
   Na osnovu člana 50.i 51. Zakona o tržištu kapitala  i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja 

godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja javnih društava , ___RUDO A.D._BEOGRAD   

MB.: 07037708,  PIB:100002715,  šifra delatnosti.: 3250 

 objavljuje sledeći: 

 

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016 GODINU 

 

 

Period izveštavanja: 01.01.2016 do 31.12.2016. godine 

POSLOVNO IME: RUDO A.D.BEOGRAD  

MATIČNI BROJ: 07037708 

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 11000 BEOGRAD 

ULICA I BROJ: BULEVAR VOJVODE PUTNIKA 7 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: OFFICE@RUDO.RS 

INTERNET ADRESA: WWW.RUDO.RS 

KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI  PODACI: POJEDINACNI 

USVOJENI (da ili ne) NE 

 

DRUŠTVA SUBJEKTA KONSOLIDACIJE:  

SEDIŠTE:  

MATIČNI BROJ:  

USVOJENI (da ili ne)  

 

OSOBA ZA KONTAKT:  

TELEFON: 011 2651 089 

FAKS: 011 2651 531 

ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE: BRANKICA.PECANAC@RUDO.RS 

PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE: MIRJANA AGBABA 

 

 

 

 

 

 

 























Прилог 5 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
у периоду од ______ до _____ 20___. године                       - у хиљадама динара - 

Ред. 
број ОПИС 

Компоненте капитала 

АОП

30 

АОП

31 

АОП

32 

АОП

35 

АОП

047 и 237 

АОП 

34 

Основни 
капитал 

Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве Губитак Откупљене 
сопствене акције

Нераспо- 
ређени добитак 

1 2    3    4    5    6    7    8 

1 
Почетно стање на дан 01.01.______                                     
а) дуговни салдо рачуна 4001  4019    4037    4055    4073    4091    
б) потражни салдо рачуна 4002    4020    4038    4056    4074    4092    

2 
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика                                     
а) исправке на дуговној страни рачуна 4003    4021    4039    4057    4075    4093    
б) Исправке на потражној страни рачуна 4004    4022    4040    4058    4076    4094    

3 
Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____                                     
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4005    4023    4041    4059    4077    4095    
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4006    4024    4042    4060    4078    4096    

4 
Промене у претходној ______ години                                     
а) промет на дуговној страни рачуна 4007    4025    4043    4061    4079    4097    
б) промет на потражној страни рачуна 4008    4026    4044    4062    4080    4098    

5 
Стање на крају претходне године 31.12._____                                     
а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009    4027    4045    4063    4081    4099    
б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010    4028    4046    4064    4082    4100    

6 
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика                                     
а) исправке на дуговној страни рачуна 4011    4029    4047    4065    4083    4101    
б) исправке на потражној страни рачуна 4012    4030    4048    4066    4084    4102    

7 
Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. ______                                     
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4013    4031    4049    4067    4085    4103    
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4014    4032    4050    4068    4086    4104    

8 
Промене у текућој ______ години                                     
а) промет на дуговној страни рачуна 4015    4033    4051    4069    4087    4105    
б) промет на потражној страни рачуна 4016    4034    4052    4070    4088    4106    

9 
Стање на крају текуће године 31.12. ______                                     
а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017    4035    4053    4071    4089    4107    
б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018    4036    4054    4072    4090    4108    

 
У ___________________________ 

дана __________ 20 _____ године 



 
 

- у хиљадама динара - 

Ред. 
број ОПИС 

Компоненте осталог резултата 

АОП

330 

АОП

331 

АОП

332 

АОП

333 

АОП

334 и 335 

АОП

336 

АОП 

337 

Ревалори-
зационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 
губици 

Добици или 
губици по 

основу улагања 
у власничке 
инструменте 
капитала 

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 

Добици или 
губици по 
основу ХОВ 
расположивих 
за продају 

1 2    9    10    11    12    13    14    15 

1 

Почетно стање на дан 01.01.______                                           

а) дуговни салдо рачуна 4109    4127    4145    4163    4181    4199    4217    

б) потражни салдо рачуна 4110    4128    4146    4164    4182    4200    4218    

2 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

                                          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111    4129    4147    4165    4183    4201    4219    

б) исправке на потражној страни рачуна 4112    4130    4148    4166    4184    4202    4220    

3 

Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____                                           

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 4113    4131    4149    4167    4185    4203    4221    

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 4114    4132    4150    4168    4186    4204    4222    

4 

Промене у претходној ______ години                                           

а) промет на дуговној страни рачуна 4115    4133    4151    4169    4187    4205    4223    

б) промет на потражној страни рачуна 4116    4134    4152    4170    4188    4206    4224    

5 

Стање на крају претходне године 31.12._____                                           

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117    4135    4153    4171    4189    4207    4225    

б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118    4136    4154    4172    4190    4208    4226    

6 

Исправка материјално значајних грешака и промена 
рачуноводствених политика 

                                          

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119    4137    4155    4173    4191    4209    4227    

б) исправке на потражној страни рачуна 4120    4138    4156    4174    4192    4210    4228    

7 

Кориговано почетно стање текуће године на дан  
01.01. ______ 

                                          

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 4121    4139    4157    4175    4193    4211    4229    

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 4122    4140    4158    4176    4194    4212    4230    

8 

Промене у текућој ______ години                                           

а) промет на дуговној страни рачуна 4123    4141    4159    4177    4195    4213    4231    

б) промет на потражној страни рачуна 4124    4142    4160    4178    4196    4211    4232    

9 

Стање на крају текуће године 31.12. ______                                           

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125    4143    4161    4179    4197    4215    4233    

б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126    4144    4162    4180    4198    4216    4234    

 



- у хиљадама динара - 

Ред. 
број ОПИС 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 1бс кол 3 до 

кол 15)] ≥ 0 

1 2    16    17 

1 

Почетно стање на дан 01.01._____             

а) дуговни салдо рачуна 
4235    4244    

б) потражни салдо рачуна 

2 

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика             

а) исправке на дуговној страни рачуна 
4236    4245    

б) исправке на потражној страни рачуна 

3 
Кориговано почетно стање на дан 01.01.______             
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 

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

4 

Промене у претходној ______ години             

а) промет на дуговној страни рачуна 
4238    4247    

б) промет на потражној страни рачуна 

5 

Стање на крају претходне године 31.12._____             

а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 
4239    4248    

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

6 

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика             

а) исправке на дуговној страни рачуна 
4240    4249    

б) исправке на потражној страни рачуна 

7 

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.______             

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 
4241    4250    

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

8 

Промене у текућој ______ години             

а) промет на дуговној страни рачуна 
4242    4251    

б) промет на потражној страни рачуна 

9 

Стање на крају текуће године 31.12.______             

а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 
4243    4252    

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

   
  Законски заступник 
 М.П.   
  __________________________ 
 



Прилог 3 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
за период од ______ до _____ 20___. године 

- у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

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          

   
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          

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          



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП 
Напо-
мена
број 

Износ 

Текућа година Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

   
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          

   

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК  
    (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 2026          

1. Приписан већинским власницима капитала 2027          

2. Приписан власницима који немају контролу 2028          

   
 
У ____________________  Законски заступник 
 М.П.   
дана __________ 20____ године  __________________________
 
 
  



Прилог 4 
Попуњава правно лице - предузетник

Матични број Шифра делатности ПИБ 

Назив       

Седиште       

         

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
у периоду од ______ до _____ 20___. године 

- у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 
3001 

      

1. Продаја и примљени аванси 3002       

2. Примљене камате из пословних активности 3003       

3. Остали приливи из редовног пословања 3004       

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

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006       

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007       

3. Плаћене камате 3008       

4. Порез на добитак 3009       

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010       

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 
3013 

      

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       

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 инвестирања (II-I) 3024       

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 
3025 

      

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       

1. Откуп сопствених акција и удела 3032       



Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033       

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034       

4. Остале обавезе (одливи) 3035       

5. Финансијски лизинг 3036       

6. Исплаћене дивиденде 3037       

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

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

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

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

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042       

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043       

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044       

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045       

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046       

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 
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I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 
 
Друштво „Рудо“ АД Београд, Булевар Војводе Путника 7, основано је 1919. године. 
 
Историјат 
 
Непосредно по завршетку I светског рата, Српско лекарско друштво формира радну групу са задатком 
да припреми Нацрт предлога о старању о инвалидима. Ортопедски завод – садашње "РУДО" је на 
предлог лекарског друштва основано у марту 1919. године. Ортопедски Завод је основан као војно 
предузеће и на челу се налазио официр-војни лекар, а први радници су били  ратници из I светског 
рата који су изучавали ортопедску технику у Француској. Уз помоћ Француске војне мисије основан је 
Фонд који је помагао развој ове нове делатности стварањем услова за почетак рада код нас кроз 
набавку опреме и материјала. 
У исто време почела је изградња наменских објеката који су требали да побољшају услове рада у 
односу на дотад постојеће привремене објекте. Све до II светског рата Завод се развијао 
оспособљавајући се за производњу разних врста помагала (разне врсте протеза, које су биле у основи 
од дрвета, са елементима од метала и коже, дрвених и металних штака, ортопедске обуће и других 
врста помагала). 
По завршетку II светског рата активније се приступило организацији производње ортопедских 
помагала. Одмах након рата Ортопедски Завод постаје државно предузеће и долази до промене 
назива у Ортопедски завод "РУДО", по месту у којем је формирана I пролетерска бригада. Повезан том 
симболиком, 22.12. се слави као дан фирме. 
"РУДО" је током свог постојања развило специфичну несеријску производњу прилагођену сваком 
кориснику што представља разлику у односу на друге произвођаче. Коришћењем ортопедских 
помагала компаније "РУДО", особе са инвалидитетом се враћају обављању радних и других животних 
функција. 
Касније је Друштво проширило производњу и на робу широке потрошње намењену очувању и 
заштити здравља. 
Ортопедско предузеће "РУДО" ад Београд успешно послује готово читав један век, и представља 
најстарију и највећу компанију из области ортопедије на подручју југоисточне Европе. Приватизовано 
је аукцијском приватизацијом Фебруара 2007. 
 
"РУДО" је дефинитивно највећи и најпознатији бренд који Србија има у области ортопедије и то се 
огледа кроз традицију бављења ортопедијом која успешно траје више од 90 година. 
Регистровано је за производњу и продају ортопедских помагала, шифра делатности 3250 
Последње промене у Регистру АПР 14.09.2016.године по Решењу БД 72541/2016 тичу се промене 
законског заступника , уписује се Мирјана Агбаба као законски заступник привредног субјекта  Рудо ад   
 МБ 07037708, ПИБ 100002715  
Највећи део асортимана производа и робе из делокруга пословања пласира се купцима, од којих су 
највећи Заводи за здравствено осигурање и Војне поште на територији Републике Србије. 
 
На дан 31.12.2016. године Друштво у  радном односу има  57 радника. 
 
У складу са чланом 7 Закона о Рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС ) друштво је разврстано  
на основу података из Финансијских извештаја за 2016 годину у мало правно лице. Друштво је 
обавезно да изврши ревизију финансисјких извештаја за 2016.годину. 
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II  ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Финансијски извештај за 2016. годину састављен је у складу са одредбама Правилника о саджини и 
форми финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС 
95/2014) и уз пуно уважавање Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС 46/06 и 
111/09), Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр.62/2013) и свих материјално значајних питања 
утврђених стандардима финансијског и рачуноводственог извештавања (МРС и МСФИ), као и другим 
рачуноводственим прописима који се примењују у Републици Србији. 
На основу Закона о рачуноводству, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да 
вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, 
састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са 
законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање 
финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно 
Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део 
стандарда. 
 
Презентација финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и форми 
образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 
(Службени гласник РС, бр. 95/2014, 144/2014).  
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. 
Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра претходне 
године. 
 
III  Правила процењивања – основне претпоставке 
 
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности) и 
начелу сталности. 
 
Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других догађаја се признају у 
моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими или исплати). Финансијски 
извештаји састављени су на начелу настанка пословног догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) 
пружају информације, не само о пословним променама из претходног периода, које укључују исплату 
и пријем готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима, 
који представљају готовину, која ће бити примљена у будућем периоду. 
 
Финансијски извештаји састављени су под претпоставком да ће Друштво да послује на неограничени 
временски период и да ће наставити са пословањем и у догледној будућности. 
 
1) Признавање елемената финансијских извештаја 
 
Материјална средства се признају у билансу стања, када је вероватно да ће будуће економске користи  
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притицати  у Друштво  и када средство има набавну вредност или цену коштања или вредност, која се 
може поуздано измерити. 
 
Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске 
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе, која ће се подмирити 
може поуздано да измери. 
 
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање будућих економских користи повезано с 
повећањем средстава или смањењем обавеза, које могу поуздано да се измере, односно да 
признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањењем 
обавеза. 
 
Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи, које је повезано са 
смањењем средстава или повећањем обавеза , које могу поуздано да се измере, односно да 
признавање расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза или смањењем средстава. 
 
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала, као уложени новац или уложена 
куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала проистиче 
концепт очувања финансијског капитала. Очување финансијског капитала мери се у номиналним 
монетарним јединицама (РСД). По овом концепту, добитак је зарађен само ако финансијски износ 
нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку 
периода, након укључивања било каквих расподела власницима. 
 
2) Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних  разлика 
 
Извршен је прерачун новчаних средстава, потраживања и обавеза у страним средствима плаћања у 
њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан  билансирања. Нето позитивне и негативне 
курсне разлике настале по том основу исказане су као приход или расход периода тј.у корист или на 
терет биланса успеха Друштва. 
Прерачун је , такође извршен  и за све обавезе и потраживања на домаћем тржишту, уколико је 
уговорена валутна клаузула. 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 

 

 

31.12.2016. 31.12.2015. 

1 ЕУР 123,4723 121,6261 

1 УСД  117,1353 111,2468 

1 ЦХФ 114,8473 112,5230 

 

3) Неуплаћени уписани капитал 

 

Процењује се у висини уговореног ненаплаћеног износа. Ако је уписани капитал у страној валути на 

дан биланса вреднује се по средњем курсу.Друштво нема неуплаћеног уписаног капитала. 
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4) Нематеријална улагања, некретнине, опрема 
 
Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате као средство, 
одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној вредности односно, цени коштања.  
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача укључујући царине, порезе који се не могу 
рефундирати и све друге трошкове довођења средства у стање функционалне приправности. Набавна 
вредност умањена је за све примљене попусте и/или рабате (поклоне). Набавна вредност изграђених 
основних средстава је њихова набавна вредност на датум када су изградња или развој завршени.  
Под некретнином или опремом сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи 
од једне године. Накнадни издаци у некретнине, постројења и опрему се капитализују само када је 
вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим издацима припасти Друштву и да издаци 
могу поуздано да се измере. Сви остали трошкови текућег одржавања терете трошкове периода у 
коме настану.  
Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају 
се, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода, у билансу успеха.  
Корисни век употребе средства се преиспитује најмање на крају сваке пословне године, и ако постоје 
промене у очекиваној динамици трошења будућих економских користи које су садржане у средству, 
стопа амортизације се мења како би се одразила промењена динамика.  
Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема се исказују по набавној вредности 
умањеној за кумулирану исправку вредности и евентуалне кумулиране губитке за умањење 
вредности. 
 
Нематеријална улагања, некретнине, опрема су материјална средства, које Друштво држи у 
производњи или за испоруку робе или за пружање услига, за изнајмљивање другим лицима или у 
административне сврхе, и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода тј. 
пословне године. 
Накнадни издатак за некретнине, постројења и опрему, након његове набавке, увећава вредност ових 
средстава само када се тим издатком побољшава стање средстава изнад његовог процењеног учинка, 
и у случају да је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у 
Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа, надлежног за послове 
статистике. 
 
Издатак за поправку и одржавање некретнина, постројења и опреме који настаје ради обнављања или 
одржавања будућих економских користи се обично признаје као расход периода у коме настане. 
 
Некретнине, постројења и опрема материјална престају да се исказују у билансу након отуђивања или 
када је средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекује никаква будућа 
економска корист. 
 
5) Амортизација 
 
Основица за обрачун амортизације је набавна  вредност средстава. Метод обрачуна је 
пропорционалан  (параграф 62 МРС - Некретнине, постројења и опрема). 
Отписивање се врши по стопама које су засноване на преосталом корисном веку употребе средстава, 
процењеном од стране руководства Друштва. 
Обрачун амортизације некретнина, опреме и нематеријалних улагања почиње када се ова средства 
ставе у употребу. 
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Некретнине   2.5 %  

Опрема и машине 
  
12,5-
16,5 

%  

Рачунарска опрема    20 %  

Транспортна средства    25 %  

Примењене стопе за амортизацију нематеријалних улагања су следеће::  

Лиценце за софтвере    50 %  

Софтвери   20 %  

 
 

6) Дугорочни финансијки пласмани 

 

Дугорочни кредити и остали дугорочни пласмани вреднују се овако: 

-ако су дати у динарима вреднују се по књиговодственој вредности, 

-ако су дати у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне разлике 

евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских расхода. Уколико су 

дати кредити са валутном клаузулом вреднују се по курсу на дан биланса валуте утврђене валутном 

клаузулом. Позитивни ефекти евидентирају се у корист финансијских прихода а негативни на терет 

финансијских расхода. 

 
7) Залихе 
 
Залихе обухватају: 
 
 - основни и помоћни материјал, који је намењен процесу производње; 
 
 - робу, која је набављена ради даље продаје кроз велепродају или продају на мало тј. Преко 
   малопродајних објеката којима Друштво располаже; 
 
 - полупроизводе које је Друштво произвело 
 
 - готове производе које је Друштво произвело; 
 
 - недовршену производњу, чија је производња у току. 
 
Залихе материјала мере се по набавној вредности, увећаној за зависне трошкове набавке или по нето 
продајној цени, ако је она нижа од набавне вредности. 
Набавну вредност чине сви трошкови набавке и други трошкови неопходни за довођење залиха на 
њихово садашње место и стање. 
Обрачун утрошка залиха материјала врши се по методи просечне пондерисане цене. 
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Залихе робе мере се по велепродајној цени тј. вредности, коју чини набавна вредност (фактурна 
вредност добављача, увозне дажбине и други неповратни порези, трошкови превоза, манипулативни 
трошкови и други трошкови, који се директно могу приписати стицању залиха робе) увећана за 
планирани износ разлике у цени. 
 
Велепродајне цене робе или производа који се продају преко малопродајних објеката, увећавају се за 
порез на додату вредност. 
 
Залихе недовршене производње и готових производа настају као резултат производног процеса и 
мере се по цени коштања или по нето продајној цени, ако је нижа, исто као и залихе полупроизвода 

 

8 ) Потраживања 

 

Обухватају потраживања од продаје (купци матична и зависна правна лица, купци остала повезана 

правна лица, купци у земљи и купци у иностранству), потраживања из специфичних послова и друга  

потраживања (потраживања за камату и дивиденду, потраживања од запослених, потраживања од 

државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса 

изузимајући порез на добитак). 

Потраживања у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне курсне 

разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских расхода. 

Дефинитивно ненаплатива потраживања директно се отписују на терет осталих расхода. Потраживања 

од дужника у стечају и потраживања која нису наплаћена за  60 дана од дана доспећа, индиректно се 

отписују на терет осталих расхода. 

 

9)  Потраживања за више плаћен  порез на дибитаак  

 

Обухватају  претплаћени порез на добитак. 

 

10) Краткорочни финансијски пласмани 

 

Обухватају краткорочне кредите (краткорочни кредити матичним и повезаним правним лицима, 

краткорочне кредите осталим повезаним правним лицима, краткорочне кредите у земљи, 

краткорочне кредите у иностранству и део дугорочних кредита који доспева за наплату наредне  

године) Краткорочни кредити  у страној валути вреднују се по средњем курсу на дан биланса. 

Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет 

финансијских расхода.  

Краткорочни финансијски пласмани од дужника у стечају као и пласмани који нису наплаћени за 60 

дана од дана доспећа индиректно се отписују на терет осталих расхода. 
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11)  Готовински еквиваленти и готовина 

 

Обухвата непосредно уновчиве хартије од вредности (ове хартије од вредности замењују готовину у 

платном промету, чекови, на пример), готовину на пословном рачуну у домаћој валути, готовину на 

пословном рачуну у страној валути, издвојене депозите у домаћој или страној валути и готовину у 

благајни у домаћој или страној валути.  

Еквиваленти и готовина у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. Позитивне 

курсне разлике евидентирају се у корист финансијских прихода а негативне на терет финансијских 

расхода. 

 

12) Порез на додату вредсност и активна временска разграничења 

 

Обухвата плаћени порез на додатну вредност који није конпензиран са наплаћеним порезом на 

додату вредност, потраживања за више плаћени порез на додату вредност, унапред обрачунате 

трошкове (трошкови који се односе на будући обрачунски период), потраживања за нефактурисани 

приход, разграничене трошкове по основу обавеза (унапред обрачунате камате, на пример) и остала 

активна временска разграничења. 

 

13) Губитак изнад висине капитала је разлика између укупног губитка и капитала. 

 

14) Капитал обухвата: 

 

Основни капитал, остали основни капитал, емисиону премију, резервни капитал (законске и 

статутарне резерве), ревалоризационе резерве, нереализоване добитке по основу хартија од 

вредности, нераспоређени нето добитак ранијих или текуће године и уписани неуплаћени капитал. 

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и губитак из ранијих година и текуће године до 

висине капитала су исправка вредности капитала. 

Откупљене сопствене акције су такође исправка вредности капитала. 

Капитал и губитак уносе се у биланс у висини номиналне књиговодствене вредности, а откупљене 

сопствене акције по откупљеној цени. 

Уписани неуплаћени капитал у страној валути вреднује се по средњем курсу на дан биланса. 

 

15)  Дугорочна резервисања 

 

Представљају обавезе за покриће трошкова и ризика проистеклих из претходног пословања који ће се 

појавити у наредним годинама а односе се на: 

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, и 

- остала резервисања за вероватне трошкове. 
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Ова резервисања Друштво процењује на бази стварно очекиваних трошкова, а смањују се у моменту 

настанка трошкова за које је извршено резервисање. Неискориштена дугорочна резервисања укидају 

се у корист осталих прихода. 

 

16)  Дугорочне обавезе 

 

Обухватају обавезе по дугорочним кредитима .Динарске дугорочне обавезе исказују се у номиналној 

неисплаћеној вредности а у страној валути исказују се по средњем курсу стране валуте на дан биланса 

или по курсу уговореном са кредитором. Дугорочне обавезе са валутном клаузулом вреднује се 

такође по средњем курсу на дан биланса валуте утврђене валутном клаузулом. 

 

17) Краткорочне финансијске обавезе 

 

Обухватају краткорочне обавезе са роком доспећа до годину дана и део дугорочних обавеза који 

доспева за плаћање у наредној години. Динарске краткорочне финансијске обавезе исказују се у 

номинално вредности а обавезе у страној валути и са валутном клаузулом исказују се по средњем 

курсу стране валуте на дан биланса . 

 

18) Обавезе из пословања 

 

 Обухватају примљене авансе, депозите и кауције, добављаче, издате менице и чекове повериоцима и 

обавезе из специфичних послова. Динарске обавезе из пословања исказују се у неплаћеном износу а у 

страној валути исказују се по средњем курсу на дан биланса. 

 

19) Остале краткорочне обавезе 

 

 обухватају обавезе по основу зарада и накнада зарада у бруто износу, обавезе по основу камата и 

трошкова финансирања,  обавезе за накнаде према запосленима,  обавезе према физичким лицима 

по уговору о делу, обавезе за обустављене нето зараде и остале обавезе.  

 

20) Обавеза по основу пореза на додату вреднсот и осталих јавних прихода и пасивна временска 

разграничењa 

 

Oбухватају обавезе по основу пореза на додату вредност,  обавезе за порезе,  обавезе за доприносе 

на терет трошкова и остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине. Пасивна временска  

 

разграничења обухватају унапред обрачунате трошкове, обрачунате приходе будућег периода, 

обрачунате зависне трошкове набавке, одложене приходе . 
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21) Приходи од продаје 
 
Приходи су исказани у износу фактурисане реализације, тј. извршене продаје до краја обрачунског 
периода, под условом да је са тим даном настао дужничко-поверилачки однос и да је испостављена 
фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потрживања, узимајући у 
обзир износ свих трговачких попуста или количинских рабата, које Друштво одобри. Приход од 
продаје се признаје када су задовољени сви услови: 
 
- Друштво је пренело све значајне ризике и користи од власништва; 
- руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са 
власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 
- када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 
- када је вероватно да ће пословна промена бити праћена приливом економске користи у Друштво и 
када трошкови који су настали или  ће настати у вези са пословном променом, могу поуздано да се 
измере. 
 
22) Пословни расходи 
 
Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови 
зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и резервисања, трошкови 
производних услуга и нематеријални трошкови. 
Основни елементи и начела признавања расхода су: 
- расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи 
које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери; 
- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности); 
- када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 
повезаност са приходом се може установити у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем 
поступка системске и разумне алокације; 
- расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 
којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 
признавање у билансу стања као средство; 
- расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза, без истовременог признавања 
средства. 
- сви расходи се признају независно од плаћања. 
 
23) Финансијски приходи и расходи 
 
Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе од камата (независно од тога да ли су 
доспели или се приписују износу потраживања или обавезе на дан билансирања); приходе и расходе 
од курсних разлика (укључујући и обрачун као последицу уговорене валутне клаузуле) и остале 
финансијске приходе и расходе. 
 
 
24) Остали приходи и расходи 
 
Остале приходе чине добици од продаје некретнина, постројења, опреме,  учешћа у капиталу, 
материјалу, вишкови осим вишкова залиха учинака, наплаћена отписана потраживања,  приходи од 
смањења обавеза и приходи од укидања дугорочних резервисања.  
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Остале расходе чине губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења, опреме,  губици по основу продаје учешћа у капиталу и материјала, мањкови осим 
мањкова залиха учинака, расходи по основу отписа потраживања. Остали расходи обухватају и 
расходе по основу обезвређења имовине (обезвређење  нематеријалних улагања, обезвређење 
некретнина, постројења, опреме,  обезвређење залиха материјала и робе, обезвређење потраживања 
и краткорочних финансијских пласмана). 
 
 
25) Потраживања по основу продаје 
 
Потраживања по основу продаје процењују се по номиналној вредности. 
 
Друштво врши појединачну исправку вредности доспелих потраживања по предлогу пописне комисије. 
Одлуку о исправци вредности доспелих потраживања, као и одлуку о отпису потраживања, у складу са 
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, доноси Oдбор Директора односно 
Извршни директори. 
Изузетак од претходног, представљају потраживања и друга финансијска улагања која нису наплаћена у 
року од 60 дана од дана доспећа, која се исправљају на терет расхода Друштва,а евентуална наплата тих 
потраживања одобрава се рачуну прихода Друштва. 
У 2015 години нису отписана потраживања од купца Медиа мах у износу од 214 хиљада динара , нису 
отписана јер су по мишљењу Централне Пописне Комисије наплатива. 
 
 
IV ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
 
     1. ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE  

  
 
     2. СМАЊЕЊЕ/ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 
      

У 2016. години дошло је до смањења залиха готових производа и залиха недовршене производње, 
што се одразило на финансијски резултат тј. смањења пословног прихода за   903   хиљада динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 У хиљадама динара 

 2016.  
 

2015. 

Приходи од продаје робе:                                                                                                   
 57.636      55.451 
    
Приходи од продаје производа и услуга: 62.214  60.849 
    

    
 119.850  116.300  
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  3. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

 
Остали пословни приходи у 2016. години укупно износе 1.333 хиљада динара и у највећем делу 
представљају приходе од закупнина у износу од 1.333 хиљадa динара и укључени су у став 1. 
Приходи од продаје услуга. 
 

 
    4. ТРОШКОВИ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА 
 

 У хиљадама динара 
 2016.  2015. 

  14.218  13.286 
 

    

Трошкови набавне вредности робе  34.829  30.143 

Трошкови материјала за израду  13.224  14.407 

Трошкови осталог материјала  718  1.064 

Трошкови горива и енергије  4.539  4.611 

     

  53.310  50.225 

 
  

    5.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 2016.  2015. 

 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 33.323  33.894   

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде       

  зарада на терет послодавца 5.938  6.051   

Трошкови накнада по уговорима 6.687  6.988   

Остали лични расходи и накнаде 2.978  3.066   

      

 48.926  49.999   

  
             Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2016. години износе 48.926    
             хиљада динара. 

 У хиљадама динара 

 2016.  
 

2015. 

 
Смањење:                                                                                                   903      495 

    
Повећање   1130 
    

    
 903  635 
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      6. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 
          

 У хиљадама динара 
 2016.  2015. 

 

Трошкови амортизације 11.925  12.800     

Резервисања за накнаде и друге бенефиције  
 

615  
 

146 
 
    

                                                            
                                                                                                                                      12.540                             12.946 

 
 
Укупни трошкови амортизације у 2016. години износе 11.925 хиљада динара, а eфекат 
резервисања за отпремнине за 2016.годину је довео до расхода од увођења  резервисања за 
новозапослена лица, у износу од 615   хиљада динара. Резервисања за отпремнине  се одмеравају 
по садашњој вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе од 0,04 , стопе 
раста зарада 0,02 и износа отпремнине 126.112,00 рсд.  

               У 2016.години није било додатних резервисања по питању судских трошкова у односу на већ  
               постојеће , укалкулисане у ранијим годинама. 
               Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства  
               Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире.  
              Трошак резервисања се признаје у расходима периода. 
 
      7. OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ  
 

 У хиљадама динара 
 2016.  2015. 

 

Трошкови услуга на изради учинака 210  158  

Трошкови транспортних услуга 2.125  2.081  

Трошкови услуга одржавања 926  3076  

Трошкови закупнина 1.398  1.078  

Трошкови сајмова 68  54  

Трошкови рекламе и пропаганде 207  723  

Трошкови осталих производних услуга 787  1.269  

Трошкови непроизводних услуга 2.932  3.604  

Трошкови репрезентације 269  614  

Трошкови премија осигурања 195  271  

Трошкови платног промета 915  830  

Трошкови чланарина 63  65  

Трошкови индиректних пореза и доприноса 3.364  2.999  

Остали нематеријални трошкови 450  431  

     

     

 13.909  17.253  
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 8. ФИНАНСИЈСКИ  ПРИХОДИ 

 
 

У хиљадама динара 

 2016.  2015. 

 

Позитивне курсне разлике  253  93   

Остали финансијски приходи 63  6   

 316  99   
 

      Финансијски приходи остварени у 2016. години износе укупно 316 хиљаде динара. 
 

 
    9. ФИНАНСИЈСКИ  РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2016.  2015. 

 

Расходи камата 0  4    

Негативне курсне разлике 326  194    

Остали финансијски расходи 82  28    

 408  226    

            
Расходи негативних курсних разлика  у 2016. години износе  326 хиљада динара. 
 
 

   10. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 У хиљадама динара 
  2016.  2015. 

Добици од продаје нематеријалних улагања,     

некретнина, постројења и опреме 403   

Приходи од укидања дугорочних резервисања 93  139 

Вишкови 123  38 

Приходи од смањења обавеза 35  37 

Остали непоменути приходи 9  8 

Приходи од усклађивања вредности 2.088   

    

             2.751  222  

  
 
 11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2016.  2015. 

 

Мањкови 53  77 

Остали непоменути расходи 2.488  315 

Обезвређење залиха материјала и робе 46  65 

Обезвређење учешћа у капиталу зависног правног лица 10   

Обезвређење потраживања 3.419  
 
 

 6.016  457 
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Остали расходи укупно износе 6.016 хиљада динара ,од чега је  3.419 хиљада динара расход 
проистекао из обезвређења потраживања од Новог Руда доо, зависног правног лица због 
ликвидације истог ( друштво је брисано из регистра привредних субјеката Решењем БД 
70857/2016 од 08.09.2016.године)  , и немогућности наплативости истих. 
Остале непоменуте расходе у износу од 2.488 хиљада динара чини губитак судског спора са 
бившим запосленим по пресуди 1950/15 у износу од 2.237 хиљада динара , расход из ранијих 
година 250 хиљада динара и остали  расход у износу од 2 хиљаде динара. 
 
 

 12.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
         
 
            Некретнине, постројења и опрему и нематеријална улагања Друштва, како је то исказано у 

закључном листу на дан  31.12.2016. године износе: 
 
 

Земљиште    
Грађевински 

 објекти 

 

Пoстрoјeња 
и опрема 

 
     Укупно  

 Нематери- 

јална  

улагања 

  
  

 

 

 

  

Набавна вредност 
   

 

 

  

Стање 31. децембра 2015. 457.570 120.051 
  

700.632 
 

956 

Корекција почетног стања         123.011 
 

- 
    

- 

Стањe 1. јануара 2016.               123.011 457.570 120.051 
  

700.632 
 

956 

Набавке у току године и в. 
 

385 
  

385 
 

                 

Смањење –продаја                                      
 

567 
  

567 
  

 
457.570 119.869 

  
700.450 

 
956 Стањe 31. децембра 2016.      123.011 

        Исправка вредности 
       

Стање 31. децембра 2015. године 293.668 118.887 
  

412.555 
 

             864 

Корекција почетног стања          
 

 - 
    

- 

 
Стасњe 1. јануара 2016. године  293.668 

 

118.887 
  

412.555 
 

             864 

        Амoртизација за текућу годину 11.378 517 
  

11.896 
 

29 

Продаја и мањкови 
 

540 
  

540 
 

- 

Стањe 31. децембра 2016.        

  

118.864 
  

423.910 
 

893 305.046 

        Садашња врeднoст на дан: 
       

   - 31. децембра 2016.               123.011 152.524 1.005 
  

276.540 
 

63 

   - 1. јануара 2016. године        123.011 163.901 1.164 
  

288.077 
 

92 
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13. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 
 

Укупан износ дугорочних финансијских пласмана износи 12 хиљада динара.  
Чини га:  

              - учешће у капиталу осталих правних лица у акцијама у иностранству Друштва „Нови Првоборац“   
               Херцег Нови у износу од 12 хиљада динара . 
 
 
14 ЗАЛИХE 

 У хиљадама динара 

 
  
 31.дeцeба31. дeцeмбар 

2016. 

  

31. дeцeмбар 
2015.    

     

Материјал   6.003 5.515  

Алат и инвентар   180 180  

Амбалажа      

Недовршена производња   557 1.294  

Готови производи   6.843 7.008  

Роба у промету на велико   5.013 2.854  

Роба у промету на мало   7.398 6.266  

Дати аванси    2.806 362  

   28.800 23.479 

    

    
На дан 31.12.2016. године укупне залихе износиле су 28.800 хиљада динара. Осим залиха  

              материјала,алата и инвентара, недовршене производње, готових производа  и трговачке робе, тј.  
                залиха неопходних за обављање редовне делатности, учешће у залихама су имали и дати аванси у  
                износу од 2.806 хиљаде динара. 

 
 15.        ПОТРАЖИВАЊА 

 У хиљадама динара 
 

 
31 децембар 

2016.  
31. децембар 

2015. 

Потраживања од купаца:    

 - у земљи 11.850  7.440 

Друга потраживања 779  667 

 12.629  8.107 

  

 - 

 
Укупна потраживања на дан 31. децембра 2016. године износе  12.629  хиљада динара. 
Највећим делом представљају потраживање од редовних купаца (РЗЗО, ФСОВО,) у износу од 
11.073 хиљада динара . Потраживања од  купаца су усклађена ИОС-има. 
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                              Делимично је усклађено потаживање са ФСОВО, разлика у салду  у износу од 432 
                              хиљада динара произилази из фактуре са датумом промета 2016.године , у Рудо АД  
                             књижене и евидентиране у 2016. А у ФСОВО у 2017.години , као накнадни промет  . 
 
                              УСАГЛАШАБАЊЕ СТАЊА СА КУПЦЕМ ФСОВО –Фонд за војне осигуранике 31.12.2016 

 
    

ОПИС ФСОВО   РУДО АД РАЗЛИКА 

Промет 2016.год 12.720.969,69   13.157.654,01 436.684,32 

Накнадни промет -
фактуре из 2016 432.074,90       

Укупно потражује 13.153.044,59   13.157.654,01 -4.609,42 

Уплате промет 2016 9.524.939,81   9.529.549,25 -4.609,44 

Стање 3.628.104,78   3.628.104,78 0,00 
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Делимично је усклађено потраживање са Специјалном Болницом за рехабилитацију и 
ортопедску протетику , Булевар Војводе Путника 7 из Београда , у износу од 424 хиљаде динара  
( фактура 103189 ) . Фактура бр.103189 од 28.11.2016. је враћена Руду ад , због техничке и 
функциналне неисправности протезе , која је фактурисана на истој .   
Међутим, како је стручни тим  исте Болнице одобрио помагало, купац -који је осигураник 
Министарства за рад и запошљавање- користи помагало без проблема у функционалности , 
спорна фактура је враћена купцу на наплату . 
 
Друга потраживања значајно произилазе из аконтација за порез на добит 313 хиљаде  динара.С 
обзиром да смо у 2013. Години имали капиталну добит на коју смо платили порез , Пореска 
управа је одредила аконтацију за 2014. Годину што није требала и то смо исправили у току 
2014.године , али смо морали платити по аконтацијама из чега и проистиче потраживање од 
Пореске Управе у висини од 313 хиљада динара.  

 
16.        КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

На крају пословне 2016. године Друштво нема краткорочне пласмане . 
 

 
17. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

 

У хиљадама динара 

 

 

31. дeцeмбар 
2016. 

 

31. дeцeмбар 
2015. 

Текући рачун у динарима 1.076 1.539 

Благајна    

Девизни рачун 15 12 

Остала новчана средства 93 91 

 1.184 1.642 

   

 
 
             Остала новчана средства у износу од 93  хиљада динара највећим делом (56 хиљаде динара)  
              су по уговору о закупу са Тренд Плус   , као гарантни    депозит . 
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18. КАПИТАЛ 
 

Основни капитал Друштва представља уписани и у потпуности уплаћени капитал и састоји се од 
666,051 комада акција номиналне вредности од 700 динара по акцији. Структура акцијског 
капитала на дан  31. децембра 2016. године је као што следи: 
 

 

Акционар 

Износ у 
хиљадама 

динара 

 

Број акција  % 

      
Линк Каре      307.290  438.985  65,91 
Рудо (акције стечене на основу      
Члана 41. Закона о приватизацији)                           16.332                23.331  3,50 
Сван Лаке доо Београд          56.284  80.406  12,07 
Акцијски Фонд                    899     1.285  0,19 
Запослени и остали акционари 85.431  122.044  18,33 

 466.236  666.051  100,00 

 
У књигама Друштва акцијски капитал на дан 31. децембра 2016. године износи 466.236 хиљада 
динара и у односу на исти дан претходне године није било промена вредности, а било је промене 
у  структури. 
Зарада односно губитак по акцији у 2016 години је безначајан па из тих разлога није ни исказан у 
финансијском извештају. 
Вредност осталог капитала на дан 31. децембра 201. године износи 1.489 хиљада динара.  
Друштво је у 2016. години остварило губитак из пословања у износу од 13.095 хиљада динара 
 
 

19.        ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  
 

 Дугорочна резервисања на дан 31.12.2016. године износе 4.995 хиљаде динара и односе се на 
резервисања и укалкулисавање обавеза по основу права запослених на отпремнине у износу од 
2.545 хиљаде динара и укалкулисавање трошкова везаних за судске спорове у износу од 2.450 
хиљаде динара . 

 
 

 У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2016. 
 31. дeцeмбар 

2015. 

           
 

Стање на почетку године 
Повећање/Смањење у току године-404 

 4.653 
615  

4.645 
139   

Повећање/Смањење у току године-404  273  147   

       

Стање на крају године  4.995  4.653   
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             Обрачун резервисанја за накнаде запосленима је рађен на бази висине отпремнине према  
             последњем објављеном податку уз примену дисконтне стопе од 4,0%, процењене стопе раста    
             зарада од 2,0%. Узимано је да је радни век за жене и мушкарце 40 година стажа или се прерачун  
             радио на основу година живота ако неко од запослених до своје 65  године живота неби остварио  
            40 година радног стажа. 
            Судски спорови : 
.          Посл.бр 12П1 13342/10 тужиоца Андрије Пљеваљчића против туженог Рудо Ад Београд,спор је  
            тренутно у фази да се чека пресуда првостепеног Суда,по тужбеном захтеву тужиоца ради поништаја     
            решења о отказу,реинтеграције,као накнаде штете на име изгубљене зараде. 
 
 Посл.бр 9П1 2412/10 тужиоца Звездана Шљукића против туженог Рудо Ад Београд,спор је решен  
           вансудским поравнањем и планирана је отплата од 2017.године . 
                 
20.       ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  

 
Дугорочне обавезе Друштва на дан 31.12.2016 године износе 17.187  хиљаде динара и односе се 
на  зајам добијен од матичног друштва „Линк Каре“ у износу од 17.187 хиљаде динара. За  
позајмицу је продужен грејс период.Стање усаглашено са Линк Царе на датум 
31.12.2016.године. 
 
 

21.      ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 У хиљадама динара 

 
31. дeцeмбар 

2016. 
 31. дeцeмбар 

2015. 

           

Примљени аванси, депозити и кауције 345  107    

Обавезе према добављачима:       

 - у земљи 9.815  5.060    

 - у иностранству       

       

 10.160  5.167    

 
 
 
22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

       У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2016. 
 31. децембар 

2015. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 
         

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада 2.105  2.265 
Обавезе за порезе и доприносе на терет запосленог             742  767 
Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца 480  497 

Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају 59  81 
    

Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на    
  терет послодавца које се рефундирају 

 36  49 
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Друге обавезе 3.422  3.659 
    

Остале обавезе 592  1.050 

Обавезе по краткорочним кредитима  5.000   

    
 9.014  4.709 
    

 
                                                                                              Укупно обавеза 31.12.2016       19.174  хињада динара 

 
 
23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА 

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска 
разграничења на дан 31. децембра 2016. године износе 592 хиљаде динара. и највећим делом, у 
износу од 469 хиљада динара  се односе на пасивна временска разграничења где су фактуре за 
трошкове које се односе на 2016. а издате су у 2017.години. 
 
 

24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  
 
                 У 2016.години Рудо је по Уговорима о бескаматним зајмовима имало трансакцијe са повезаним 
                лицем у износу од  609 хиљада динара у виду краткотрајне позајмице  али је целокупна позајмица 

у износу 3 152,045 рсд отписана Одлуком о попису , због неликвидности повезаног друштва које је 
после ликвидационог поступка брисано из регистра привредних субјеката.  

 
 

Трансакција Учесник Тип Начин 

склапања 

трансакције 

Вредност у 

2013/2014/2015/2016 

Валута Напомене 

УПЛАТА НОВО 

РУДО 

ДОО  

Позајмица 

ЗАЈАМ 

Уговори  о 

Зајму 

  

 

3.761.045 

 

РСД Предмет уговора 

је Зајам који 

зајмодавац даје 

зајмопримаоцу 

коју ће 

Зајмопримац 

користити као 

обртно средство 

Sproveden aje 

kompenzacija  

6/2016 za Rudo ad 

30.06.2016 na iznos 

od 341.909 rsd I.  

Стање на крају 

године 3419135,89 

отписано одлуком 

о Попису . 

 
                По анализи трансакција са повезаним лицем , по принципу обрачуна камате „ван дохвата руке”     
                Извршeна је  корекција пореске основице у пореском билансу  за 374.553 рсд 
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25. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
  
 Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 

Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства Друштва. Као резултат изнетог, 
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен 
додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То 
практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року 
од пет година од када је обавеза настала 

 
 
26.         УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА – ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
              Фактори финансијског ризика  
              Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни   
              ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у  
              ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско  
              пословање Друштва сведу на минимум. Управљање ризицима обавља финансијска служба 
              Друштва 
              у складу са политикама одобреним од стране Oдбора Директора .          
              Категорије финансијских инструмената, према књиговодственом стању на дан 31. децембра 2016.      
             2015. године, приказане су у следећој табели:  
 
  

У РСД  хиљ   

   2016     2015  

Финансијска средства          

Готовина и готовински еквивалентиФинансијска средства која се исказују по фер 
вредности кроз биланс успеха: 

130.105    129.725 

Хартије од вредности намењене трговању          

Зајмови и потраживања 
 
   3.152   

Финансијска средства која се држе до доспећа          

Дугорочне и краткорочне обавезе по кредитима 17.187    17.074   

 Обавезе из пословања 19.174    9.876   

 
         

            
            
 

1) КРЕДИТНИ РИЗИК 
 
                Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Друштво ако друга уговорна страна у  
                финансијском инструменту не испуни своје уговорне обавезе. Кредитни ризик превасходно  
                проистиче по основу потраживања из пословања.  
 
                 У складу са усвојеном кредитном политиком, Друштво анализира кредитни бонитет сваког новог  
                појединачног купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за сваког  
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                купца је установљен кредитни лимит који представља максимални дозвољен износ потраживања  
                пре него што се затражи одобрење Директора. Купцу чији кредитни бонитет не испуњава тражене  
                услове, продаја се врши само на бази авансног плаћања 
 

     
2)    ТРЖИШНИ РИЗИК 

 
                Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност будућих токова готовине финансијског инструмента  
                бити променљива због промена тржишних цена. Тржишни ризик укључује три врсте ризика, као  
                што следи:  

-  Ризик од промене курсева страних валута  
                Друштво послује у међународним оквирима и изложено је ризику промена курса страних валута   
                који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено евру. Ризик проистиче како из     
                будућих пословних трансакција, тако и из признатих средстава и обавеза у страној валути.  
                Руководство Друштва је установило политику за управљање ризиком од промена курса страних  
                валута у односу на његову функционалну валуту. Друштво има потраживања и обавезе у страној  
                валути, тако да је максимизирана усклађеност прилива и одлива у истој валути ради заштите од  
                промене девизних курсева.  
                Друштво има потраживања и обавезе у страним валутама и руководство Друштва предузима мере  
                да максимизира усклађеност прилива и одлива у истој страној валути ради заштите од промене  
                девизних курсева. 
 
               На дан 31. децембра садашња вредност  обавеза изражена у страној валути је следећа: 
 

   Обавезе у рсд хиљ    
 

   2016     2015    
   

Потраживања према матичном друштву 17.187      17.074      
   

Обавезе по кредитима              
   

Обавезе према ино добављачима  1.441 
  

   
   

Остало            
   

Укупна нето изложеност  18.628    17.074     
   

 

           - Ризик од промене цена  

           Друштво није изложено већем ризику од промена цена власничких хартија од вредности с   
           обзиром да нема већих улагања класификованих у билансу стања као расположива за продају  
           или као  финансијска средства по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности  
           исказују у билансу успеха.  
          - Ризик од промене каматних стопа  
           Ризик Друштва од промена фер вредности каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по  
            основу примљених дугорочних кредита од банака. Кредити примљени по променљивим            
            каматним стопама излажу Друштво каматном ризику токова готовине. Кредити примљени по  
            фиксним каматним стопама излажу Друштво ризику промене фер вредности каматних  
            стоdobavljačima iskazanih u EУР.  

           Приходи и расходи Друштва и токови готовине су независни од промена тржишних каматних  

          стопа, с обзиром да Друштво нема значајну каматоносну имовину, нити обавезе. 
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                 3)   РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ 
                 
                Управљање ризиком ликвидности има за циљ да се увек обезбеди адекватна ликвидност за 
                измирење обавеза по њиховом доспећу без настанка неприхватљивих губитака или ризика од     
                нарушавања репутације. Прати се очекивани новчани прилив од потраживања заједно са   
                очекиваним новчаним одливом по основу обавеза. 
 
 
 
27. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 
 
 Било је значајних догађаја након датума извештајног периода . Постигнуто је вансудско поравнање  
               са Звезданом Шљукићем , по радном спору   9 П1 2412/10 , исплата креће од јануара 2017 године,                
              по истом спору укалкулисано је 1.500.000 рсд  . 
 
               Постигнут је договор формулисан Уговором са СШ и ВШ АС Доситеј Београд , о издавању дела  
               простора у закуп , од 01.02.2017. године .  По истом Уговору уплаћен је депозит у износу од 247                   
               хиљада динара у 2016. години. 
 
               У плану Друштва је реновирање кровне контрукције . 
 
 
 
 
 
 

Београд, 28.02.2017. године 
 
 
 

                                                        Д И Р Е К Т О Р 
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DRUŠTVO ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU  
¨̈̈RRREEEVVVIIIZZZIIIJJJAAA   PPPLLLUUUSSS---PPPRRROOO¨̈̈,,, D.O.O. BEOGRAD 
                                                                                         
                        Vojvode Dobrnjca br. 28             
                                                                                                     11000 Beograd             
                            Tel. +381-11 339-0293 

 
Skupštini akcionara 
 
" Rudo" AD , Beograd 
 
 
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva "Rudo", AD Beograd, koji 

uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine,  bilans uspeha, izveštaj o 

ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja 

se završava  na taj dan i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.  

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja 

u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one interne kontrole 

koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.   

 
Odgovornost revizora 

 
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim 

izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima 

revizije primenljivim u Republici Srbiji. 

Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na 

način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže 

materijalno značajne  pogrešne  iskaze.   

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 

prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 

finansijskim izveštajima nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, 

revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje 

finansijskih izveštaja  radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim 

okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. 
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Izveštaj  nezavisnog  revizora - nastavak 
 

Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost 

računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije  finansijskih 

izveštaja. 

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju  

osnovu  za izražavanje našeg pozitivnog mišljenja. 

 

                                                          M I Š LJ E NJ E 
 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju finansijski položaj privrednog društva "Rudo" AD, Beograd na dan 

31.12.2016. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se 

završava na taj dan, u skladu sa važećim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji i 

računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 

 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa članom 29. 

Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013). 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih 

društava (Sl. glasnik RS br. 50/2012), naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti  

Godišnjeg izveštaja o poslovanju  sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa 

tim, naši postupci se sprovode u skladu sa standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi  

sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet 

revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa revidiranim 

finansijskim izveštajima. 

Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju za 

2016. godinu usaglašene su  sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. 

 
 
Beograd,  20.04.2017.godine 

 



 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 

 

1. Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono 

nalazi, kao i podaci relevantni za procenu stanja imovine društva: 

1.1.  Prikaz razvoja poslovanja društva: 

Društvo planira razvoj maloprodajne mreže i povećanje sopstvene proizvodnje.  

1.2. Prikaz rezultata poslovanja društva: 

Očekuje se poboljšanje rezultata poslovanja s obzirom da planiramo povećanje proizvodnje i 

prosirenje maloprodajne mreze. Potpisan je Ugovor sa Visokom i Srednjom školom Dositej o zakupu 

dela prostorija na lokaciji Bulevar Vojvode Putnika 7 od 01.02.2017., očekuje se povećanje prihoda 

od zakupo nepokretnosti. 

1.3. Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: 

Društvo je likvidno i solventno. 

Pokazatelji poslovanja  Vrednost  

Produktivnost rada  ( ostvareni prihod/broj radnika) 2.066,000 

Ekonomicnost poslovanja (poslovni prihod / poslovni 
rashod) 0,920 

Likvidnost (obrtna imovina /kratkorocne obaveze) 2,224 

Stepen zaduzenosti (ukupne obaveze / ukupan kapital) 0,147 

I stepen likvidnosti (gotovina I gotovinski 
ekvivalenti/kratkorocne obaveze) 0,062 

II stepen likvidnosti (obrtna imobvina -
zalihe/kratkorocne obaveze) 0,722 

Neto obrtni kapital ( obrtna imovina -kratkorocne 
obaveze) 23.475,000 

 

 

1.4. Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva: 

Relevantni podaci za procenu stanja imovine Društva je starosna struktura nepokretne imovine. 

U 2016. godini nije bilo znacajnije nabavke proizvodne opreme. 

2. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i 

glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

2.1. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: 

Društvo radi na razvoju novih sopstvenih proizvoda i proširenju maloprodajne mreže sa dosadašnjim 

i novim asortimanom robe i proizvoda.U planu je investiciono ulaganje u smislu renoviranja krovne 

konstrukcije , radovi su planirani za april –maj 2017. godine.  

2.2. Opis promena u poslovnim politikama društva: 

Proširenje asortimana robe i gotovih proizvoda. 

 



2.3. Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: 

Najveći rizik u poslovanju je nesigurnost kursa , vezana za devizno poslovanje i opšta nesigurna 

ekonomska situacija u zemlji , s obzirom da su nam najveći kupci RFZO I FSOVO . 

 

3. Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema: 

U toku 2017.godine u planu je renoviranje krovne konstrukcije i drugih prostorija, u smislu investicionog 

ulaganja u nekretnine. Ugovoren je zakup dela prostorija u Bulevaru Vojvode Putnika 7, Visokoj školi 

Akademske studije Dositej iz Beograda. 

4. Svi značajniji poslovi sa povezanim licima: 

Preduzeće „ Novo rudo“ d.o.o.,  likvidirano je u 2016.godini , i brisano iz Registra privrednih subjekata po 

Rešenju BG70857/2016 od 08.09.2016.godine. 

5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: 

Istražuje se mogućnost usvajanja korišćenja novih sirovina za proizvodnju radi poboljšanja kvaliteta i 

funkcionalnosti proizvoda. 

Poslovni ambijent u 2016.godini je nepovoljniji nego u prethodnoj godini , loša poslovna klima , 

nelikvidnost se iz godine u godinu produbljuje , samim tim i broj nesolventnih  kompanija se povećava , 

loša kamatna politika, nestabilnost deviznog kursa , slabljenje domaće privrede  i drugi ekonomski 

pokazatelji koji su u padu . 

Većina kompanija ima kratkoročnu orjentaciju poslovanja , tako i Rudo AD ima prioritet obezbediti 

kontinuitet  tekućeg poslovanja .Sve to dovodi do minimalizacije istraživacko-razvojih projekata , i novih 

investicija . 

 SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA 

U smislu Zakona o privrednim drustvima nije bilo sticanja sopstvenih akcija.  

 

Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2016. godinu podnešen je Agenciji za privredne registre 

28.02.2017 godine i zaveden pod brojem FIN 119988/2017, isti je obrađen i upisan u Bazu podataka za 

statističke potrebe koja se vodi u okviru Registra finansijskih izveštaja.   

Finansijski izveštaji za 2016.godinu odobreni su 27.02.2017. od strane Direktora Preduzeća. 

 

 IZJAVA 

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu 

odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o 

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

promenama na kapitalu javnog društva. 

Ime i prezime, radno mesto i dužnost 

Mirjana Agbaba , Izvršni  Direktor  

 



Beograd,11.04.2017. godina 

 

 

 

 

NAPOMENA: 

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016 godinu, Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 

2016.godinu  i Odluka o pokriću gubitka za 2016 godinu-nije donesena od strane nadležnog organa Društva i 

nisu sastavni deo Godišnjeg izveštaja .Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016 godinu i Odluke o 

pokriću gubitka za 2016 godinu  će biti u celosti objavljene nakon usvajanja na redovnoj Skupštini. 

 

 

Ime i prezime, radno mesto i dužnost 

Mirjana Agbaba , Izvršni  Direktor  

 

Beograd,11.04.2017. godina 
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