 3.457 4.255
Troškovi dugoročnih rezervisanja 512 -
Nematerijalni troškovi 2.081 2.602
Ukupno: 53.987 58.620

AOP  1021  U  BILANSU  USPEHA  -11.1.Povećanje  vrednosti  zaliha  nedovršenih  i  gotovih  proizvoda  i 

nedovršenih usluga 

Promena vrednosti  zaliha učinaka-smanjenje je  iskazano  u iznosu od 1.775  hiljada dinara  ,  a  odnosi  se na :  

smanjenje  zaliha nedovršene proizvodnje za  3.467 hilj.din., povećanje zaliha nedovršenih usluga za  2.084 hilj.din. 

i smanjenje  zaliha gotovih proizvoda za 392 hilj.din.

AOP 1023 U BILANSU USPEHA-11.2.Troškovi materijala  iskazani su u iznosu od 4.739 hilja. dinara i odnose 

se na:
(u hilj.din.)
2015. 2014.

Troškovi materijala za izradu 3.483 6.864
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 305 394
Troškovi rezervnih delova 157 -
Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara 794 102
Ukupno: 4.739 7.360

AOP 1024 U BILANSU USPEHA-11.3.Troškovi goriva i energije  iskazani su u iznosu od 1.203 hilja. dinara i 

odnose se na:
(u hilj.din.)
2015. 2014.

Utrošeni naftni derivati 525 752
Utrošena ostala goriva 678 944
Utrošena električna energija - -
Ukupno: 1.203 1.696

AOP 1025 U BILANSU USPEHA-11.4.Troškovi zarada,  naknada zarada i ostali lični rashodi iskazani su u 

iznosu od 37.239 hiljadu dinara i odnose se na:
(u hilj.din.)

2015. 2014.
Troškove zarada i naknada zarada (bruto) 29.421 32.833
Troškove poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 5.245 5.872
Troškovi naknade po ugovoru o delu 92 335
Troškovi naknada članovima  Nadzornog odbora - -
Ostale lične rashode i naknade 2.481 2.257
Ukupno: 37.239 41.297
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

AOP 1026 U BILANSU USPEHA-11.5.Troškovi proizvodnih usluga iskazani su u iznosu od 2.981 hiljadu dinara 

i odnose se na:
(u hilj.din.)

2015. 2014.
Troškove direktnih usluga radnih naloga 1.844 1.908
Troškove prevoza 43 30
Troškove otpreme gotovih proizvoda-špedicija 92 58
Troškovi PTT usluga 501 507
Troškove tekućeg održavanja 57 49
Troškove reklame i propagande - 24
Troškove komunalnih usluga 444 433
Ukupno: 2.981 3.009

AOP 1027 U BILANSU USPEHA-11.6.Troškovi amortizacije su iskazani u iznosu od 3.457 hilj.din.

(u hilj.din.)
2015. 2014.

Troškove amortizacije-softver 9 9
Troškovi amortizacije-građevinski objekti 618 1.255
Troškovi amortizacije-postrojenja i opreme 2.830 2.991
Ukupno: 3.457 4.255

AOP 1028 U BILANSU USPEHA-11.7.Troškovi dugoročnih  rezervisanja su iskazani u  iznosu od 512 hilj.din.:

(u hilj.din.)
2015. 2014.

Troškovi dugoročnih rezervisanja 512 -
Ukupno: 512 -
 

U 2015.godini  :  Prilikom obrade   MRS 19-Naknade  zaposlenima .Odmeravanje  otpremnina  koje  dospevaju  u 

periodu dužem od 12 meseci odnosno, rezervisanja preduzeća za potrebe otpremnina po prestanku zaposlenja, uzeta  

je u obzir činjenica da je došlo do promene Zakona o radu, odnosno,  na osnovu člana.119 novog Zakona o radu,  

prilikom  obrade  MRS-19,  pošlo  se  od  dve  prosečne  bruto  zarade  u  Republici  Srbiji  (  2*  70.763,00  din) 

raspoređene su na predpostavljeni broj godina koji svaki od zaposlenih radnika ima do sticanja prvog uslova do 

odlaska u penziju : prava na starosnu penziju prema važećim propisima ili po osnovu radnog staža.

AOP 1029 U BILANSU USPEHA-11.8.Nematerijalni troškovi iskazani su u iznosu od 2.081 hiljadu dinara i 

odnose se na:
(u hilj.din.)

2015. 2014.
Troškove neproizvodnih usluga 660 229
Troškove reprezentacije 279 284
Troškovi premija osiguranja 55 46
Troškovi platnog prometa 98 85
Troškovi poreza 231 613
Ostali nematerijalni troškovi 758 1.345
9Ukupno: 2.081 2.602

AOP 1032 U BILANSU USPEHA - 12. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi Društva na dan 31.12.2015. godine iznose 120 hiljada dinara i odnose se na:

     (u hilj.din.)

15



                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

2015. 2014.
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi - -
Prihodi od kamata ( od trećih lica ) - -
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule ( prema trećim licima ) 120 776
Ukupno: 120 776

AOP 1033 U BILANSU USPEHA-12.1. Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi

     (u hilj.din.)
2015. 2014.

Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica - -
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica - -
Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata - -
Ostali finansijski prihodi - -
Ukupno: - -

AOP 1040 U BILANSU USPEHA - 13.FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi Društva na dan 31.12.2015. godine iznose 2.335 hiljada dinara i odnose se na:

     (u hilj.din.)
2015. 2014.

Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi 220 2.133
Rashodi kamata ( prema trećim licima ) 2.017 2.255
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule ( prema trećim licima ) 98 198
Ukupno: 2.335 4.586

AOP 1041 U BILANSU USPEHA -13.1.Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali 

finansijski rashodi

     (u hilj.din.)
2015. 2014.

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima 220 2.089
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima - -
Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata - -
Ostali finansijski rashodi - 44
Ukupno: 220 2.133

AOP 1050 U BILANSU USPEHA -14.Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po 

fer vrednosti kroz bilans uspeha

     (u hilj.din.)
2015. 2014.

Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 385 -
Ukupno: 385 -

AOP 1051 U BILANSU USPEHA -15.Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po 
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                                                                                                                                   „ MIN FAM“ AD, Niš
Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

fer vrednosti kroz bilans uspeha

     (u hilj.din.)
2015. 2014.

Rashodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana - 3.335
Ukupno: - 3.335

AOP 1052 U BILANSU USPEHA - 16.OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi Društva na dan 31.12.2015. godine iskazani su u iznosu od 1.444 hiljada dinara i odnose se na: 

      (u hilj.din.)
2015. 2014.

Dobici od prodaje materijala - 1
Prihodi od smanjenja obaveza-otpisa obaveza 1.237 5.278
Ostali nepomenuti prihodi - -
Naplaćena otpisana potraživanja - -
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja 207 1.070
Ukupno: 1.444 6.349

AOP 1053 U BILANSU USPEHA - 17.OSTALI RASHODI 

Ostali rashodi na dan 31.12.2015. godine iznose 569 hiljada dinara i odnose se na:
          (u hilj. din.)

2015. 2014.
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe - -
Ostale  nepomenuti rashodi / troškovi sudskih sporova / 569 960
Ukupno: 569 960

AOP 1055 U BILANSU USPEHA – 18.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 

Gubitak iz redovnog  poslovanja pre oporezivanja za  2015. godinu u iznosu od  13.151 hiljada dinara umanjen  je 

za odložene poreske prihode perioda u iznosu od  328 hiljada dinara. 

Neto gubitak iznosi  12.823 hiljada dinara.

U Nišu, dana 20.04.2016. godine             Lice odgovorno za sastavljanje         M.P.                Zakonski zastupnik 

                                                                           finansijskog izveštaja

                                                                 ___________________________                    ________________________
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"MIN FAM"A.D. 

                                                                                                                                                                                                NIŠ 
                                                                                                                                                            ŠUMADIJSKA BR. 1 

 
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

SKUPŠTINI AKCIONARA "MIN FAM" A.D., NIŠ 
 
Izveštaj o reviziji  redovnog  godišnjeg finansijskog  izveštaja 
 
Izvršili smo reviziju priloženog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog 
društva "Min Fam" a.d.  Niš (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvata bilans stanja na dan 
31. decembra 2015. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj 
o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj 
dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijski izveštaj. 
 
Odgovornost rukovodstva za godišnje finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovog finansijskog 
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one 
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskog izveštaja 
koji ne sadrži materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili 
greške. 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženom redovnom godišnjem  finansijskom 
izveštaju na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim 
standardima revizije i važećim zakonskim propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. 
Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na 
način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaj ne sadrži 
materijalno značajne pogrešne iskaze.  
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima datim u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju. Odabrani postupci 
su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno 
značajnih pogrešnih iskaza u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, nastalih usled 
kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole 
koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje redovnog godišnjeg finansijskog 
izveštaja, radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog 
lica. 
 



  

 
 

Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i 
opravdanosti računovodstvenih procena, izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 
prezentacije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.  
 
Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnov 
za izražavanje našeg revizorskog mišljenja.  
 
 
Osnov za mišljenje sa rezervom 
 
 

Obrtna imovina Društva iskazana je u iznosu od 97.893 hiljadu dinara, dok su kratkoročne 
obaveze iskazane u iznosu od 192.786 hiljada dinara, na osnovu čega se može izvesti 
zaključak da su navedene obaveze Društva višestruko veće u odnosu na obrtnu imovinu. 
Takođe, Društvo je ostvarilo negativan finansijski rezultat u iznosu od 12.823 hiljada dinara, 
dok je kumulirani gubitak iznad visine kapitala iskazan u iznosu od 78.866 hiljada dinara što 
su jasni pokazatelji da Društvo ima evidentne probleme u tekućem poslovanju, obavljanju 
osnovne delatnosti i izmirivanju obaveza uz iskazanu visoku zaduženost i da je ugrožena 
dugoročna likvidnost Društva.  
 
Redovni godišnji  finansijski izveštaj je sastavljen uz pretpostavku neograničenog trajanja 
poslovanja, što podrazumeva da će Društvo biti u mogućnosti da realizuje potraživanja i 
izmiri obaveze u procesu svog redovnog poslovanja. Imajući u vidu prethodno pomenuto, 
smatramo da postoje materijalno značajne sumnje u mogućnost nastavka poslovanja u 
skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern princip).    
 
Društvo u poslovnim knjigama ima iskazanu nedovršenu proizvodnju u ukupnom iznosu 
od 38.453 hiljade dinara. Nismo se uverili u realnost iskazane bilanse pozicije, obzirom da se 
radi o nedovršenoj proizvodnji koja je u toku već godinama unazad, a nije završena, te se 
postavlja pitanje njihove realizacije i procene.  
 
Najveći dati avansi koji su iskazani u iznosu od 9.094 hiljada dinara odnose se na Interlemind 
a.d. u iznosu od 2.073 hiljade dinara (koje potiče iz 2013. godine) i Min-Inženjering a.d. – u 
stečaju u iznosu od 6.323 hiljada dinara (koje potiče iz 2010. godine).  Društvo nije izvršilo 
procenu relanosti realizacije datih avansa starijih od godinu dana koji na dan bilansa iznose 
8.750 hiljada dinara. Takođe, procenat usaglašenosti datih avansa je nezadovljavajući (0%). 
 
Društvo u poslovnim knjigama ima iskazano potraživanje po osnovu prodaje u ukupnom 
iznosu od 15.877 hiljada dinara. Procenat usaglašenosti potraživanja od kupaca u 
inostranstvui potraživanja od kupaca u zemlji je nezadovoljavajući, kao i naplativost do dana 
vršenja revizije. 
Potraživanja od kupaca u inostranstvu starija od godinu dana iznose 9.230 hiljada dinara, 
dok su potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iskazana u iznosu od 2.198 
hiljada dinara. Navedena potraživanja prema našem mišljenju treba preispitati i obezvrediti.  
 
 
 



  

 
 

 
Društvo u poslovnim knjigama ima iskazane primljene avanse u ukupnom iznosu od 35.393 
hiljada dinara. Primljeni avansi stariji od godinu dana iznose 34.965 hiljada dinara. Najveći 
primljeni avansi se odnose na Intertrust Holding Bg ad koji su iskazani u iznosu od 30.398 
hiljada dinara i na dan bilansa nisu usaglašeni (potiče iz 2010. i 2011. godine).  Potrebno je 
preispitati navedene primljene avanse. 
 
Društvo u poslovnim knjigama ima iskazane obaveze prema dobavljačimau ukupnom 
iznosu od  46.018 hiljada dinara.  
Obaveze prema dobavljačima koje su starije od godinu dana iznose 41.629 hiljada dinara. 
Procenat usaglašenosti obaveza prema dobavljačima u zemlji je nezadovoljavajući, kao i 

procenat izmirenosti obaveza prema dobavljačima do dana revizije. Potrebno je preispitati 
navedene bilansne pozicije, i sprovesti odgovarajuća knjiženja.  
 
Ostale obaveze iz poslovanja u poslovnim knjigam društva su iskazane u iznosu od  9.154 
hiljada dinara. Deo ostalih obaveza iz poslovanja se odnosi na obaveze prema Intertrust 
Holding ad, Sofija u iznosu od 3.199 hiljada dinara (26.300,68 Eura po srednjem kursu), a po 
osnovu ugovora o prenosu potraživanja sa društvom Interlemind a.d., Leskovac. Navedene 
obaveze  datiraju iz 2009. godinu. Za ostali iznos obaveza koji je iskazan na ovom kontu u 
iznosu od 5.955 hiljada dinara, nije nam pružena validna dokumentacija na uvid, te se samim 
tim nismo uverili u realnost navedene bilansne pozicije. 
 
 
Mišljenje sa rezervom 
 
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnov za mišljenje sa rezervom, 
redovni godišnji finansijski izveštaj istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 
pitanjima, prikazuje finansijsko stanje  "Min Fam" a.d., Niš na dan 31. decembra 2015. 
godine, kao i rezultat njegovog poslovanja, izveštaj o ostalom rezultatu, promene na kapitalu 
i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim 
propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u 
napomenama uz finansijski izveštaj. 
 
 
Ostala pitanja 
 
Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2014. godine bili su 
predmet revizije drugog revizora, koji je izrazio mišljenje sa rezervom na priložene  
finansijske izveštaje, na dan 24.06.2015. godine. 
 
 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima  
 
Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je 
odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa 
zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 



  

 
 

62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg 
izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu. U vezi sa tim, 
naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih 
informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim 
izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled 
ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koji proističu iz informacija 
i evidencija koje nisu bile predmet revizije.  
 
Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o 
poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim 
izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembar 2015. godine. 
 
 
 
 
U Beogradu, 24. 06. 2016. godine                                               "FINREVIZIJA" D.O.O.                                                                                                                             

      
 

 
 

Licencirani ovlašćeni revizor 
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   ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ “МИН ФАМ“ АД  ЗА 2015. ГОД.

I. Општи подаци 
Пословно име МИН ФАМ АД
Адреса Шумадијска 1, Ниш
Датум оснивања 08.10.1990.године
Број решења уписа у судски регистар БД 151981/2007 од 21.01.2008.године
Матични број 07576129
ПИБ 100334149
Текући рачуни и банке код којих се воде 355-1004471-20, Војвођанска Банка ад
Сектор класификације делатности Прерађивачка индустрија
Шифра делатности 2841
Основна делатност Производња машина за обраду метала
Број запослених 70
Број акционара 399
10 највећих акционара (име и презиме, 
назив правног лица са бројем акција и 
учешћем у основном капиталу)

1    ИНТЕРТРУСТ ХОЛДИНГ БГ       БР.АКЦ.    176.944  - 87,64681 % 
2    АКЦИЈСКИ ФОНД            БР.АКЦ.     10.563 -  5,23224   % 
3    АРАНЂЕЛОВИЋ ВЕЛИМИР        БР.АКЦ.          71   -   0,03517   %       
4    ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ      БР.АКЦ.         71   -    0,03517  %
5    КРСТИЋ ВИДЕН                             БР.АКЦ.          71   -   0,03517  %
6    ЛЕКИЋ КРСМАН                            БР.АКЦ.          71   -   0,03517  %
7    МАНИЋ ВАСИЛИЈЕ                       БР.АКЦ.          71  -    0,03517  %
8    МИКИЋ ВЛАСТИМИР                   БР.АКЦ.          71  -    0,03517  %
9    МИЛЕНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ         БР.АКЦ           71 -     0,03517  %
10  МИТИЋ ЉУБОМИР                        БР.АКЦ.          71  -    0,03517  %

Вредност основног капитала 121.130 .076,65 дин.
Број издатих акција 201.883
Назив и седиште ревизорске куће која је 
ревидирала финансијски извештај

“ФИНРЕВИЗИЈА”Д.О.О.
Добрачина бр.30, 11000 Београд

Назив организованог тржишта на које су 
укључене акције

Београдска берза
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Име и презиме директора Ивица Гроздановић

Име и презиме особе за контакт

Ивица Гроздановић, Биљана Мицев

Телефон 018/4242-883
Факс 018/4241-954
E – mail minfam@eunet.rs

II. Управа предузећа
Директор Ивица Гроздановић
Надзорни 
одбор

Извршни 
одбор

Валентин Захариев-председник-дипл.инг.метал-Предс.Интертруст-а Софија
Кирил Захариев-члан, дипл.ецц-Интертруст Софија
Петар Захариев-члан, дипл.ецц-Интертруст Софија

Ивица Гроздановић-дипл.маш.инг.
Небојша Миљковић-дипл.маш.инг.
Делча Димитров-дипл.маш.инг.
Биљана Мицев-дипл.ецц.
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III. Подаци о пословању „МИН ФАМ“ АД за 2015. годину

1.Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике са навођењем разлога   за 
одступање 
 “МИН ФАМ“ А.Д. у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године је остварио следеће 
резултате пословања :  
-планиран је позитиван финансијски резултат за 2015. годину у износу од 1.055 хиљ.дин.  а 
остварен  негативан у износу од  12.823 хиљ.дин.
-планиран укупан пословни приход за 2015. годину је износио 50.037 хиљ.дин. а остварен је 
41.791 хиљ.дин.односно мање за 16,48 % од плана :
-планиран  приход од продаје производа је износио 34.469 хиљ.дин. а остварен 24.699 хиљ.дин. 
односно мање за 28,35 % од плана,
-планирани приход од извршених услуга је износио 25.568 хиљ.дин. а остварен 17.092 
хиљ.дин.односно мањи је за 33,15 % од плана,
-учешће прихода оствареног на ино тржишту у односу на укупан остварен пословни приход за 
2015 годину износи  46,86 %,
-планиранo је повећање залиха недовршених и готових производа за 2015. годину у износу од 
2.011 хиљ.дин. а остварено је смањење залиха за 1.775 хиљ.динара, 
-инсталирани капацитети коришћени су са 45 %,
-број запослених на дан 31.12.2015. године је 70 радника, што је за 10 радника мање у односу на 
стање 31.12.2014. године,
-просечна нето зарада исплаћена је у износу од  21.681 динара или 178 еура, 
-последња исплаћена зарада 27.10.2015.године је за месец март 2013.године,
-ненаплаћена потраживања од купаца на дан 31.12.2015. године су износила 26.784 хиљ.
динара односно 220.217 еура,
-обавезе према добављачима на дан 31.12.2015. године су износиле 47.397 хиљ.динара
односно  389.695 еура,
-финансијски ток готовине на дан 31.12.2015. године износи 1.766 хиљ.дин.

На крају 2015. године исказан је негативан финансијски резултат у износу од  12.823 
хиљ.дин. или 105 хиљ. еура, а по подбилансима стање је следеће :
Подбиланси Приходи

у хиљ. дин.
Расходи

у хиљ. дин.
Разлика 

у хиљ. дин.
Разлика 

у хиљ. еур.
Из пословања 41.791        53.987    -12.196    -100
Из финансирања                   120              2.335           - 2.215                -   18
Остали прих.и расх                1.829                569             1.260                    10
Олож.порес.прих.                   328                                 328                      3
УКУПНО :              44.068            56.891          -12.823                 - 105

Показатељи пословања у 2015. години :
ПРИНОС НА УКУПАН 
КАПИТАЛ

                        - 9,994 %

НЕТО ПРИНОС НА 
СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ

                               0

ПОСЛОВНИ НЕТО ГУБИТАК                           29,183 %
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ Дугорочна резервисања      

           и обавезе               =199.755 хиљ.дин.  = 165,24 %
Укупна пасива                   120.889 хиљ.дин.
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I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ
Показује са колико динара 
готовине је покривен 
један динар краткорочних обавеза.

Готовина и готовински                                        
        еквиваленти             =       1.766 хиљ.дин. =    0,92
 Краткорочне обавезе  192.786 хиљ.дин.
                                                       

II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ
Показује са колико динара 
ликвидне обртне имовине је 
покривен сваки динар 
краткорочних
обавеза.

 Краткорочна                    
  потраживања,  
пласмани и готовина       =  27.477 хиљ.дин.   =    0,142         
Краткорочне обавезе          192.786 хиљ.дин.
                            

НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ
Показује део обртне имовине који 
је финансиран из дугорочних 
извора финансирања (капитала,
дугорочних резервисања и 
обавеза), тј.део дугорочних извора
финансирања који је пласиран у 
обртна средства.

Обртна      Краткорочне 
имовина -  обавезе         - Одло.пор.обавезе=
97.893 хиљ.дин. – 192.786 хиљ.дин.                                    - 
1.020 хиљ.дин.                                 = -  95.913 хиљ.дин
Капитал +Дугорочна резервисања
+Дугорочне обавезе-Стална имовина =
2.040 хиљ.дин.+3.909 хиљ.дин.
-22.996 хиљ.дин.                               = - 17.047 хиљ.дин

ЦЕНА АКЦИЈА – НАЈВИША И 
НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ 
ПЕРИОДУ

Није се трговало акцијама

ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА                -
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ                                        -
ИСПЛАЋЕНА ДИВИДЕНДАПО 
РЕДОВНОЈ И ПРИОРИТЕТНОЈ 
АКЦИЈИ

                    Није исплаћивана дивиденда

2.Анализа прихода и расхода и резултата пословања

 “МИН ФАМ“ АД је  у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. год., пословао негативно и 
остварио губитак у износу од 12.822.791,23 динара, a  у 2014. години пословао  такође са 
губитком у износу од 17.081.786,37 динара.

Укупни приходи су износили.........................................................44.068.480,12 дин.
Укупни расходи су износили..........................................................56.891.191,35 дин.

Пословни приходи су износили......................................................41.791.469,98 дин.

Приходи од продаје производа и услуга 
на домаћем тржишту.............................................................................22.208.096,93 дин.
Приходи од продаје производа и услуга 
на иностраном тржишту.......................................................................19.583.373,05 дин..

Пословни расходи су износили........................................................53.987.781,34 дин.

Највеће учешће у пословним расходима чине : трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи са 68,97 %, трошкови амортизације са 6,40 %, трошкови производних 
услуга са 5,52 %  и трошкови материјала за израду са 8,77 %. 
Смањење вредности залиха je износило 1.775 хиљ.дин.
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У укупним приходима од продаје купци који имају веће учешће су  : Железара Смедерево 
доо 33,35%,  Арцелор Миттал Зеница БиХ 38,14%, АТБ ФОД Бор 2,82% и Холцим ( Србија) 
Поповац 3,35%.

Веће учешће добављача у укупним обавезама према добављачима у земљи : ЕД Југоисток 
Ниш 35,15%,  Дирекција за изградњу гарада Ниша 31,96% , Копех Мин – Лив 3,40%  и 
Ехол Мерошина 3,38%,                                                                            

У односу на 2014. у 2015. години у активи је дошло до : повећања  потраживања по основу 
продаје за 3,21 %,  односно смањења залиха за 2,52%.

У односу на 2014. у 2015.години у пасиви је дошло до: повећања дугорочних резервисања и 
обавеза за 5,12%, смањења обавеза из пословања 2,14% ,  и  повећања укупних 
краткорочних обавеза за 5,48% .

                                                            

                                                                                                   Генерални директор
                                                                                                     “МИН ФАМ” АД 
                                                                                   
                                                                                        ____________________________
                                                                                          (Ивица Гроздановић дипл.инг.)
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         IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih 
međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, 
finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu 
javnog društva “MIN FAM” AD.

                                                                                                            “MIN FAM” AD
                                                                                                           Generalni direktor  
    
                                                                                                  _________________________
                                                                                                  Ivica Grozdanović dipl.ing.maš
                                                                                                 

Generalni direktor:Tel./Fax.(++381 18) 4251-174; Finansije: 4242-883; Komercijala: 4252-392, 4247-633

                 BEOGRADSKA BERZA

  Omladinskih brigada br. 1 
11070 Novi Beograd
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „МИН ФАМ“, НИШ, ШУМАДИЈСКА БР. 1. 18000 
НИШ 

_______________________________________________________________ 
 
    Скупштинa акционара     
 
Привредно Друштво „МИН ФАМ“ АД, Ниш 
Датум   27.06.2016.године 
Број страна   1 
 
  На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник 
РС,бр. 36/2011 i 99/2011), Скупштина акционара „МИН ФАМ“ АД Ниш, на седници 
одржаној у Нишу 27.06.2016.г донела је следећу  
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈ О 

ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015.Г «МИН ФАМ» АД, НИШ    
 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ Годишњи рачун «МИН ФАМ» АД Ниш за период 
од 01.01. - 31.12.2015.г у тексту датом у материјалу с позивом за седницу. 

    
2.   УСВАЈА СЕ Извештај о пословању по Годишњем рачуну за 

период од 01.01. - 31.12.2015.г  
    

3.    УСВАЈА СЕ коначни финансијски резултат пословања : 
    -Укупни приходи 44.068.480,12 дин 
   -Укупни расходи 56.891.191,35 дин 
   -Губитак 12.822.791,23 дин 
   

4.  Годишњи рачун и Извештај о пословању са пратећим 
прилозима и извештај ревизора су саставни део ове Одлуке. 

    
5.  Годишњи рачун из тачке 1. ове Одлуке, доставити архиви 

Друштва и надлежним органима односно у уговореном року другим 
органима. 

    
6.  Ова Одлука је саставни део Извештаја о пословању и 

Годишњег рачуна и чува се најмање 50 (педесет) година. 
    

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

 
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „МИН ФАМ“, НИШ У НИШУ 
 
              ПРЕДСЕДНИК 
Број:__________             СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
    
27.06.2016.године                          
Ниш            Андрејевић Војин 



 

 

Generalni direktor:Tel./Fax.(++381 18) 4251-174; Finansije: 4242-883; Komercijala: 4252-392, 4247-633 

 

 

 

 

Na osnovu pripadajućih ovlašćenja dajem sledeću: 

 

IZJAVU 

 

 

 Izjavljujem da “MIN FAM” AD, Niš nije vršio pokriće gubitka za 2015. godinu, u 

iznosu od 12.822.791,23 dinara. 

 

 

 

  

            GENERALNI DIREKTOR 

    

    ______________________ 

    /I. Grozdanović  dipl. ing./  
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