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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Оснивачу и руководству Линде гас Србија а.д., Бечеј 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Линде гас Србија а.д., Бечеј (у даљем тексту 
“Друштво”), приложених на странама 3 до 40, који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2016. 
године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и 
извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра 
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене 
ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије применљивим у 
Републици Србији. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима као и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји 
не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања, 
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, 
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне 
контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу 
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 
Према нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално 
значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2016. године, као и резултате 
његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним условима  
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима 
Закона о рачуноводству Републике Србије. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша 
одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2016. годину са 
финансијским извештајима за ту пословну годину. Према нашем мишљењу, финансијске информације 
обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2016. годину усаглашене су са ревидираним 
финансијским извештајима за годину која се завршава 31. децембра 2016. године. 
 

(наставља се) 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Оснивачу и руководству Линде гас Србија а.д., Бечеј (наставак) 
 
Остало 
 
Финансијски извештаји друштва Линде гас Србија а.д., Бечеј на дан и за годину која се завршава 31. 
децембра 2015. године, били су предмет ревизије другог ревизора који је у свом извештају од 26. фебруара 
2016. године изразио мишљење без резерве. 
 
Београд, 12 април 2017. године 

 
 
 

Мирослав Тончић 
Овлашћени ревизор 
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1.   ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 
Привредно друштво Linde gas Srbija а.д. Бечеј (у даљем тексту "Друштво") је правни наследник 
Диоксид Радне организације за прераду угљендиоксида, Бечеј, основане 1. маја 1979. године. 
2001. године, Linde A.G. Минхен, Немачка је купио 50,002% акција капитала Друштва .Током 2003. 
године Linde A.G. Минхен је повећао свој акцијски капитал на 82,43%, а почетком 2012. године по 
основу прузимања акција Друштва на 87,26%.  
 
Акцијски капитал Друштва у износу од 46.509 хиљада динара подељен je на 38.758 акција, 
номиналне вредности 1.200 динара по акцији. Дана 21. августа 2012. године, акције Друштва су 
укључене на Београдску берзу, МТП BELEX тржишни сегмент МТП акције. 
 
Linde A.G. Минхен поседује 33.822 акцијe или 87,26% акцијског капитала, док су у власништву 
домаћих правних лица 4.906 акцијa или 12,66% акцијског капитала, а у власништву физичких лица 
је 30 акција или 0,08% акцијског капитала.  
 
Друштво се бави производњом индустријских гасова и уписано je у Регистар привредних субјеката  
Агенције за привредне регистре Решењем број 2058/2005 дана 24. фебруара 2005. године. 
 
Друштво је 30. марта 2016. године извршило упис огранка: LINDE GAS SRBIJA А.Д. БЕЧЕЈ – 
OGRANAK PROIZVODNJA SIROVOG CO2 са претежном делатношћу 0620 – Експлоатација 
природног гаса, у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број 
24911/2016. Огранак нема својство правног лица. 
 
Матични број Друштва је 08128570, а Порески идентификациони број 100739107. Регистровано 
седиште Друштва је Петровоселски пут 143, 21220, Бечеј. Просечан број запослених Друштва, у 
2016. години је 72 запослена (у 2015 години: 77 запослених). 
 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 
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 Законом о 
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у складу 
са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно друштво, као средње правно 
лице, одабрало је да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), 
који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање финансијских 
извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“), Међународни стандарди 
финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења, издата од Комитета за 
тумачење рачуноводствених стандарда (“IFRIC“), накнадне измене тих стандарда и са њима 
повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (“Одбор“), 
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија.  
 
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 
35 од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и 
објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC 
тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за 
закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене 
примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са 
стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај материјал саставни 
део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, 
МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени су од финансијских 
извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2014. године. Измењени или издати МСФИ и 
тумачења стандарда, након овог датума, нису преведени и објављени, па стога нису ни примењени 
приликом састављања приложених финансијских извештаја. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак) 

 
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све 
измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1. 
јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива прописује 
рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим случајевима одступају 
од захтева МРС/МСФИ и IFRIC тумачења. 
 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу 
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду на основу Решења 
о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и тумачења на 
снази у текућем периоду који још увек нису званично преведени и усвојени обелодањени су у 
напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у 
напомени 2.4. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако није 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о 
утврђивању превода 

 
• Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се 

побољшавају обелодањивања фер вредности и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године); 

 
• Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 

Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у 
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. 
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 
 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, 
МРС 17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености и 
појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на дан или након 1. јула 2009. 
године);  
 

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јула 2009. године); 
 

• Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања 
акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);  

 
• Измене IFRIC 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: 
Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 30. јуна 2009. године); 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о 

утврђивању превода (наставак) 
 

• IFRIC 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јула 2009. године); 
 

• „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену 
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава са 
купаца примљених на дан или после септембра 2010. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која 
први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 
2010. године); 
 

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за 
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење 
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2011. године); 
 

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање 
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
фебруара 2010. године); 
 

• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 
3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања неслагања 
и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  
 

• Допуне IFRIC 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за 
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за 
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 

 

• IFRIC 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ – 
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ 
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских 
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 
године); 
 

• Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила за 
обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. 
године); 
 

• МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној 
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

  



LINDE GAS SRBIJA А.Д. БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2016. године 

12 

 
 

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о 

утврђивању превода (наставак) 
 

• МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 
• МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“ 

(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2013. године); 

 
• Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” – 

Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који 
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских 
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2013. године); 
 

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године); 
 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања накнада 
по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2013. године); 

 
• Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се 

односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 34) 
углавном на отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);  
 

• IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за годишње 
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 
2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 

преведени и усвојени 
 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда 
су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа 
тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског 
извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији: 

 
• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских 

средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2014. године). 
 

• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о 
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27„Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће 
зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу 
на дан или након 1. јануара 2014. године). 
 

• Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године).  
 

• Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак рачуноводства 
хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године). 
 

• IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 
2014. године). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично 

преведени и усвојени (наставак) 
 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за 
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта 
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, 
МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат  Пројекта годишњег 
квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) ради отклањања 
неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јула 2014. године). 
 

• Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у заједничким 
пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 
године). 

 
• МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - 
Тумачење прихватљивих метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године). 
 

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - 
Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2016. године). 

 
• Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним 

финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 
јануара 2016. године). 

 
• МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 „Инвестициона друштва: Примена изузетака од консолидације“. 

Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од обавезе да саставља 
консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно лице инвестиционог 
друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва своја зависна лица по фер 
вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна, измењен је и МРС 28 у циљу 
појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј. задржавање мерења по фер вредности) 
које важи за инвеститора у придружено лице или заједнички подухват уколико је он зависно 
лице инвестиционог друштва које одмерава сва своја улагања у зависна лица по фер 
вредности. (Допуне и измене се примењују ретроактивно за годишње периоде који почињу на 
дан или након 1. јануара 2016. године уз дозвољену ранију примену.) 
 

• Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ (за период од 2012. до 2014. 
године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, 
МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на 
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 
2.4. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу 

 
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења 
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу (али се подржава њихова ранија примена) 
за годину која се завршава 31. децембра 2016: 

 
• МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 

„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и 
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - 
средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају, кредити и потраживања. 
МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, 
уз дозвољену ранију примену; 

 
У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене 
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по 
амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности. Финансијско 
средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два критеријума буду 
задовољена: уколико се средства  односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују 
уговорени новчани токови и уколико уговорени услови пружају основ за наплату на одређене 
датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на преосталу главницу. 
Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по основу 
вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу успеха, 
изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при 
иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности 
признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који 
тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у 
билансу успеха; 
 

• МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.  
МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC13 „Програми 
лојалности клијената”, IFRIC15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC18 „Преноси 
средстава од купаца”. МСФИ 15 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 
1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену; 
 

• МСФИ 16 „Лизинг“, обезбеђује свеобухватан модел за идентификовање лизинг аранжмана и 
њихов третман у финансијским извештајима како давалаца тако и прималаца лизинга. На дан 
ступања на снагу, 1 јануара 2019. године, овај стандард ће заменити следеће лизинг стандарде 
и тумачења: МРС 17 „Лизинг“, IFRIC 4 „Одређивање да ли неки аранжман садржи лизинг“, SIC 
15 „Оперативни лизинг – потстицај“ и SIC 27 „Процена суштине трансакције укључујући правни 
облик закупа“; 

 
• Измене МСФИ 2 „Плаћање акцијама – класификација и мерење трансакција“, на снази за 

годишњи извештајни период који почиње на дан 1 јануара 2018. године или касније, са 
подржаном ранијом применом; 

 
• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у 

придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између 
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата. Стандард је требало 
да буде на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године, 
али је у децембру 2015. године IASB одложио примену до будућег датума, а ранија примена 
измењеног стандарда је дозвољена; 

 
• Измене МРС 7 – „Иницијатива за обелодањивања“ захтевају од ентитета таква 

обелодањивања која омогућују корисницима финансијских извештаја да процене промене у 
обавезама настале финансијским активностима, укључујући промене настале и од новчаних 
и неновчаних промена. Измене МРС 7 су на снази за годишње периоде који почињу на дан 
или након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену ранију примену; 

 
• Измене МРС 12 „Порез на добитак“ које се односе на идентификовање одложених пореских 

средстава за нереализоване губитке, примењују се ретроспективно за годишње периоде који 
почињу на дан 1. децембра 2017. или касније, са подржаном ранијом применом. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода   

 
3.1.1. Приходи 

 
Приходи од продаје и пружања услуга 
 
Приходи од продаје и пружања услуга, као и приходи од продаје производа и робе признају се када 
се значајни ризици и користи који произилазе из власништва над производима и робом пренесу на 
купца. Приходи од продаје производа и робе су исказани по фактурној вредности умањеној за 
одобрене попусте и порез на додату вредност. Приходи од пружања услуга се признају у 
обрачунском периоду у коме је услуга пружена и исказују по фактурној вредности умањеној за 
одобрене попусте и порез на додату вредност. 
 
Приходи од активирања учинака 
 
Приходи од активирања учинака представљају приходе по основу употребе робе, производа и 
услуга за нематеријална улагања, основна средства, материјал, као и за сопствени транспорт 
набавке материјала и робе.  
 
Финансијски приходи 
 
Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних разлика и остале финансијске 
приходе, остварене из односа са матичним, зависним и осталим правним лицима. Приходи од 
камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха периода на који се односе.  
 
Остали приходи 

 
Остали приходи обухватају добитке по основу продаје некретнина, постројења и опреме и 
нематеријалних улагања, по основу продаје дугорочних хартија од вредности и учешћа у капиталу, 
по основу продаје материјала, као и наплаћена отписана потраживања, вишкове, приходе по 
основу ефеката уговорене заштите од ризика, смањења обавеза, укидања дугорочних 
резервисања, усклађивања вредности имовине, позитивне ефекте промене поштене (фер) 
вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и залиха до висине 
претходно исказаних расхода за та средства по основу вредносног усклађивања, и укидања 
исправки вредности по основу вредносног усклађивања у складу са рачуноводственом политиком 
Друштва. 
 

3.1.2.  Расходи 
 

Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности прихода и расхода, односно на 
обрачунској основи и утврђују се за период када су настали.  

 
Пословни расходи 
 
Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од продаје и укључују 
набавну вредност продате робе, трошкове материјала, резервних делова, горива и енергије, бруто 
зараде, трошкове амортизације и услуге пружене од стране трећих лица. Пословни расходи 
обухватају и опште трошкове као што су трошкови закупа, маркетинга, осигурања, платног промета, 
пореза и остали трошкови настали у текућем обрачунском периоду.  

 
Финансијски расходи 
 
Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале финансијске 
расходе. Камате настале по основу потраживања и обавеза обрачунате до датума биланса стања 
(независно од тога да ли се плаћају или приписују главници), исказују се у билансу успеха у оквиру 
финансијских прихода или расхода.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода (наставак) 

 
3.1.2.  Расходи (наставак) 
 

Остали расходи 
 
Остали расходи обухватају губитке по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и 
опреме и нематеријалних улагања, по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу  
правних лица, по основу продаје материјала, као и мањкове, расходе по основу ефеката уговорене 
заштите од ризика, по основу директних отписа потраживања и обезвређења имовине, негативне 
ефекте вредносних усклађивања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, 
дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, залиха, хартија од вредности и потраживања 
у складу са рачуноводственом политиком Друштва. Предузеће је за трошкове настале у 
обрачунском периоду, а за које није добијена документација извршило њихово укалкулисавање на 
бази процене руководства. 

 
3.2.  Трошкови позајмљивања 
 

Трошкови позајмљивања који се директно могу приписати стицању, изградњи или изради 
средстава, која се не вреднују по фер вредности и која захтевају дужи временски период да би 
била спремна за планирану употребу или продају (квалификована средства) се капитализују као 
део набавне вредноститих средстава. 
Сви остали трошкови позајмљивања се признају на терет резултата у периоду у коме су и настали. 

 
3.3.  Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу валуте 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. Новчана 
средства, потраживања и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунате 
су у динаре према средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на 
тај дан Реализована потраживања и обавезе у страној валути прерачунате су у динаре према 
средњем курсу валуте који је важио на дан пословне промене. 
 
Позитивне и негативне курсне разлике настале по основу извршених плаћања и наплата у страној 
валути у току године као и курсне разлике настале приликом превођења средстава и обавеза 
исказаних у страној валути на дан биланса, књижене су у корист или на терет биланса успеха 
Друштва, као добици или губици по основу курсних разлика. 
 

 Друштво је током 2016. године имало потраживања и обавезе у које је уграђена валутна клаузула. 
 
3.4.  Нематеријална улагања 
 

Нематеријална улагања су немонетарна средства, која не представљају опипљива физичка 
средства. На дан 31. децембра 2016. године, Друштво има следећа нематеријална улагања: 
лиценце, рачуноводствене софтвере и остала права. За ова средства постоји вероватноћа да ће у 
периоду дужем од једне године генерисати економске користи у износу који премашује трошкове.  
 
Нематеријална улагања се вреднују по набавној вредности или цени коштања. Након почетног 
признавања, нематеријална улагања се исказују по набавној вредности умањеној за исправку 
вредности и губитке услед обезвређења. Накнадни трошкови по основу улагања у нематеријална 
улагања се могу капитализовати само у случају када се могу очекивати будуће економске користи 
од средства на које се они односе. Сви остали трошкови представљају расход периода у којем су 
настали. Обрачун амортизације нематеријалних улагања почиње у месецу у којем је нематеријално 
улагање расположиво за употребу. Основицу за обрачун амортизације чини набавна вредност 
умањена за преосталу, резидуалну вредност. Ако преостала вредност није материјално значајна, 
не узима се у обзир приликом обрачуна амортизације, односно не умањује основицу за 
амортизацију. Метод амортизације, корисни век и резидуална вредност се процењују на крају 
сваког извештајног периода и, када је то потребно, врши се њихова корекција. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.5.  Некретнине, постројења и опрема  
 

Некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној вредности умањеној за акумулирану 
исправку вредности и губитке услед обезвређења. Почетно признавање некретнина, постројења и 
опреме врши се по набавној вредности или по цени коштања. Набавна вредност укључује издатке 
директно приписиве набављеном средству. Издаци за некретнине, постројења и опрему се 
признају као средство ако и само ако је вероватно да ће будуће економске користи повезане са тим 
средством притицати у Друштво и ако се издаци за то средство могу поуздано мерити. Набавке 
некретнина, постројења и опреме током године евидентиране су по набавној вредности коју чини 
фактура добављача увећана за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средства у стање 
функционалне приправности.  
 
Добици од продаје некретнина, постројења и опреме се књиже директно у корист осталих прихода. 
Губици по основу продаје или расходовања некретнина, постројења и опреме терете остале 
расходе. 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се по пропорционалном методу 
применом амортизационих стопа које су одређене тако да се набавна вредност некретнина, 
постројења и опреме амортизује у једнаким годишњим износима у току века употребе. 
Амортизација средстава активираних у току године се обрачунава када се средства ставе у 
употребу, односно у месецу у коме је средство постало расположиво за употребу. Примењене 
стопе амортизације у текућем и претходном обрачунском периоду су: 

 

Опис 
2016. 

%  

Процењени век 
трајања у 
годинама 

2015. 
% 

Процењени век 
трајања  

у годинама 
     

Право коришћења    
   грађевинског земљишта 0 - 0 - 
Грађевински објекти 2-5 20-50 2-5 20-50 
Компјутерска опрема 20 5 20 5 
Моторна возила 10-20 5-10 10-20 5-10 
Техничка и остала опрема 5-10 10-20 5-10 10-20 
 
Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на претходном 
искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које 
утиче велики број економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века 
трајања се преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је дошло до 
значајне промене фактора који су представљали основ за одређивање корисног века трајања. 
Трошкови поправке и одржавања некретнина, постројења и опреме ради очувања будуће 
употребне вредности признају се као трошак у моменту настајања. Позитивна разлика настала 
приликом продаје некретнина, постројења и опреме књижи се у корист осталих прихода. 
Неотписана вредност отуђених и расходованих некретнина, постројења и опреме надокнађује се 
на терет осталих расхода. 

 
3.6.  Инвестиционе некретнине  
 

Инвестиционе некретнине (земљиште и зграде) сврставају се у инвестиционе некретнине ако се 
држе ради повећања вредности или давања у закуп. Средство које се даје у закуп класификује се 
као инвестиционa некретнинa ако се као такво може посебно идентификовати, односно ако је његов 
највећи део дат у закуп, а безначајан део се односи за обављање његове сопствене делатности. 
Почетно мерење инвестиционих некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној 
вредности или по цени коштања. Накнадни издаци који се односе на већ признату инвестициону 
некретнину увећавају вредност те инвестиционе некретнине, ако је вероватно да ће прилив 
будућих економских користи од инвестиционе некретнине да буде већи од првобитно процењене 
стопе приноса те инвестиционе некретнине. Сви остали накнадни издаци који не испуњавају 
претходно наведене услове признају се на терет расхода периода у коме су настали. 
 
Инвестиционе некретнине исказују се по набавној вредности умањеној за исправку вредности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.7. Умањење вредности материјалне имовине 
 

Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, на дан биланса стања, руководство Друштва 
анализира вредности по којима су приказана нематеријална и материјална имовина Друштва. 
Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се 
процењује како би се утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства 
процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, постојећа вредност тог средства 
се умањује до висине надокнадиве вредности, коју представља вредност већа од нето продајне 
вредности и вредности у употреби. Губитак због обезвређења се признаје у износу разлике, на 
терет расхода. 

 
3.8.   Лизинг 
 

Лизинг под условима под којима Друштво суштински преузима све ризике и користи од власништва 
класификује се као финансијски лизинг. Приликом почетног признавања средство под лизинг се 
одмерава по вредности нижој од његове фер вредности и садашње вредности минималних 
плаћања закупнина.  
 
Остали лизинг спада у категорију оперативнoг лизинга тако да се средства под лизингoм не 
признају у билансу стања Друштва. Укупна плаћања по основу лизинга исказују се на терет биланса 
успеха за годину и то на пропорционалној основи током периода трајања лизинга. 

 
3.9.  Залихе  
 

Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности од тога која је 
нижа. Нето продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима 
пословања након умањења цене за трошкове продаје.  

 
Набавну вредност сировина и трговачке робе чини фактурна цена добављача увећана за зависне 
трошкове набавке. Цена коштања готових производа укључује трошкове производње (утрошци 
сировина, материјала, енергената, рада, резервних делова и амортизација производних 
средстава). Обрачун излаза залиха врши се по методи просечне пондерисане цене. 

 
На терет осталих расхода признаје се исправка вредности залиха робе у случајевима када се оцени 
да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе робе 
и залихе које по квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. Исправка 
вредности – обезвређење залиха врши се за материјал и резервне делове који су без промена 
дуже од једне године, а степен исправке вредности утврђује се на бази употребе залиха у 
последње две године за материјале, односно три године за резервне делове. 

 
3.10. Учешће у капиталу зависних правних лица 
 

На дан 31. децембра 2016. године, Друштво нема учешћа у капиталу зависних правних лица. 
 
3.11.  Финансијски инструменти 
 

Друштво класификује своја финансијска средства у следеће категорије: финансијска средства по 
фер вредности чији се ефекти промена у фер вредностима исказују у билансу успеха, кредити и 
потраживања, финансијска средства расположива за продају и средства која се држе до рока 
доспећа. Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. 
Руководство врши класификацију својих финансијских пласмана у моменту иницијалног 
признавања.  

 
Признавање финансијских средстава 
 
Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од момента када је 
Друштво уговорним одредбама везано за инструмент. Куповина или продаја финансијског 
средства се евидентира коришћењем рачуноводственог обухватања на датум салдирања 
трансакције. 
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3.11.  Финансијски инструменти (наставак) 
 
Вредновање финансијских средстава 
 
Финансијски инструменти иницијално се вреднују по тржишној вредности која укључује 
трансакционе трошкове код свих финансијских средстава или обавеза осим оних која се вреднују 
по фер вредности кроз биланс успеха. Финансијска средства расположива за продају се, након 
иницијалног признавања, исказују по фер вредности. 
 
Престанак признавања финансијских средстава 
 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или 
истекла. 
 
Вредновање по фер вредности 
 
Фер вредност финансијских инструмената је износ за који средство може бити размењено, или 
обавеза измирена, између обавештених, вољних страна у оквиру независне трансакције. Фер 
вредност се одређује применом доступних тржишних информација на дан извештавања и осталих 
модела вредновања које Друштво користи. 
 
Фер вредност појединих финансијских инструмената исказаних по номиналној вредности је 
приближно једнака њиховој књиговодственој вредности. Ови инструменти обухватају готовину, као 
и потраживања и обавезе које немају уговорено доспеће, ни уговорену фиксну каматну стопу.  
 
Руководство је мишљења да услед природе пословања Друштва и његових општих политика, нема 
значајних разлика између књиговодствене и фер вредности финансијских средстава и обавеза. 

 
Обезвређење финансијских средстава 
 
Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака који 
настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени одговарајућег износа 
губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања, 
раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене 
везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво 
потраживања која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може 
позитивно или негативно да се одрази на резултате пословања. 
 
Индиректни отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца врши се сагласно 
Рачуноводственим политикама Друштва. 
 
За сва потраживања која су у кашњењу више од 90 дана врши се индиректни отпис од 50% 
вредности потраживања, а за сва потраживања која су у кашњењу више од 180 дана врши се 
индиректни отпис од 100% вредности потраживања. 

 
Отпис потраживања од купаца се врши под условом да су потраживања претходно била укључена 
у приходе Друштва, да је потраживање у књигама Друштва отписано као ненаплативо .Одлуку о 
директном отпису потраживања од купаца доноси директор Друштва на предлог комисије за попис 
или комисије за искнјижаванје из евиденције купаца који више не постоје (током године). 

 
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха 
 
На дан 31. децембра 2016. године, Друштво нема финансијска средства по фер вредности чији се 
ефекти промене у фер вредности исказују у билансу успеха.  
 
Потраживања  
 

Потраживања представљају недериватна финансијска средства са фиксним или утврдивим 
роковима плаћања, која се не котирају ни на једном активном тржишту. Укључују се у текућа 
средства, осим уколико су им рокови доспећа дужи од 12 месеци након датума биланса стања. У 
том случају се класификују као дугорочна средства.  
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3.11.  Финансијски инструменти (наставак) 
 

Потраживања (наставак) 
 

Потраживања се састоје од потраживања од купаца у земљи и иностранству и осталих 
потраживања.  
 
Потраживања од купаца су исказана по фактурној вредности умањеној за одобрене попусте, као и 
за исправку вредности која је заснована на процени наплативости појединачног потраживања. 
Исправка вредности се формира за она потраживања за које постоји објективан доказ да су 
обезвређена, односно за која руководство Друштва процењује да се не могу наплатити у пуном 
износу, и иста се евидентира као расход у билансу успеха периода када је процена извршена. 

 
У току 2016. године, као и на дан 31. децембра 2016. године, Друштво није имало потраживања по 
кредитима.  

 
Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима се подразумевају готовина у благајни, средства на 
рачунима код банака и остала високо ликвидна финансијска актива са доспећем до три месеца.  
 
Финансијска средства расположива за продају 
 
Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су 
назначена као расположива за продају и нису класификована као кредити и потраживања, 
финансијска средства које се држе до доспећа или финансијска средства по фер вредности чији 
се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха. Финансијска средства расположива 
за продају су пласмани за које постоји намера држања у неодређеном временском периоду, који 
могу бити продате због потребе за ликвидношћу или услед промене каматних стопа, девизних 
курсева или тржишних цена. Код учешћа у капиталу постоји намера држања у неодређеном 
периоду. Ова учешћа могу бити продата у зависности од потреба за ликвидношћу или у случају 
промене тржишних цена.  
 
Друштво има учешћа у капиталу правних лица која обухватају улагања у акције правних лица 
Учешћа у капиталу за које не постоји активно тржиште вреднована су по набавној вредности.  
 
Улагања у капитал других правних лица се исказују по набавној или процењеној вредности, 
умањеној за процењени износ трајног смањења вредности. Учешће у капиталу других правних 
лица је испод 1%. 

 
Финансијска средства која се држе до доспећа 
 
На дан 31. децембра 2016. године, Друштво нема финансијска средства која се држе до доспећа. 
 
Финансијске обавезе 
 
На дан 31. децембар 2016. године Друштво нема финансијске обавезе. 
 
Обавезе из пословања 
 
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по њиховој номиналној 
вредности. 

 
3.12. Порез на добитак 
 
 Текући порез на добитак 
 

Текући порез на добит се обрачунава на датум биланса стања на основу важеће законске пореске 
регулативе Републике Србије где Друштво послује и остварује опорезиву добит. Руководство 
периодично врши процену ставки садржаних у пореској пријави са становишта околности у којима 
примењива пореска регулатива подлеже тумачењу, и врши резервисање, ако је примерено, на 
основу износа за које се очекује да ће бити плаћен пореским органима. 
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3.12. Порез на добитак (наставак) 

 
Oдложени порез на добитак 

 
Одложени порез на добит се признаје коришћењем методе обавеза, за привремене разлике које 
настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових књиговодствених износа у 
финансијским извештајима. Међутим, уколико одложени порез на добит, под условом да није 
рачуноводствено обухваћен, проистекне из иницијалног признавања средства или обавезе у некој 
другој трансакцији осим пословне комбинације која у тренутку трансакције не утиче ни на 
рачуноводствену ни на опорезиву добит или губитак, тада се он рачуноводствено не обухвата. 
Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази на 
датум биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се одложена 
пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити. Одложено пореско 
средство се признаје само до износа за који је вероватно да ће будућа добит за опорезивање бити 
расположива и да ће се привремене разлике измирити на терет те добити.  

 
 Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

На терет трошкова периода књиже се обрачунати порези и доприноси којима, сагласно законским 
прописима или одлукама других регулаторних тела, основица за обрачун није остварени резултат 
и то су. Порез на имовину, комуналне таксе на истицање фирме, накнада за одводњавање,  
накнада за хемикалије.  

 
3.13.  Бенефиције за запослене 

 
Краткорочне бенефиције запослених - порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да уплаћује 
доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе 
на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 
прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из 
бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист 
одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже 
се на терет трошкова у периоду на који се односе.  

 
Дугорочне бенефиције запослених  - обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 
 
У складу са Појединачним колективним уговором о раду, Послодавац је дужан да запосленом 
исплати отпремнину при одласку у пензију – у висини три просечне зараде запосленог у моменту 
исплате, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по 
запосленом код послодавца у моменту исплате, односно која не може бити нижа од висине 
отпремнине утврђене у складу са законом. 
 
Поред тога, Надзорни одбор Друштва може донети одлуку о исплати  јубиларних награда. 

 
Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда извршено 
је коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу обрачуна 
актуара. Будући да се ради о дугорочним накнадама запосленима, а не о накнадама након 
престанка радног односа, актуарски добици и губици, као и трошкови претходне службе  признају 
се у целини у периоду у коме настану.  

 
Сагласно извршеној актуарској процени дугорочних бенефиција запослених, коришћењем метода 
садашње вредности будућих очекиваних исплата, извршено је резервисање обавезе по основу 
отпремнина у укупном износу од РСД 8.479 хиљада од чега је почетно резервисање било РСД 
5.167 хиљада, а позитивни трошак резервисања износи РСД 606 хиљада. 

 
Друштво нема сопствене пензионе фондове нити опције за исплате запосленима у виду акција и 
по том основу нема идентификованих обавеза на дан 31. децембра 2016. године. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.13.  Бенефиције за запослене (наставак) 
 

Краткорочна, плаћена одсуства 
 
Према процени руководства Друштва, износ краткорочних плаћених одсустава на дан 31. 
децембра 2016. године износио је 3.158 хиљада динара. Друштво је на име неискоришћених 
годишњих одмора запослених извршило укалкулисавање наведене обавезе на дан биланса стања.  
 
Такође, Друштво је у 2015. години по основу искоришћења укалкулисаних годишњих одмора за 
2015. годину обрачунало укалкулисани износ за прошлу годину у износу од 2.784 хиљаде динара. 
 

3.14. Резервисања  
 

Резервисање се признаје у билансу стања у моменту када Друштво има правну или стварну 
обавезу насталу као резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће подмирење обавезе 
захтевати одлив средстава с економским користима. 
 

3.15. Капитал  
 

Капитал Друштва обухвата основни капитал по основу акција, резерве, и акумулирани резултат. 
 
3.16. Зарада по акцији 

 
Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији 
обрачунава се дељењем нето добитка који припада акционарима, имаоцима обичних акција 
Друштва, пондерисаним просечним бројем издатих обичних акција у току периода. 
 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 
 

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности 
средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на 
дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених. 

 
Процене и претпоставке се стално преиспитују. Измене књиговодствених процена признају се у 
периоду измене уколико се односе само на тај период, или у периоду измене и будућим периодима 
уколико измена утиче на текући и будуће периоде. 

 
4.1. Процена и претпоставке 
 

У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори процењивања 
неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције 
износа позиција биланса стања у следећој финансијској години. 

 
4.2. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Друштво процењује економски век на основу 
тренутних предвиђања. 
 

4.3. Исправка вредности потраживања  
 

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу 
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени 
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друшто се ослања на 
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима 
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће 
наплате. Руководство верује да није потребна додатна исправка вредности потраживања, изузев 
резервисања већ приказаних у финансијским извештајима. 
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 

4.4. Фер вредност 
 

Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, 
правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта. Руководство 
Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност по којој се имовина води 
у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства 
Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим 
околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 

 
5.  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31.децембра 
  2016.  2015. 
Приходи од продаје робе 
 - у земљи 149.203  144.579 
 - у иностранству 19.436  35.994 

 168.639  180.573 
Приходи од продаје производа и услуга 
 - у земљи 267.630  236.166 
 - у иностранству 60.485  60.822 
 - повезанa правнa лица (напомена 30) 236.656  231.234 

 564.771  528.222 
    

733.410  708.795 
 
6.  ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 
 

Приходи од закупнина 12.121  10.273 

 
 

12.121  10.273 
 
7.  НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ, ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ТРОШКОВИ ГОРИВА И 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

  У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2016.  2015. 
    

Набавна вредност продате робе – повезана лица (напомена 30) 63.595  63.128 
Набавна вредност продате робе 54.307  65.683 
 117.902  128.811 
    

Трошкови сировина – повезана лица (напомена 30) 19.845  17.097 
Трошкови сировина 60.443  54.985 
Трошкови материјала, резервни делови, ситан инвентар –  
   повезана лица (напомена 30) 1.967  537 
Трошкови материјала, резервни делови, ситан инвентар 13.349  12.154 
Трошкови електричне енергије 12.668  15.068 
Трошкови горива и мазива 23.435  22.955 
Трошкови природног гаса 6.864  6.489 
Трошкови канцеларијског материјала  879  839 
Трошкови осталог материјала 134  126 
    

        139.584  130.250 
 257.486  259.061 
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8. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 
 

У току 2016. године Друштво је остварило приходе од активирања учинака у износу од 41.087 
хиљада динара (2015. године: 10.509 хиљада динара), који се у највећој мери, у износу од 30.136 
хиљада динара односе на сопствену употребу сировог CO2. 
 
 

9. ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 
   
Бруто зараде и накнаде запосленима   86.415  85.346 
Доприноси на терет послодавца  14.824  15.030 
Путни трошкови, дневнице и остали лични расходи  9.123  17.079 
Трошкови накнада органима управљања и надзора 906  1.060 
Трошкови накнада по уговору о привременим и      
   повременим пословима  -  74 
     
  111.268  118.589 

 
 
10.  ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Транспортне услуге  82.458  61.112 
Услуге одржавања   15.422  16.197 
Трошкови IT услуга – повезана лица (напомена 30)  7.629  8.140 
Трошкови закупнина – повезана лица (напомена 30)  1.744  615 
Трошкови закупнина  1.181  1.498 
Трошкови рекламе и пропаганде  251  357 
Остали трошкови производних услуга  6.653  3.368 
     
  115.338  91.287 

 
 
11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА  

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2016.  2015. 
    
Трошкови амортизације (напомене 17 и 18) 96.862  99.359 
Трошкови дугорочних резервисања по основу отпремнина 606  610 
Трошкови резервисања по основу накнаде штете 5.012  - 
    
        102.480  99.969 
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12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 
     
Трошкови стручног усавршавања  1.037  779 
Трошкови консултантских услуга  2.085  1.457 
Трошкови здравствених услуга  611  32 
Трошкови лиценци  360  204 
Трошкови услуга депоа  19.040  18.986 
Трошкови осталих непроизводних услуга  1.858  456 
Трошкови репрезентације:     
 - повезана правна лица (напомена 30)  101  10 
 - остала правна лица  1.924  1.574 
Трошкови премије осигурања  10.091  10.635 
Трошкови платног промета  702  951 
Трошкови чланарина  421  345 
Трошкови пореза  2.043  1.559 
Трошкови накнада и такси  432  574 
Трошкови накнаде за експлоатацију минералних сировина 996  - 
Остали нематеријални трошкови  2.765  2.215 
     
  44.466  39.777 

 
 
13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ И РАСХOДИ 

 
а)  Финансијски приходи 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 
 
Приходи од камата 474  7.225 
Позитивне курсне разлике:    
  -повезана правна лица (напомена 30) 599  1.593 
  -остала правна лица 4.750  19.596 
Приходи од искоришћеног каса сконта 189  176 
    
 6.012  28.590 

 
б)  Финансијски расходи 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 
 
Расходи од камата 438  1 
Негативне курсне разлике    
  -повезана правна лица (напомена 30) 506  990 
  -остала правна лица 2.539  23.407 
    
 3.483  24.398 
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14. OСТАЛИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Добици од продаје опреме -  1.985 
Дoбици од продаје отпадака 3.126  227 
Вишкови 925  - 
Приходи од наплаћених отписаних потраживања 5.375  4.028 
Приходи од укидања резервисања  
   за неискоришћене годишње одморе 2.784  2.868 
Приходи од усклађивања вредности имовине која се исказује по  
   фер вредности кроз биланс успеха -  269 
Остали непоменути приходи 455  702 
    
 12.665  10.079 

 
 

15. OСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Губици по основу продаје и расходовања опреме 8.216  81 
Мањкови 3.200  - 
Расходи по основу директних отписа потраживања 4.746  2.626 
Расходи сировине, материјала и робе 368  2.209 
Расходи од усклађивања вредности имовине која се исказује по  
   фер вредности кроз биланс успеха 273  - 
Индиректни отпис потраживања од купаца 4.613  10.132 
Остали непоменути расходи 296  292 
    
 21.712  15.340 

 
 
16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 
а)  Компоненте пореза на добитак 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Порески расход периода (17.330) (14.787)
Одложени порески приходи периода 8.009 5.488 
    
 9.321  9.299 
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16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

б)  Усаглашавање пореза на добитак и производа резултата пословања пре опорезивања 
и прописане пореске стопе 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

31.децембра 
  2016.  2015. 

 
Добитак пре опорезивања 148.574  121.126 
    
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%  (22.286) (18.169)
Порески ефекти расхода који се не признају у     
   пореском билансу 13.491  10.667 
Порески кредити по основу улагања у некретнине, 
   постројења и опрему (8.535) (7.285)
Привремене разлике по основу основних средстава 3.272 3.184 
Остале привремене разлике 132 51 
Признавање пореског кредита по основу улагања у основна  
   средства 4.605 2.253 
  
 (9.321) (9.299)

  
в)  Одложена пореска средства 

 
Одложена пореска средства исказана на дан 31. децембра 2016. године у износу од 20.830 хиљада 
динара (31. децембра 2015. године: 12.821 хиљаду динара) настала су као последица разлике 
између пореске основице појединих средстава и обавеза и износа тих средстава и обавеза 
исказаних у билансу стања, као и по основу пореског кредита по основу улагања у основна 
средства. 

 
(в) Непризната пореска средства 

 
На дан 31. децембра 2016. године Друштво није признало одложена пореска средства која се 
односе на пренете неискоришћене пореске кредите у износу од 67.085 хиљада динара, услед 
неизвесности да ли ће постојати довољан опорезиви добитак у будућим периодима на терет кога 
би се могло извршити признавање пренетих пореских губитака и пореских кредита.  

 
Пренети порески кредити истичу у следећим годинама: 

 
  У хиљадама динара 

 
 Година која се завршава 

31. децембра 
Година настанка Година истека 2016.  2015. 
      
2005.  2015. -  7.448 
2006.  2016. -  5.066 
2007.  2017. 4.616  12.690 
2008.  2018. 30.926  30.926 
2009  2019. 3.976  3.976 
2010.  2020. 5.307  5.307 
2011.  2021. 9.574  9.574 
2012.  2022. 7.351  7.351 
2013.  2023. 5.335  5.335 
      
   67.085  87.673 
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17. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

Промене на нематеријалним улагањима су приказане у наредној табели: 
 
 У хиљадама динара 

 Остала права и 
лиценце  Софтвери  

Нематеријална 
имовина у 
припреми  Укупно 

Набавна вредност        
Стање на дан 1. jануар 2015. године 55.749  14.356  670  70.775 
Повећања у току године -  -  3.684  3.684 
Пренос са инвестиција у току 1.143  670  (1.813)  - 
Остало -  283  -  283 
Стање на дан 31. децембар  
   2015. године 56.892  15.309  2.541  74.742 
Повећања у току године -  -  1.632  1.632 
Отуђења и расходовања -  (13.911)  -  (13.911)
Пренос у оквиру конта исте класе -  -  13.265  13.265 
Пренос са инвестиција у току 1.149  16.289  (17.438)  - 
Стање на дан 31. децембар  
   2016. године 58.041  17.687  -  75.728 

       
Исправка вредности        
Стање на дан 1. јануар 2015. године 48.696  10.945  -  59.641 
Амортизација за текућу годину  
   (напомена 11) 7.077  1.765  -  8.842 
Стање на дан 31. децембар  
   2015. године 55.773  12.710  -  68.483 
Амортизација за текућу годину  
   (напомена 11) 309  2.453  -  2.762 
Отуђења и расходовања -  (13.833)  -  (13.833)
Стање на дан 31. децембар  
   2016. године 56.082  1.330  -  57.412 

       
Садашња вредност на дан  
   31. децембар 2015. године 1.119  2.599  2.541  6.259 
Садашња вредност на дан  
   31. децембар 2016. године 1.959  16.357  -  18.316 

 
У току 2016. године Друштво је извршило улагање у нематеријалну имовину у износу од 14.897 
хиљада динара, од чега се на улагање у управљачки софтвер Diane, везан за управљање новом 
енерганом, односи износ од 13.265 хиљада динара, на улагање у нову верзију информационог 
система Navision 2015 (вер 8.0) износ од 483 хиљаде динара и на улагање у издавање, измене и 
допуне и обнављање лиценце за производњу и продају медицинских гасова износ од  1.149 хиљада 
динара.   
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18. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

Промене на некретнинама,постројењима и опреми су приказане у наредној табели: 
 

   У хиљадама динара 

 

Земљиште  
Грађевински 

објекти  
Инвестиционе 
некретнине 

  
 

Постројења 
и опрема   

Постројења 
и опрема у 
припреми  

Аванси за 
некретнине 

постројења и 
опрему  Укупно 

Набавна вредност              
Стање на дан 1. јануар  
   2015. године 7.476  228.040  659 

 
1.415.270  51.682  -  1.703.127 

Повећања у току године -  -  -  -  59.651  22.929  82.580 
Отуђења и расходовања -  -  -  (11.024)  -  -  (11.024)
Пренос са инвестиција  
   у току -  1.135  - 

 
52.559  (53.694)  -  - 

Затварање датих аванса -  -  -  -  -  (9.528)  (9.528)
Остало -  -  -  -  (1.425)  -  (1.425)
Стање на дан  
   31. децембар  
   2015. године 7.476  229.175  659 

 

1.456.805  56.214  13.401  1.763.730 
Повећања у току године -  -  -  -  317.527  81.048  398.575 
Отуђења и расходовања -  -  -  (76.615)  (10)  -  (76.625)
Пренос са инвестиција  
   у току -  170.509  - 

 
101.584  (272.093)  -  - 

Затварање датих аванса -  -  -  -  -  (83.431)  (83.431)
Пренос у оквиру исте класе -  -  -  -  (13.265)  -  (13.265)
Остало -  -  -  -  (1.067)  -  (1.067)
Стање на дан  
   31. децембар  
   2016. године 7.476  399.684  659 

 

1.481.774  87.306  11.018  1.987.917 
 
Акумулирана исправка  
   вредности      

 

       
Стање на дан 1. јануар  
   2015. године -  141.438  375 

 
946.605  -  -  1.088.418 

Амортизација за текућу  
   годину (напомена 11) -  7.451  26 

 
83.040  -  -  90.517 

Отуђења и расходовања -  -  -  (10.946)  -  -  (10.946)
Остало -  -  -    -  -   
Стање на дан  
   31. децембар  
   2015. године -  148.889  401 

 

1.018.699  -  -  1.167.989 
Амортизација за текућу  
   годину (напомена 11) -  9.438  27 

 
84.635  -  -  94.100 

Отуђења и расходовања -  -   (69.635)  -  -  (69.635)
Остало -  -   81  -  -  81 
Стање на дан  
   31. децембар  
   2016. године -  158.327  428 

 

1.033.780  -  -  1.192.535 
             

Садашња вредност  
   на дан 31. децембар        
   2015. године 7.476  80.286  258 

 

438.106  56.214  13.401  595.741 
Садашња вредност  
   на дан 31. децембар  
   2016. године 7.476  241.357  231 

 

447.994  87.306  11.018  795.382 

 
У току 2016. године Друштво је реализовало улагање у непокретну и покретну имовину по Уговору  
о куповини CO2 бизниса у укупном износу од 172.371 хиљада динара, од чега се на улагање у 
непокретну имовину односи износ од 164.061 хиљада динара, а на улагање у покретну имовину 
износ од 8.310 хиљада динара. 
 
Значајно улагање, реализовано у току 2016. године, односи се и на набавку новог постројења 
енергане у износу од 62.071 хиљада динара, као и набавку нових, савремених полуприколица 
намењених превозу течног угљендиоксида у износу од 43.467 хиљада динара. Друштво, такође, 
врши континуирана улагања у дистрибутивну опрему и опрему прилагођену потребама купаца. 
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19. ЗАЛИХE 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Материјал 12.248  7.613 
Резервни делови и ситан инвентар 14.758  12.881 
Готови производи 5.650  6.138 
Роба 16.826  10.800 
Дати аванси  715  157 
 50.197  37.589 
    
Исправка вредности    
  - материјала (2.307) (2.297)
  - резервних делова и ситног инвентара (7.542) (7.277)
  - робе (111) (112)

 (9.960) (9.686)
    
 40.237  27.903 

 
 
20. ПOТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 
Потраживања од купаца:     
 - повезанa правнa лица (напомена 30)  23.016  15.456 
 - остала правнa лица у земљи  150.356  139.793 
 - остала правнa лица у иностранству  13.091  7.123 
  186.463   162.372 
Исправка вредности потраживања од купаца:     
 - купци у земљи  (45.898) (48.098)
 - купци у иностранству  (1.491) (51)
  (47.389) (48.149)
     
  139.074  114.223 

 
 
21. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Потраживања од запослених   2  162 
Потраживања од фондова  257  498 
Потраживања за накнаду штете  -  74 
Остала потраживања  778  546 
  1.037  1.280 
 
Исправка вредност осталих потраживања  (525) (523)
  (525) (523)
     
  512  757 
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22. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 

Текући рачуни:     
 - у динарима  12.138  10.012 
 - у страној валути  97.745  193.415 

  
 

109.883  203.427 
 
 
23. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Разграничени порез на додату вредност  2.606  2.374 
Више плаћен порез на додату вредност  5.611  1.537 
Остали разграничени трошкови  1.461  54 

  
 

9.678  3.965 
 
 
24. КАПИТАЛ 
 

а) Акцијски капитал 
 

Акцијски капитал Друштва се у целини односи на обичне акције. На дан 31. децембра 2016. године, 
акцијски капитал се састоји од 38.758 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.200 
динара. Зарада по акцији за 2016. годину износи 3.593 динара. Све емитоване акције су у 
потпуности уплаћене. 

 
Већински власник Друштва је Linde A.G. Минхен, Немачка са 87,26% акција и права гласа. 

 
Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2016. године и 2015. године била  је следећа: 

 
 
Акционар 

Број   У хиљадама   Право  
акција  динара  гласа 

      

Linde A.G. , Минхен, Немачка 33.822  40.586  87,26% 
NIS a.д. Нови Сад 4.823  5.788  12,44% 
Oстало 113  135  0,29% 

      
Укупно: 38.758  46.509  100.00% 
 
б) Емисиона премија 

 
Емисиона премија, која на дан 31. децембра 2016. године износи 468.076 хиљада динара (2015. 
године: 468.076 хиљада динара) и представља позитивну разлику између постигнуте продајне 
вредности акција и њихове номиналне вредности утврђене одлуком о емисији акција. Емисиона 
премија представља номинални капитал по основу којег не проистичу никаква управљачка права 
нити права по основу расподеле добити. Уколико је то предвиђено Статутом Друштва, ове резерве 
могу се користити за покриће губитка, формирање законских или статутарних резерви или 
повећање основног капитала. 

 
ц) Резерве 

 
Резерве на дан 31. децембра 2016. године износе 199.736 хиљада динара (31. децембра 2015. 
године: 199.736 хиљада динара). 
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24. КАПИТАЛ (наставак) 

 
д) Актуарски добици и губици 

 
Актуарски губитак на дан 31. децембра 2016. године, а на основу извештаја независног актуара  
износи 1.441 хиљада динара. На дан 31. децембра 2015. године Друштво је на капиталу исказало 
актуарски добитак у износу од 1.265 хиљада динара. 

 
е) Нераспоређени добитак 
 
Нераспоређени добитак текуће године на дан 31. децембра 2016. године износи 139.253 хиљаде 
динара (31. децембра 2015. године: 111.827 хиљада динара).  

 
Нераспоређени добитак претходне године на дан 31. децембра 2016. године износи 111.827 
хиљада динара (31. децембра 2015. године: нула динара).  
 
У 2015. години Скупштина акционара донела је одлуку о расподели нераспоређене добити 
остварене ранијих година те је у 2015. години исплаћена дивиденда акционарима у новчаном 
износу од 531.722 хиљаде динара. У току 2016. године, Друштво није вршило расподелу добити. 

 
У наставку је дата детаљна табела промена на капиталу за 2015. и 2016. годину: 
 

      У хиљадама динара 

 
Основни 
капитал   

Емисиона 
премија   Резерве   

Актуарски 
добици, 
губици   

Нераспоређени 
добитак   Укупно 

                        
Стање, 1. јануар 2015.  године 46.509  468.076  199.736  136  531.722  1.246.179 
Актуарски добитак -  -  -  1.129  -  1.129 
Исплата дивиденде -  -  -  -  (531.722)  (531.722)
Нето добитак текуће године -  -  -  -  111.827  111.827 

Стање 31. децембар 2015.  године 
 

46.509  468.076  199.736  1.265  111.827  827.413 
             
Стање, 1. јануар 2016.  године 46.509  468.076  199.736  1.265  111.827  827.413 
Актуарски губитак -  -  -  (2.706)  -  (2.706)
Нето добитак текуће године -  -  -  -  139.253  139.253 

Стање 31. децембар 2016.  године 
 

46.509  468.076  199.736  (1.441)  251.080  963.960 

 
 

25. РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Резервисање се признаје у моменту када Друштво има правну или стварну обавезу насталу као 
резултат прошлих догађаја и када је вероватно да ће подмирење обавезе захтевати одлив 
средстава с економским користима. 
 
Резервисања за отпремнине формирана су на бази извештаја независног актуара и иста су 
исказана у износу садашње вредности очекиваних будућих исплата. Приликом утврђивања 
садашње вредности очекиваних одлива коришћена је дисконтна стопа од 5,25% (2015. године: 
5,25%) на бази процене очекиване просечне тржишне каматне стопе на дугорочна динарска 
средства у Републици Србији. Резервисање је утврђено на основу Колективног уговора Друштва и 
претпоставке просечног раста зарада по стопи од 2,00% годишње (2015. годинe: 2,00% годишње). 
 
На дан 31. децембра 2016. године, Друштво  је на основу извештаја адвоката о току судских 
спорова, проценило да не постоји потреба за формирањем додатних износа резервисања по 
основу вероватних негативних исхода судских спорова који се воде против Друштва.  
 
Резервисања за накнаду штете у износу од 5.012 хиљада динара  формирана су на бази процене 
Друштва да се у наредном периоду очекује одлив средстава по основу неиспуњене обавезе за 
повраћај покретне имовине, дате Друштву на коришћење. 
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25. РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 
 
(а) У наредној табели приказана је структура резервисања: 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2016.  2015. 

 
Резервисања за отпремнине 8.479  5.167 
Резервисања за судске спорове 1.262  1.262 
Резервисања за накнаду штете 5.012  - 
    
 14.753  6.429 

 
 
26. OБАВEЗE ИЗ ПOСЛOВАЊА 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2015. 
Обавезе према добављачима:     
 - повезанa правнa лица (напомена 30)  16.700  12.684 
 - остала правнa лица у земљи  105.174  93.971 
 - остала правнa лица у иностранству  19.317  10.958 
 
Остале обавезе из пословања  1.247  1.348 
     
  142.438  118.961 

 
 
27. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2015. 
 

Oбавeзe према запосленима  3.158  3.715 
     
  3.158  3.715 

 
 
28. OБАВEЗE ПO OСНOВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ  

ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2015. 
 

Обавезе за порез из резултата  3.774  3.767 
Обавезе за накнаду за експлоатацију сировог CO2  996  - 
Обавезе за остале порезе, доприносе и јавне дажбине 7  6 
 4.777  3.773 
    
Пасивна временска разграничења  5.886  5.885 
     
  10.663  9.658 
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29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

Салда потраживања и обавеза произашла из трансакција обављених са друштвима у оквиру Линде  
групације приказана су у наредној табели: 
 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2015. 
Актива      
Потраживања од купаца (напомена 20)      
Linde Gaz Romania S.r.l.  14.610  15.358 
PJSC Linde Gas Ukraine   5.519  - 
Linde Gas Bulgaria EOOD   2.457  - 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  430  98 

      
Укупно потраживања   23.016  15.456 
 
Пасива       
Обавезе из пословања (напомена 26)      
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  10.131  873 
Linde plin д.о.о. Карловац  4.445  1.648 
Linde Gaz Romania S.r.l.   956  3.407 
Linde A.G.    767  1.252 
Linde Gas a.s.   401  - 
Cryo AB  -  4.378 
Linde Gas Bulgaria EOOD  -  1.126 

      
Укупно обавезе   16.700  12.684 

      
Потраживања, нето   6.316  2.772 

 
Преглед прихода и расхода остварених из трансакција са повезаним правним лицима је приказан 
у наредном прегледу: 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2016.  2015. 
Приходи      
Приходи од продаје производа (напомена 5)     
Linde Gaz Romania S.r.l.  147.822  162.462 
PJSC Linde Gas Ukraine  13.949  - 
Linde Gas Bulgaria EOOD  7.377  506 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  5.112  2.892 
Linde Gas GmbH  839  - 
     
Приходи од продаје услуга (напомена 5)      
      
Linde Gaz Romania S.r.l.  59.684  65.361 
Linde Gas GmbH  1.787  - 
PJSC Linde Gas Ukraine  86  - 
Linde Gas Битола  -  13 
  236.656  231.234 
     
Финансијски приходи (напомена 13)     
     
Linde Gaz Romania S.r.l.  571  1.484 
PJSC Linde Gas Ukraine  11  - 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  8  34 
Linde Gas Bulgaria EOOD  6  68 
Linde plin д.о.о. Kарловац  2  2 
Linde Gas GmbH  1  1 
Linde Gas Deutschland  -  2 
Linde Hellas Ltd  -  2 
  599  1.593 

Укупно приходи   
 

237.255  232.827 
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29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2016.  2015. 

 

Расходи  
Набавна вредност продате робе (напомена 7)  
Linde Gaz Romania S.r.l. 34.671 31.001
Linde plin д.о.о. 15.226 8.489
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 10.269 10.081
Linde Gas Bulgaria EOOD 3.135 8.899
Linde A.G. 294  2.027 
Linde Gas GmbH -  2.588 
Tega -  43 
 63.595  63.128 
 
  
Трошкови сировина (напомена 7)  
Linde Gaz Romania S.r.l. 13.389  9.937 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 5.888  4.423 
Linde Gas GmbH 568  2.737 
 19.845  17.097 
Трошкови материјала, резервних делова и ситног  
   инвентара (напомена 7)    
Linde A.G. 1.427  359 
Linde Gaz Romania S.r.l. 540  22 
Cryo AB -  156 
 1.967  537 
Трошкови IT услуга (напомена 10)    
Linde A.G. 7.629 8.140 
 7.629  8.140 
Трошкови закупнина (напомена 10)    
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 1.050  259 
Linde Gaz Romania S.r.l. 356  117 
Linde A.G. 338 237 
Linde Gas a.s. - 2 
 1.744  615 
Трошкови осталих услуга (одржавање,репрезентација  
   и остали трошкови):    
Linde plin д.о.о. 2.252  1.096 
Linde Gas Bulgaria EOOD 101  - 
Linde A.G. 38  - 
Linde Gaz Romania S.r.l. -  10 
 2.391  1.106 
    
Финансијски расходи (напомена 13)    
    
Linde Gaz Romania S.r.l. 241  735 
Cryo AB 60  - 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 79  68 
Linde Gas Deutschland 45  52 
Linde plin д.о.о. Карловац 45  56 
Linde Gas Bulgaria EOOD 24  20 
PJSC Linde Gas Ukraine 7  - 
Linde Gas GmbH 5  10 
Geschaftsbereich Linde Enginee -  49 
 506  990 
    
    
Укупно расходи 97.677  91.613 

 
Резултат интеркомпанијских трансакција 139.578  141.214 
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29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 
 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2016.  2015. 
Набавка основних средстава:    
Cryo AB 8.896  4.382 
Linde Gaz Romania S.r.l. 382  2.102 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 27  - 
Linde A.G. - 16 
Linde Inženjering - 8.705 
 9.305  15.205 

 
 
30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

Управљање ризиком капитала 
 
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године били су следећи:  

 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2016. 

 31. децембар 
2015. 

 
Задуженост  - - 
Готовина и готовински еквиваленти 109.883 203.427 
   
Нето задуженост  (109.883) (203.427)
   
Капитал а)  963.960 827.413 

   
Рацио укупног дуговања према капиталу - - 
 
 а)  Капитал обухвата акцијски капитал, резерве, актуарске добитке (губитке) и акумулирани 
резултат. 

 
Категорије финансијских инструмената  
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2016. 
 31. децембар 

2015. 
Финансијска средства    
Потраживања од купаца 139.074  114.223 
Готовина и готовински еквиваленти 109.883  203.427 

   
 248.957  317.650 
Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима 141.191  117.613 
Остале обавезе 1.247  1.348 

   
142.438  118.961 
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30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 

 
Тржишни ризик 
 
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсева страних 
валута и промена каматних стопа.  

 
Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности на промене курсева 
страних валута и промене варијабилних каматних стопа. 

 
Девизни ризик 
 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на  датум 
извештавања у Друштву била је следећа:  
 
  У хиљадама динара 
 Средства Обавезе 
 31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2015.  
31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2015. 
        
EUR 132.361  215.943  36.016  23.373 
USD -  -  -  270 
        
 132.361  215.943  36.016  23.643 
 

Друштво је осетљиво на промене девизног курса (EUR и USD). Следећа табела представља 
детаље анализе осетљивости Друштва на пораст и смањење од 10% курса динара у односу на 
дату страну валуту. Стопа осетљивости од 10% се користи при интерном приказивању девизног 
ризика и представља процену руководства разумно очекиваних промена у курсевима страних 
валута. Анализа осетљивости укључује само ненамирена потраживања и обавезе исказане у 
страној валути и усклађује њихово превођење на крају периода за промену од 10% у курсевима 
страних валута. Позитиван број из табеле указује на повећање резултата текућег периода у 
случајевима када динар јача у односу на валуту о којој се ради. У случају слабљења динара од 
10% у односу на дату страну валуту, утицај на резултат текућег периода био би супротан оном 
исказаном у претходном случају.  
  У хиљадама динара 
 

 
31.децембар 

2016. 
31. децембар 

2015. 
    
EUR     9.634  19.257 
USD    -  (27) 
        

Резултат текућег периода    9.634  19.230 
  

 Ризик од промене каматних стопа 
 

Књиговодствена вредност финансијских средстава и обавеза на крају посматраног периода и 
њихова структура у односу на ризик промене камата дата је у следећем прегледу: 

 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  

2016. 
 31. децембар  

2015. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Потраживања од купаца 139.074  114.223 
Готовина и готовински еквиваленти 109.883  203.427 
    

 248.957  317.650 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 141.191  117.613 
Остале обавезе 1.247  1.348 
  

142.438  118.961 
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30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца 

  
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2016. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 79.663  -  79.663 
Доспела, неисправљена потраживања 59.411  -  59.411 
Доспела, исправљена потраживања 47.389  47.389  - 
      
 186.463  47.389  139.074 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2015. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 80.321  -  80.321 
Доспела, неисправљена потраживања 33.902  -  33.902 
Доспела, исправљена потраживања 48.149  48.149  - 
      
 162.372  48.149  114.223 
 
Доспела, неисправљена потраживања 
 
Старосна структура доспелих неисправљених потраживања од купаца представљена је у наредној 
табели: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2016. 
 31. децембар 

2015. 
    
Mање од 30 дана 32.817  13.359 
31 - 90 дана 21.916  16.876 
91 – 180 дана 4.678  3.667 
  

59.411  33.902 
 
Друштво је потраживања од купаца просечно наплаћивало у року од 87 дана у току 2016. године. 
(2015. године: 88 дана) 
 
Управљање обавезама према добављачима 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2016. године исказане су у износу од 141.191 
хиљада динара, односе се на обавезе према повезаним правним лицима у износу од 16.700 
хиљада динара, обавезе према добављачима у земљи у износу од 105.174 хиљада динара и 
обавезе према добављачима у иностранству у износу од 19.317 хиљада динара. Друштво је у току 
2016. године просечно измиривало обавезе у року од 127 дана (2015. године: 105 дана).  
 
Ризик ликвидности 

   
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа средстава и обавеза Друштва. 
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталих на основу 
финансијских средстава и обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно 
да таква потраживања наплати и обавезе намири. 
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30. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Ризик ликвидности (наставак) 
 

Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2016. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносна 222.363  21.916  4.678  -  -  248.957 
  

222.363  21.916  4.678  -  -  248.957 
 

       У хиљадама динара 
         31. децембар 2015. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносна 297.107  16.876  3.667  -  -  317.650 
  

297.107  16.876  3.667  -  -  317.650 
 

Доспеће финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2016. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносне 74.160  68.278  -  -  -  142.438 
            
 74.160  68.278  -  -  -  142.438 

 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2015. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносне 77.818  41.143  -  -   - 118.961 
            
 77.818  41.143  -  -  -  118.961 

 
 Фер вредност финансијских инструмената 

 

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембар 2016. године и 31. децембар 2015. године. 
 

  У хиљадама динара 
 31. децембар 2016. 31. децембар 2015. 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

Финансијска средства        
Потраживања од купаца 139.074  139.074  114.223  114.223 
Готовина и готовински  
   еквиваленти 109.883  109.883  203.427  203.427 
        

 248.957  248.957  317.650  317.650 
Финансијске обавезе        
Обавезе према добављачима 141.191  141.191  117.613  117.613 
Остале обавезе 1.247  1.247  1.348  1.348 
        

 142.438  142.438  118.961  118.961 
 
Фер вредност финансијских инструмената се одређује узимајући у обзир претпоставку да 
књиговодствена вредност потраживања и обавеза апроксимира фер вредност имајући у виду 
њихове кратке рокове доспећа.  
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31.  ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ 
 

Отказиви оперативни лизинг односи се на закуп путничког возила са ограниченим периодом закупа 
(дефинисано је трајање уговора о лизингу). Друштво нема могућност куповине возила на лизинг на 
дан истека уговора. 

 
Преузете обавезе по основу отказивих уговора о оперативном лизингу везаним за путничко возило 
су следеће: 

У хиљадама динара  
 31. децембар  31. децембар 
  2016.  2015. 
 

Не дуже од једне године 1.722  - 
До три године 4.017  - 

 5.739  - 
 
 
32.  ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Ванбилансна евиденција исказана на дан 31. децембар 2016. године у износу од 60.089 хиљадa 
динара (31. децембра 2015 године: 3.100 хиљада динара)  односи се на издату царинску гаранцију 
у износу од 3.100 хиљада динара (31. децембра 2015. године: 3.100 хиљада динара) и на 
дозвољена прекорачења по динарском и девизном текућем рачуну у износу 56.989 хиљада динара 
од стране UniCredit банке. 

 
 
33.  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. 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. 

 
 
34.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА 
 

У складу са одлуком Скупштине Друштва од 22. децембра 2016. године и одлуком Надзорног 
Одбора од 21. фебруара 2017. године, одобрено је стицање 113 комада сопствених акција по цени 
од 21.400 динара, те од 27. фебруара 2017. године до 28. марта 2017. године траје понуда за 
стицање сопствених акција. 

 
 
35. ДЕВИЗНИ КУРС 

 
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: 
 
 У динарима 
 31. децембар 

2016. 
31. децембар 

2015. 
   
USD 117,1353 111,2468 
EUR 123,4723 121,6261 
 
 
 
 
 


































