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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669

Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)

Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 107076 65435 78636

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 52364 64113 78031

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 604 604 604

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 12424 25953 19053

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 28594 37556 47851

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 10523

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017 10742

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
33787
33787
33787
381764
282401
240418
660
1905
1878
1663
1974
43987
64331
64390
252
252
40826
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8084
41424
12653
9503
34181
82250
13244
52020
15
88
88
10483
14413
37085
6081
6174
1506
11989
20494
43259
140564
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163609
18674
5242
41348
85
33294
18524
57210
41348
18609
8735
8637
8754
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4393
4315
13409
13030
13069
70619
54378
31678
59751
60948
17229
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82430
17229
59824
143378
120
64858
64953
65677
64978
64953
65677
359
359
359
5610
5610
5610
116863
116863
116863
122473
122473
122473
170581
127961
45131
33787
33787
33787
381764
282401
240418
9
52
7
70
391
1894
3431
610
9472
0
0
0
78636
65435
107076
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Bilans%20stanja&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 54712 1322 605

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025 54712

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 1322 605

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 53 84

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

0043 133289 216966 303044

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 35366 102569 82883

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 7966 69458 57392

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

10742
10523
47851
37556
28594
19053
25953
12424
604
604
604
78031
64113
52364


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 27400 33111 25491

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

0051 38571 25728 106564

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052 23395 10266

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 17783 2333 60833

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 20788 7589

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058 27876

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 58344 85116 102222

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

0061

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

0062 0 0 9472

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 9472

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 610 3431 1894

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 391 70

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 7 52 9

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

0071 240418 282401 381764

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 33787 33787 33787

54712
605
1322
54712
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 45131 127961 170581

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

0402 122473 122473 122473

300 1. Акцијски капитал 0403 116863 116863 116863

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 5610 5610 5610

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 359 359 359

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 65677 64953 64978

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 65677 64953 64858

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 120

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 143378 59824 17229

350 1. Губитак ранијих година 0422 82430 73 17229

351 2. Губитак текуће године 0423 60948 59751

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 31678 54378 70619

0
0
0
605
1322


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 13069 13030 13409

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 4315 4393 4674

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 8754 8637 8735

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

0432 18609 41348 57210

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434 18524 33294

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 85 41348 5242

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 18674

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

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

0442 163609 100062 140564

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

0443 43259 20494 11989

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444 1506

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 6174 6081

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

10266
23395
106564
25728
38571
25491
33111
27400
57392
69458
7966
82883
102569
35366
303044
216966
133289
84
53
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669

Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)

Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 81330 76337

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 78340 74485

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 78340 71204

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 3281

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 2990 1852

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
59676
60678
59676
60678
59676
60678
170
2303
373
687
794
210
29
721
948
2
137
139
0
1070
977
614
166
1125
125
123
1
125
124
1864
290
60673
57688
5070
5129
0
0
76337
81330
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
139018 137010

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 26627 30177

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 7978 1505

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 61618 65950

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 24693 20911

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 12973 13319

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 78

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5129 5070

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 57688 60673

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 290 1864

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

1033 124 125

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035 1

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 123 125

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 1125

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

1039 166 614

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 977 1070

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 0 139

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

74485
78340


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043 137

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 2

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 948 721

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

1047 29 210

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 794

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 687

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 373

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2303 170

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

1054

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

1055 60678 59676

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 60678 59676

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

137010
139018
1852
2990
3281
71204
78340


HanoMeha 6poi

c, HETO AOEnTAK

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

T. HETO ryEUTAK

(10s9 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + rO53)

1. HETO AOET1TAK KOJI nPfinAAA MAfbhHCKh[4

l. OfroBHa 3apaAa no aKqxjtr

2. yMabeHa (pa3BoAtrHa) 3apaAa no aKllhjI

O6pa:aq nponucax npaBffHtrKoM o caApxuHtr r OopMx o6pa3aqa SuHaHcxjcxlx r:\6eurdiapa 3aApyre y npeAy3erHhKe ("CnpK6eHtr rnacHrK PC", 6p. 95/2014 v 144120L4)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669

Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)

Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 1 60678 59676

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
0
0
59676
60678
59676
60678
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


r pyna pacyHa, paryH n03lil.l14JA HanoreHa broj
!l3Hoc

Texyha roAxHa j llpenoAra roArna
!

2 4 5 6

335

2. Ao6vw unn ry6ut1u oA hHspyileHara 3a[ilTe
HeTO ytaraffi y ffHoffpaHo noooBabe

a) ao6ilu, 201

) ry6qqu 2014

336

3. Ao6rL1, vnv ry6v',)v no ocHoBy [HfrpyMeHara
3aurtrTe px3rKa (xeuIHra) HoBcaHor roKa

a) ao6rqx 2015

6) ry6nu4 2016

337

4. Aa5vqv unu ry6uuu no ocHoBy xapruja oA

BpeAHosil pacnonoxilBtrx 3a npoAajy

a) ao6rqtr 201

6) ry6tr11tr 2018

r. ocTMl,l sPyro cBEoEyxBATHrl Ao6I4TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2Ol7) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

2019

I1. OCTAIfi sPyTO CBEO6\1(BATHI ryBUTAK (2004
+ 2006 + Z00B + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

III. NOPE3 HA OCTMI,,l CBEOE}ryBATH14 AO6'1TAK
tlrh ry6!4TAK nEPr4onA

202

rv. HFTO OCTMI,I CBEOSyXBATHT.4 AOEhTAK (2019
- 2020 - 2021) > 0

202

v. HETO OCTAITl CBEOEyXBATHI,,t ry6r4TAK (2020
2019+2021)>0 202

B, YKYNAH HETO CBEOEYXBATH],I PBYNTAT
nEProAA

I. yKynAH HETO CBEOS\ryBATHt4 AO6tlTAK (2001

2002+2022-2023)>0 2024

Ir. vKynAH HFTO CBEOEyXBATHh Ty6r4TAK (2002
2001+2023-2022)>0 2025 6{riiiii 

I

:;9ii (:

r. yKynAH HETO CBEO6yXBATH!t AO6r,tTAK
HIfh TEuTAK (2027 + 2o2a\ = AOn 2024 > o
Hrx AOn 2025 > O

2026

2027

il ir

L. flDqnilcaH BehtrHcKqM BnacHrurMa Kanurana

2. npunrcaH BnacHuqqMa Koju HeMajy KoHTpony. 2028

y I l:\rtSf(t-,|.t4l

^"""J.lt Ah ^lV ,oo,-. M.n. Jg$W""r-
O6pa3aL.{ nponrcaH



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669

Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)

Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 122473 4020 4038 359

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 122473 4024 4042 359

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 122473 4028 4046 359

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 122473 4032 4050 359

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
45131
82830
127961
127961
42620
170581
170581
359
122473
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 122473 4036 4054 359

 

359
122473


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 17229 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 64978

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 17229 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 64978

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 42595 4079 4097 25

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 59824 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 64953

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 59824 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 64953

359
122473


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 83554 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 724

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 143378 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 65677

 

359
122473


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

17229
359
122473


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

64978


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

64953
59824
25
42595
64978
17229


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 170581 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 170581 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

42620 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 127961 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 127961 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

65677
143378
724
83554
64953
59824
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669

Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)

Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 2262 42161

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 2262 42161

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5083 41825

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 5083 21974

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 17184

3. Плаћене камате 3008 773

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 1894

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 336

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 2821

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
3431
610
210
1411
1894
3431
2821
336
41825
5083
42161
2262
0
0
0
0
773
17184
21974
5083
41825
5083
42161
2262
42161
2262
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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"Geosonda-Konsolidacija  "AD 

Napomene    uz finansijske    izvestaje  za godinu   zavrsenu   31.  decembra  2016. 

 

 

(Svi iznosi u tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 

 

 

 

 

 

 

GEOSONDA-KONSOLIDACIJA   A.D. 

 

NAPOMENE  UZ FINANSIJSKE  IZVEST AJE ZA  

GODINU ZAVRSENU 31. DECEMBRA  2016. 
 
 
 
 

 

1.          OPSTE INFORMACIJE   0  PRIVREDNOM  DRUSTVU 

 

Pravno    lice   "Geosonda-Konsolidacija"      a.d.   (u   daljem    tekstu:    .Drustvo")     bavi   se   Izgradnjom 

hidrogradjevinskih   objekata  -   sifra  delatnosti  4291.    Drustvo  je  osnovano   1948.  godine  i posluje  u 

kontinuitetu  do danasnjeg  dana  pri  cernu je  imalo  razne  statusne  promene.  Od  1994. godine  do marta 

2005.  godine  Drustvo  je  poslovalo  kao  Holding  sistem  sa  6  zavisnih  preduzeca.  U  2005.  godini  sva 

zavisna  preduzecasu   istupila  iz Holdinga   i  postal a  samostalna   preduzeca  sa  100%  drustvene  svojine. 

Postupak   privatizacije   je   kod   svih   sest   drustvenih   preduzeca   okoncan   2007.   godine.   Geosonda 

Konsolidacija   je   resenjern   Agencije   za  privredne   registre   BD   12060/2007   od   12.03.2007.   godine 

registrovana  kao akcionarsko  drustvo. 

 

Konzorcijum  zaposlenih  je  kupio  70%  drustvenog  kapitala  Preduzeca  Geosonda  -Konsolidacija   DP na 

aukciji  odrzanoj  25.01.2007.   godine  0 cemu  je  zakljucen  Ugovor  0  kupoprodaji   drustvenog  kapitala, 

nakon  cega je  izvrsena  promena  pravne  forme  sto je  konstantovano   Resenjern  Agencije  za privredne 

registre br. BD 12060/2007 od 12.03.2007. godine. 

 

Vlasnicka  struktura   Drustva  je  sledeca:  Ukupan  broj  akcija  je   116.863.  Od  toga  92.127  akcija  su  u 

vlasnistvu  konzorcijuma  fizickih  lica, a 24.736  akcija je  u vlasnistvu  pravnih  lica i fizickih  lica koji su 

upisali akcije po osnovu radnog staza. 

 

Privatizacija  Drustva  izvrsena  je  25.01.2007.  godine  po  osnovu  kupoprodajnog   ugovora  br.  1-129/07- 

823/03 od 30.01.2007.godine. 

 

Sediste Drustva je  u Beogradu,  opstina  Palilula,  Kraljice  Marije 25. Drustvo  ima i svoja dva ogranka:  u 

Crnoj  Gori  posluje  preko  Geosonda  konsolidacija  a.d.-dio  stranog  drustva  sa  sedistem  u  Podgorici.  U 

Makedoniji posluje preko Geosonda  konsolidacija  a.d.-podruznica  Skoplje sa sedistem  u Skoplju. 

Akcije Drustva se primarno  kotiraju na Beogradskoj  berzi. 

 

Na dan 31.12.2016.  godine,  Drustvo  ima 34 zaposlena. Na dan 31.12.2015.  godine u Drustvu je bilo  72 

zaposlena. 

 

Finansijski izvestaji za 2016. godinu odobreni su dana 27.02.2017.g  od strane Nadzornog  odbora Drustva. 



"Geosonda-Konsolidacija  "AD 

Napomene    uz finansijske    izvestaje  za godinu   zavrsenu   31.  decembra  2016. 

 

 

(Svi iznosi u tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 

 

 
2.          PRlKAZ  PRIMENJENIH   RACUNOVODSTVENIH   POLITIKA 

 

Finansijski  izvestaji  Drustva  sastavljeni  su u skladu sa racunovodstvenirn  politikama  navedenim  u tekstu 

koji sledi. Ove racunovodstvene  politike primenjuju  se dosiedno  na sve prikazane  godine,  izuzev ukoliko 

nije drugacije naznaceno, 
 

2,1.         Osnova   za  sastavljanje      finansijskih      izvestaja 

 

Finansijski  izvestaji  Drustva  sastavljeni   su  u  skladu  sa  zakonskom  regulativom   vazecom  u  Republici 

Srbiji,  na datum  njihovog  sastavljanja,   izdatom  od strane  Ministarstva  finansija  Republike  Srbije.  Ova 

regulativa   zahteva   da  se  finansijski   izvestaji  sastave  u  skladu   sa  Medunarodnim   racunovodstvenim 

standardirna   i Medunarodnim   standardirna   finansijskog   izvestavanja   (u  daljem  tekstu:  "MRS/MSFI"). 

Medutirn, postoje i odredena  odstupanja  izrnedu zakonske regulative  u Republici  Srbiji i MRS/MSFI.  Ova 

odstupanja se odnose na sledece: 

 

Ove finansijske  izvestaje Drustvo je sastavilo u forrnatu propisanorn od strane Ministarstva  finansija 

Republike  Srbije, koji odstupa od zahteva propisanih u MRS 1 -  Prikazivanje  finansijskih  izvestaja; 

 

II U slucaju kada je ukupan kapital drustva manji od nule, u Bilansu stanja, u okviru aktive se iskazuje 

pozicija  "Gubitak  iznad visine kapitala"  u iznosu koji ukupan kapital svodi na nulu. Ova stavka po 

definiciji  MRS/MSFI  nema karakter sredstva; 
 

III    Pozitivne  iii  negativne  kursne razlike  na  upisanom,  ali  neuplacenorn kapitalu  evidentiraju se  u 

okviru kapitala. Ovakav tretrnan nije u skladu sa MRS/MSFI.   

 
 

Sastavljanje  finansijskih   izvestaja  u  skladu  sa  MRS/MSFI   pretpostavlja   primenu  znacajnih 

racunovodstvenih   procena.  Takode,   zahteva  se  od  rukovodstva   Drustva  da  koristi  svoje  prosudivanje 

prilikorn   izbora  i  primene   racunovodstvenih    politika.   Pozicije   finansijskih   izvestaja   koje  zahtevaju 

znacajnije procene, odnosno procene koje su od materijalnog  znacaja za finansijske  izvestaje obelodanjene 

su u tekstu koji sledi. 
 
 
 

2.2.  Uporedni   podaci  

 

Uporedni  podaci,  odnosno  pocetna  stanja,  prikazana  u finansijskim  izvestajima  predstavljaju  podatke  iz 

finansijskih  izvestaja za 2015 i 2016. godinu. 

 

 

         2016    2015 

Ukupan kapital          45 .131    127 .961

  

 

Nekre tnine ,pos toro jenja  i  oprema    52 .364    64 .113  

 

Osnovni  kap i ta l       122 .473   122 .473  
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2.3.       Preracunavanje     stranih valuta 

 

Valuta  za prikazivanje     i funkcionalna     

valuta 

 

Stavke   ukljucene   u  finansijske   izvestaje   Drustva  vrednuju   se      prikazuju   u  dinarima   (RSD),   

koji predstavljaju  valutu za prikazivanje. 

 

Poslovne   transakcije    i stanje   u stranoj   

valuti 

 

Poslovne  transakcije  nastale  u stranoj  valuti  preracunavaju  se  u funkcionalnu   valutu  (RSD)  primenom 

deviznih  kurseva  vazecih    na  dan  transakcije.   Pozitivne  i negativne  kursne  razlike  nastale  iz 

izmirenja takvih  transakcija  i iz preracuna    monetarnih  sredstava  i obaveza  izrazenih    u stranim  

valutama  na kraju godine,  priznaju  se u Bilansu  uspeha, osim u slucaju kada su odlozene  u kapitalu  kao 

instrumenti  zastite tokova gotovine i instrumenti  zastite   neto ulaganja. 

 

Promene u fer vrednosti monetarnih  hartija od vrednosti izrazenih u stranim valutama koje su 

klasifikovane kao raspolozive    za prodaju,  tretiraju  se kao kursne razlike po osnovu promena  u 

amortizovanoj  vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene  u knjigovodstvenoj  vrednosti hartija od 

vrednosti.  Kursne razlike koje se odnose na promene  u amortizovanoj  vrednosti se priznaju u Bilansu 

uspeha, dok se ostale promene u knjigovodstvenoj  vrednosti iskazuju u okviru kapitala. 

 

Zvanicni  kursevi  valuta  koji  su korisceni  za preracun  deviznih  pozicija  Bilansa  stanja  u dinare,  bili su 

sledeci: 
 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

EUR 123,4726 121,6261 

USD 117,1353          111,2468 

GBP 143,8065 164,9391 

 
 

2.4.  Nematerijalna  imovina 

 

Nematerijalna  imovina je nemonetarna  imovina bez fizicke   sustine koja se moze 

indetifikovati. 
 

a) Racunarski softver 

 

Stecene licence racunarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troskova nastalih u sticanju i stavljanju softvera 

u upotrebu. Ovi troskovi se amortizuju tokom nj ihovog procenjenog veka upotrebe. 

Izdaci vezani za razvoj iii odrzavanje kompjuterskih  softverskih programa  primaju  se kao trosak u 
periodu 

kada  nastanu.  Izdaci  direktno  povezani  sa  identifikovanim   i  unikatnim  softverskim  proizvodima  

koje kontrolise Drustvo i koji ce verovatno  generisati ekonomsku  korist vecu od troskova duze od godinu 

dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troskovi obuhvataju troskove radne snage tima koji je 

razvio softver, kao i odgovarajuci deo pripadajucih opstih troskova. 

 

Troskovi  razvoja  racunarskog  softvera  priznati  kao  sredstvo  amortizuju  se  tokom  njihovog  

procenjenog korisnog veka upotrebe 4 godine. 
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Racunarski   softveri,   bilo  zasebno   steceni   bilo  interno   stvoreni,   se  nakon   pocetnog   priznavanja    

iskazuju   po nabavnoj    vrednosti    umanjenoj    za  akumuliranu     ispravku    vrednosti    i  eventualne    

akumulirane     gubitke   od umanjenja   vrednosti 

 

 

2.5.       Nekretnine,  postrojenja  i oprema 

 

Pocetno   vrednovanje     nekretnina,     postrojenja    i opreme,    koji   ispunjavaju     uslove   za  priznavanje     

sredstva, vrsi  se  po  nabavnoj    vrednosti    iIi ceni  kostanja.   Nabavna    vrednost/cena     kostanja   

priznaje   se  kao  sredstvo ukoliko   su ispunjeni   sledeci   uslovi: 
 
 
 

•       verovatno   je  da ce buduce   ekonomske    koristi  povezane   sa tim  sredstvom    priticati   u 

Drustvo;   i 

•       nabavne   vrednost/cena     kostanja   se moze  pouzdano   utvrditi. 
 

Nabavna   vrednost/cena     kostanja   nekretnina,    postrojenja    i opreme   sadrf   sledece:   fakturnu   cenu  

(u koju  su ukljucene    uvozne   takse   i porezi   koji  se  ne  mogu   refundirati    umanjena    za  sve  vrste   

popusta   i rabata),   sve troskove   koji  se  mogu   direktno    pripisati   dovodenju    sredstva   na  lokaciju   i 

stanje   koje  je  neophodno    da  bi ono   funkcionisalo      na   nacin    kako   to   ocekuje    rukovodstvo,      

kao   i  sve   inicijalno     procenjene     troskove demontaze, uklanjanja    sredstva   i obnove   podrucja   

na  kome  je  sredstvo   smesteno,    sto  predstvalja    obavezu kojaje   nametnuta    Drustvu   prilikom   

njegovog   sticanja   ili u toku  njegove   upotrebe. 

Naknadni izdaci   za  nekretnine,    postrojenja    i opremu   priznaju   se  kao  sredstvo   samo   kada  se tim  

izdacima poboljsava   stanje   sredstava     iznad   njegovog    prvobitnog    standardnog     ucinka   

(produzenje     korisnog    veka trajanja,   povecanje    kapaciteta,    unapredenje    kvaliteta   proizvoda   po 

osnovu   izvrsene   nadogradnje    masinskih del ova,   uvodenje    novih   proizvodnih     procesa    kojima    se  

smanjuju    troskovi    poslovanja     i  dr.).   Troskovi servisiranja,  tehnickog    odrzavanja,     manje   

popravke    ne  povecavaju     vrednost    sredstva,    vee  predstavljaju rashod  perioda. 

 

U  nekretnine,    postrojenja     i opremu    razvrstavaju     se  i alat  i inventar    cija  je  pojedinacna     

nabavna    cena   u vreme  nabavke   veca  od  prosecne   bruto  zarade   po zaposlenom    u Republici   prema   

poslednjem    objavljenom podatku   republickog    organa   nadleznog   za poslove   statistike. 

Nekretnine, postrojenja    i oprema   se  nakon   pocetnog   priznavanja    vrednuju   po  modelu   nabavne   

vrednosti. Ovaj    model    podrazumeva      njihovo     vrednovanje      po   nabavnoj     vrednosti     umanjenoj     

za   akumuliranu amortizaciju  i eventualne    akumulirane    gubitke   od  umanjenja   vrednosti. 

 

Naknadni    troskovi    se   ukljucuju    u  nabavnu    vrednost    sredstva    iIi  se  priznaju    kao   posebno    

sredstvo,    u zavisnosti    od  toga   sta  je  primenljivo,     sarno   kada   postoji   verovatnoca     da  ce  Drustvo    

u  buducnosti    imati ekonomsku    korist   od  tog   sredstva    i  ako  se  njegova   vrednost    rnoze   pouzdano    

utvrditi.   Knjigovodstvena vrednost   zamenjenog     sredstva   se  isknjizava.    Troskovi   tekuceg   odrzavanja    

sredstava    terete   Bilans   uspeha perioda   u kome  su nastali. 

 

Troskovi    pozajmljivanja      nastali   pri  izgradnji    svakog   sredstva    koje  zadovoljava     kriterijume     

priznavanja, kapitalizovani su  tokom   vrernenskog     perioda    koji  je  potreban    da  sredstvo    bude   

zavrseno    i spremno    za upotrebu.   Ostali  troskovi   pozajmljivanja     se iskazuju   kao rashodi. 

 

Amortizacija     nekretnina,     postrojenja     i  oprerrie   se  obracunava     promenom     proporcionalane       

rnetode    na njihovu   nabavnu   vrednost,   urnanjenoj   za rezidualnu    vrednost   tokom   procenjenog    

korisnog   veka  trajanja. Zemlj iste se ne amortizuje. 
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Procenjeni korisni vek trajanja,  odnosno stope amortizacije,  po grupama sredstava  su: 
 
 
 

Gradevinski  objekat 

Masine i oprema 

Motorna vozila 

Namestaj  i uredaji 

Kancelarijska  oprema 

Korisni vek trajanja  stope  

( u godinama) 

40                                    2,5 

20                                     5 

4                     25 

8                                   12,5 

4                     25 
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Korisni vek upotrebe sredstava  i rezidualna  vrednost se proveravaju  i po potrebi koriguju na datum svakog 

bilansa. 

 
Obracun amortizacije   nekretnina,   postrojenja      opreme  pocinje   od  prvog  narednog   meseca  kada  se 

sredstva stave u upotrebu. 

 
Dobitak  iii gubitak  nastao  zbog  prestanka  priznavanja  sredstava  utvrduju  se  kao  raz1ika izmedu  neto 

dobitaka  od otudenja,  ukoliko  ih ima, i knjigovodstvene  vrednosti  sredstva  i priznaju  se u okviru ostalih 

prihodalrashoda. 
 

 

2.6.        Umanjenje   vrednosti    osnovnih   sredstava 

 

Za sredstva sa neogranicenim procenjenim korisnim vekom trajanja ne sprovodi se obracun amortizacije. Ova 

sredstva testiraju se na umanjenje vrednosti najmanje jednom  godisnje. Za sredstva  koja podlezu  obracunu 

amortizacije  testiranje  na umanjenje  njihove vrednosti vrsi se kada dogadaji  iii izmenjene  okolnosti ukazu 

da knjigovodstvena  vrednost  mozda nece biti nadoknadiva.  Gubitak zbog umanjenja  vrednosti  se priznaje u  

visini  iznosa  za  koji je  knjigovodstvena   vrednost  sredstva  vee a  od  njegove  nadoknadive   vrednosti. 

Nadoknadiva vrednost  je   vrednost   veca  od  fer  vrednosti   sredstva   umanjena   za  troskove   prodaje   i 

upotrebne  vrednosti.  Za svrhu  procene  umanjenja  vrednosti,  sredstva  se grupisu  na najnizim  nivoima  na 

kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatJjivi  novcani tokovi (jedinice koje generisu gotovinu). 
 
 
 

2,,7.       Zalihe 

 

a)   Zalihe materijala  i robe 

 

Zalihe  materijala  i robe  koje se nabavljaju  od dobavljaca  se prilikom  pocetnog  priznavanja  vrednuju  po 

nabavnoj vrednosti.  Zalihe materijala  nastale kao sopstveni  ucinak Drustva vrednuju se po ceni kostanja. 

Nabavnu  vrednost  zaliha,  pored  fakturne  vrednosti  dobavljaca,  cine  i direktni  zavisni  troskovi  nabavke, 

umanjeni  za popuste i rabate. Direktnim  zavisnim troskovirna nabavke smatraju  se: 

 

•     carine i druge uvozne dazbine; 

• troskovi   prevoza  do  sopstvenog   skladista,   ukljucujuci   prevoz  sopstvenim   sredstvima   po  ceni 

kostanja koja ne moze biti veca od trzisne vrednosti; 

•     spediterske  i posrednicke  usluge i 

• drugi  troskovi  koji  nastaju  kako  bi se zalihe  dovele  u stanje  i na  lokaciju  koje je  rukovodstvo 

predvidelo. 

 

Troskovi pozajmljivanja  ne ukljucuju se u nabavnu vrednost/cenu  kostanja zaliha. 
 

 

Obracun   izlaza,  odnosno   utroska   zaliha  vrsi  se po metodi   prosecne   ponderisane    cene.  Prosek   se 

izracunava prilikom   svake  nabavke   zaliha. 

Na   datum    bilansa,     zalihe    materijala     i  robe    se   vrednuju     po   nizoj    od   sledecih     vrednosti:     
nabavne 

vrednosti/cene     kostanja   iii neto  prodajne    vrednosti. 
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2.8.       Kratkorocna    potrazivanja    i finansijski   plasmani 

 

Kratkorocnim potrazivanjima      smatraju    se:  potrazivanja     po  osnovu    prodaje,    potrazivanja     iz  

specificnih poslova    i  druga   potrazivanja,      Kratkorocnirn     finansijskim     plasmanima     smatraju    se:  

kratkorocni     krediti, hartije  od  vrednosti   koje  se drze  do  dospeca   (deo  koji  dospeva   do  godinu   

dana)  i finansijska    sredstva   koja se vrednuju   po fer vrednosti    kroz  Bilans  uspeha. 

 
a)   Kratkorocna potrazivanja 

 

Potrazivanja     za   koja    se   ocekuje     da   budu    naplacena     u   periodu    do   godinu    dana    klasifikuju     

se   kao kratkorocna    sredstva.   Ova  potrazivanja     se  inicijalno    priznaju   po  fer  vrednosti,    a 

naknadno    se  odmeravaju po  amortizovanoj     vrednosti,    primenom    metode   efektivne   kamatne   stope,   

umanjenoj    za iznos  obezvredenja po  osnovu   umanjenja    vrednosti. 

Obezvredenje po  osnovu   umanjenja    vrednosti    potrazivanja    se  utvrduje   kada   postoji   objektivan    

dokaz   da Drustvo   nece  biti  u  stanju   da  naplati   sve  iznose   koje  potrazuje    na  osnovu   prvobitno    

ugovorenih    uslova. Rizik  naplate   svakog   pojedinacnog     materijalno    znacajnog    potrazivanja    

procenjuje    rukovodstvo    privrednog drustva.   Prilikom   procene   rizika  naplate   potrazivanja    

rukovodstvo    razmatra   sledece   indikatore: 

• postojanje    znacajnih    finansijskih    teskoca   duznika   iii emitenta   koji  su doveli   do  proteka   

roka  od 60 dana  od roka  za njihovu   naplatu; 

• zastoj   u otplati   obaveza    duznika   koji  nije  privremenog    karaktera    i ne  postoje   nagovestaji    

skorog otklanjanja    ovih  zastoja   od strane  duznika; 

•       postojanje    mogucnosti    stecaja   

duznika. 

 

Iznos    obezvredenja       predstavlja      razliku     izmedu     knjigovodstvene       vrednosti     potrazivanja      i   

sadasnje vrednosti   ocekivanih    buducih   novcanih   tokova   diskontovanih     prvobitnom    efektivnom    

kamatnom    stopom. Knjigovodstvena      vrednost    potrazivanja      umanjuje     se  preko    ispravke    

vrednosti,     a   iznos   umanjenja     se pr!znaje   u Bilansu   uspeha   u okviru   pozicije   ostalih   rashoda. 

 

b)    Finansijska    sredstva   koja  se vrednuju   po fer  vrednosti   kroz  bilans  uspeha 

 

Finansijska    sredstva   po  fer  vrednosti    ciji  se  efekti   promena   u  fer  vrednosti    iskazuju   u Bilansu   

uspeha   su finansijska     sredstva    koja   se  drze   radi   trgovanja.     Finansijsko     sredstvo    se  klasifikuje     

u  ovu   kategoriju ukoliko  je pribavljeno    prvenstveno    radi  prodaje   u kratkom   roku. 

 

 

2.9.       Gotovina  i gotovinski  ekvivalenti 

 

Gotovina i gotovinski    ekvivalenti     obuhvataju:     novac   u  blagajni,    novcana    sredstva    na  tekucirn   

racunima kod  ban aka,  druga   kratkorocna     visoko   likvidna   ulaganja   sa  prvobitnim    rokom   dospeca    

do  tri  meseca   iii krace   i  prekoracenja     po  tekucern    racunu,  Prekoracenja     po  tekucem    racunu    

ukljucena    su  u  obaveze    po kreditima   u okviru   tekucih   obaveza. 
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2.10.     Kapital 

 

 

a)  Osnovni kapital 

 

Obicne akcije se klasifikuju  kao kapital. 

 

2.11.       Obaveze   po  kreditima 

 

Obaveze po kreditima  se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih  troskova,   

U narednim periodima   obaveze   po  kreditima   se  iskazuju  po  amortizovanoj   vrednosti.   Razlike  

izmedu ostvarenog   priliva  i iznosa  otplata,  priznaju  se u Bilansu  uspeha  u periodu  koriscenja  

kredita  primenom metode efektivne  kamatne stope. 

 

Obaveze  po kreditima  se klasifikuju  kao tekuce  obaveze,  osim  ukoliko  dospevaju  na naplatu  u 

periodu duzern od godinu dana od datuma bilansa. U tom slucaju obaveze se klasifikuju  kao dugorocne, 

 

2.12.       Obaveze   iz poslovanja 

 

Obaveze  prema  dobavljacima  se  inicijalno  iskazuju  po fer vrednosti,  a naknadno  se odrneravaju  

prema amortizovanoj  vrednosti  koriscenjern metoda efektivne kamatne stope. 

 

2.13.      Tekuci  i odlozeni  porez 

 

Tekuci  porez  na dobit  se obracunava  na datum  bilansa  na osnovu  vazece  zakonske  poreske  regulative 

Republike Srbije. 

 

 

 

2.14.      Prihodi 

 

Prihodi se iskazuju  po fer vrednosti  primljenog  iznosa sredstava  iii potrazivanja  po osnovu prodaje  

roba, proizvoda  iii usluga  u toku  uobicajnog  poslovnog  ciklusa  Drustva,    Prihod se iskazuje  umanjen  

za PDV, date popuste, rabate i vrednost  vracenih proizvoda  i roba. 

Prihodi od usluga se priznaju  kada je usluga izvrsena. Za usluge koje se vrse u duzern periodu, prihodi 

se priznaju srazmerno dovrsenosti  posla. 

 

Prihodi po osnovu kamata  iskazuju  se uz primenu  efektivne  kamatne  stope na vremenski  

proporcionalnoj osnovi.   Prihodi  po  osnovu   kamate   ukljucuju   i  prihode  od  zateznih   kamata   na  

zakasnela   placanja, obracunatih  primenom  propisane  stope zatezne kamate. 
 
 
 
 

2.15.       Raspodela    dividendi 

 

Nakon  donosenja  odluke  0 raspodeli  dobiti  od strane skupstine  Drustva  vrsi  se priznavanje  obaveza  

po ovom osnovu. 
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(Svi iznosi u tabelama  izrazeni su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

  
 

 
 
 

 

3. BILANS   ST ANJA 

 

(Svi iznosi u tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

 

3.1. Nekretnine,  postrojenja,  oprema 

 

 
 
 
 
 

U hiljadama RSD Zemljiste 

Nekretnine Postrojenja 

Ukupno 
 

i oprema 

  

  
    

 
Sadasnja vrednost 

    
Stanje na dan 31.decembar  2014. godine 604 19.053 58.374 78.031 

Stanje na dan 31. decembra 2015. godine 604 25.953 37.556 64.113 

Stanje na dan 31. decembra 2016. godine 604 12.424 39.336 52.364 

     
 
 
 
 
 

 

     
 

3.2.       Zalihe 

 

 

 

 

2016 2015 

Materijal 7.966 69.458 

Nedovrsena    proizvodnja 

  Gotovi   proizvodi 

  Roba 

  Stalna  sredstva   namenjena    prodaji 

  Dati  avansi 27.400 33.111 

Ukupno: 35.366 102.569 
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(Svi iznosi u tabelama  izrazeni su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 

 

 

 
    

 

3.3.       Potrazivanja 
 

 

2016 2015 

Potrazivanja    po osnovu   prodaje 38.571 25.728 

Potrazivanja    od povezanih   pravnih   lica  
  Potrazivanja    iz specificnih    poslova 
  Ostala   potrazivanja 
  Ispravka   vrednosti 
  Ukupno 38.571 25.728 

 
 
 
 

  Potrazivanja    se odnose   na sledeca   pravna   lica: 

 

GEOSONDA PLUS DOO                   2.340  

GRADJEVINAR KOCI                    1.112 

REODING        1.546 

CRNAGORA PUT      20.788 

KUPCI MAKEDONIJA      11.568 

OSTALI          1.311 

 
 
 
 

3.4.       Gotovina  i gotovinski  ekvivalenti 

 

 

 

 

2016 2015 

Hartije od vrednosti - gotovinski  ekvivalenti 

  Tekuci (poslovni)  racuni 420 3.411 

Izdvojena novcana sredstva  i akreditivi 

  Blagajna Devizni   racun Devizni   akreditivi Devizna   blagajna 

 

77 

Ostala novcana sredstva 190 3.354 
Novcana sredstva cije je koriscenje  ograniceno  iii vrednost 

umanjena 

  Ukupno: 610 6.842 
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(Svi iznosi u tabelama  izrazeni su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

U 2016.  godini  Drustvo je  imalo  blokadu  tekueeg  raeuna  u trajanju  od 216 dana.  Blokada  rae una je  u 

strukturi imala Poresku upravu, kredit od HIPO-Alpe Adria banke i tuzbe radnika. 
 
 
 

3.5.       Porez  na dodatu  vrednost   i aktivna  vremenska   razgranicenja 

 

 

Potrazivanja za vise placen porez na dodatu vrednost 

Unapred placeni troskovi 

Potrazivanja za nefakturisani  prihod 

Razgraniceni troskovi  po osnovu obaveza 

Ostala aktivna vremenska  razgranicenja 

Odlozena poreska sredstva 

Ukupno: 

2016.                  2015. 

                 
 

 

 

7                     52 
 
 

7                      52 

 

 

3.6.       KapitaI 

 

 

Osnovni kapital 

Neuplaceni  upisani kapital 

Rezerve 

Revalorizaeione  rezerve 

Nerasporedena  dobit 

Gubitak ranijih godina 

Otkupljene sopstvene akeije 

Ukupno: 

2016.                  2015. 

122.473            122.473 

 

359                   359 

 

65.677                65.531 

-143.378             -60.402 
 
 

45.131             127.961 
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a)   Osnovni kapital 

 

Osnovni  kapital  Drustva  sastoj i se  od  akeijskog  kapitala  u  iznosu  od  122.473  hi1jada dinara.  Ukupan 

odobreni broj obicnih akeija iznosi 116.863 akeija po nominalnoj  vrednosti od 1.000,00 dinara po akeiji. 
 
 
 

(Svi iznosi u tabelama  izrazeni su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 

 

Kod Agencije za privredne  registre, uplaceni upisani kapital iznosi l.639.365,41  EUR. 
 
 
 

3.7.       Dugorocne   obaveze 

 

 
2016 2015 

Obaveze koje se mogu konvertovati  u kapital 

  Obaveze prema maticnim  i zavisnim  pravnim licima 18.524 
 Obaveze prema ostalim povezanim  pravnim  licima 

  Obaveze po emitovanim  hartijama  od vrednosti u 

 periodu duzern od godinu dana 

  Dugorocni krediti u zemlji  85 41.348 

 Dugorocni krediti u inostranstvu  

  Ostale dugorocne  obaveze 

  Ukupno: 18.609 41.348 

    

 

 

 

Usaglasavanje  dugorocnih  obaveza  sa poveriocima  vrsi se jednom  godisnje  sa stanjem  na datum bilansa, 

dostavljanjem  u pisanom  obliku podataka 0 stanju obaveza na taj dan. 
 

 

Dugorocni kredit dobijen od Cacanske  banke po osnovu Ugovora br. 40613.od  13.03.2013.g odobren je na 

period od 3 godine.  Kredit je  odobren  u iznosu od 260.000  e po efektivnoj  kamatnoj  stopi od 4,85%. U 

2015.  godini  otplacene  su  planirane  dye  rate  u  iznosu  od  86.666.67  e,  a  poslednja  rata  bice  shodno 

predvidenorn ritmu biti isplacena tokom 2016. godine. 

 

3.8.       Kratkorocne    finansijske   obaveze 
 

 
2016 2015 

Kratkorocni krediti od maticnih  i zavisnih pravnih liea   

  Kratkorocni krediti od ostalih povezanih pravnih liea 

  Kratkorocni krediti 6.174 6.081 
Deo dugorocnih  kredita koji dospeva do jedne  godine 

  Deo ostalih dugorocnih  obaveza koje dospevaju do jedne  godine 

  Obaveze po kratkorocnim  hartijama  od vrednosti 

  Obaveze po osnovu ostalih sredstava  i sredstava  

obustavljenog poslovanja namenjenih  prodaji 
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Ostale kratkorocne  finansijske  obaveze 43.259 20.494 

Ukupno: 49.433 26.575 

    

 
 
 

 
 
 

Usaglasavanje   obaveza   sa  poverioeima   po  osnovu  kratkorocnih   finansijskih   obaveza   vrsi  se jednom 

godisnje sa stanjem  na datum bilansa, dostavljanjem  u pismenom  obliku podataka  0 stanju obaveza  na taj 

dan. Pod datumom  bilansa izvrseno je usaglasavanje, 
 
 
 

3.9.       Obaveze  iz poslovanja 
 

 

   

 

2016 2015 
Obeveze prema dobavljačima 9.503 12.653 

Primljeni avansi 

  Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 8.084 339 
Obaveze prema povezanim pravnim  licima 34.181 

 Ostale obaveze 252 252 

 
52.020 13.244 

 

 

 

3.10.     Ostale kratkorocne    obaveze 

 

 

 
2016 2015 

Obaveze   po osnovu   zarada 47.240 26.802 
Obaveze   po osnovu   kamata   i troskova   finansiranja  

  Obaveze   po osnovu   dividende/ucesce      u dobitku 104 104 

Obaveze   prema  zaposlenima 8.271 6.463 
Obaveze   prema  clanovima    upravnog    i nadzornog   odbora   

 

105 
Obaveze   prema   fizickim licima  za naknade   po ugovorima 

 

1.089 

Ostale  obaveze 8.775 29.768 

Ukupno: 64.390 64.331 

 
   

 
 
 

3.11.     Obaveze  po osnovu  poreza na dodatu vrednost  i ostalih javnih  prihoda  i pasivna vremenska 

razgranicenja 

 
2

2016 
2015 

Obaveze   za porez  na dodatu   vrednost 1.974 
 

Obaveze   za ostale  poreze,   doprinose    i druge  dazbine 1.878 1.905 
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Unapred   obracunati    prihodi 
  

Obracunati    prihodi   buduceg   perioda 
  

Razgraniceni    zavisni   troskovi   nabavke 
  

Odlozeni   prihodi   i primljene    donacije 
  

Razgranicene    obaveze   za porez  na dodatu   vrednost 
  

Ostala  pasivna   vremenska    razgranicenja 
  

Ukupno: 3.852 1.905 

 
   

 
 

3:t2 VANBILANSNA  EVIDENCIJA 

 

Vanbilansnu    evidenciju    na poziciji   vanbilansne    aktive   i pasive   u Bilansu   stanja   cini  proknjizena    

garancija za dobro  izvrsenje   posla,   izdata  od strane  Cacanske   banke  a.d.  Cacak,   na iznos  279.326,63    

eura. 

 

4. BILANS  USPEHA  

 
4.1. 

 
Poslovni  prihodi 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 2015 

   
Prihodi od prodaje 78.340 74.485 

Prihodi od zakupa 2.990 1.852 

Ostali poslovni prihodi 0 0 

SVEGA 81.330 76.337 

 
 

 
4.2.       Poslovni  rashodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2016 2015 

Troškovi materijala 26.627 30.177 

Troskovi goriva 7.978 1.505 

Bruto zarade i naknade zarada 61.618 65.950 

Troškovi amortizacije 12.973 13.319 

troskovi usluga na izradi ucinaka 9.175 16.026 

Troškovi transportnih usluga 2.814 2.298 

Troškovi održavanja osnovnih sredstava 11.146 1.242 

Troškovi zakupa 1191 15 

Troškovi ostali 367 1330 

Troškovi neproizvodnih usluga 710 1.179 

Troškovi reprezentacije 294 175 

Troškovi osiguranja 37 640 

Troškovi platnog prometa 342 401 

Troškovi članarina 70 172 

Troškovi poreza 3.455 392 

Ostali nematerijalni troškovi 221 2111 

 
139.018 136.932 
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4.3.       Finansijski   prihodi 

 
 
 
 
 

 

2016 2015 

Prihodi od kamata 230 1.125 

Pozitivne kursne razlike 
 

614 

Ostali fin prihodi 60 125 

Finansijski prihodi ukupno                       290                   1.864 

 

 

 

 

4.4.       Finansijski   rashodi 

 

 

 

  

Finansijski rashodi 
 

137 

Rashodi kamata  948 721 

Negativne kursne razlike 29 210 

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 0 2 

Finansijski rashodi ukupno 977 1.070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"DIVIIDENDE 

 

U toku  2016.  godine   nije  bilo  isplacivanja    dividendi. 
 
 
 

6.          POTENCIJALNA     SREDSTV A I OBAVEZE 

 

)    Potencijalna    sredstva 

 

Drustvo   je   do  datuma    bilansa    iniciralo    sudske    sporove    radi   naplate    svojih    potrazivanja.     

Potencijalna sredstva    koja   mogu   proisteci    iz  ovih   sudskih    sporova    iznose    13.850.000    dinara.    

Drustvo    ne  moze   sa velikom   izvesnoscu    da proceni   rnogucnost    realne  naplate. 
 
 
 

7.            POSLOVNE     KOMBINACIJE 

 

U toku  2015.  godine   nije  bilo  sticanja   novih  pravnih   lica. 
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9.          UPRA VLJANJE    FINANSIJSKIM     RIZICIMA 

 

Faktori    finansijskog     rizika 

 

Finansijski    rizici   su  definisani    kao  nestabilnost     prinosa   koja  dovodi   do  neocekivanog     gubitka.   

Vis ina  te nestabilnosti    prinosa   je  uslovljena    uticajem   promenljivih     velicina,   koje  se  nazivaju   

faktori   rizika.   Faktori rizika   se  mogu   grupisati    u  nekoliko    kategorija,    od  kojih   su  najvazniji      

trzisni   rizik,   kreditni   rizik   i rizik likvidnosti. 

 

Poslovanje    Drustva   je  izlozeno   razlicitirn   finansijskim    rizicima.   S obzirom   da u Republici    Srbiji  

ne postoji organizovano       tdiste      finansijskih       intrumenata,       Drustvo     nije    u   mogucnosti      da    

koristi     finansijske instrumente     zastite    od   efekata    finansijskih     rizika.   Celokupan     program    

upravljanja     rizikom    Drustva   je usmeren     na   nepredvidivost       finansijskih      trzista,     pa   stoga    

Drustvo     nastoji     da   svede    na   minimum potencijalne    negativne    uticaje   na svoje  finansijsko    

poslovanje. 
 
 
 
 

Trzisni  rizik 

 

Trzisni rizik    predstavlja      rizik    promene     trzisnih    cena,    koje   dovode    do   snizenja     vrednosti     

pojedine finansijske imovine.    Postoje    cetiri   glavna    oblika   trzisnog    rizika:    rizik   promene    

deviznog    kursa,   rizik kamatne   stope,   'rizik   cene   sopstvenog     kapitala    i  rizik   promena    

cena   usluga.    Cilj   Drustva    u  pogledu upravljanja  trzisnirn     rizicima    je   da   kontrolise     

izlozenost     navedenim     rizicima     u   okviru    prihvatljivih pokazatelja. 

 
Devizni rizik 

 

"Drustvo  je  izlozeno   deviznom    riziku  koji  proistice   iz poslovanja    sa stranim   valutama,    u 

prvom   redu  sa evrom.   Devizni   rizik  se odnosi   na devizna   potrazivanja,    kratkorocne    finansijske    

plasmane,    gotovinu   i gotovinske    ekvivalente    i ,devizne   obaveze. 

 
 
 
 
 
 

 

Kamatni rizik 
 

(Svi iznosi II tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 
 
 

Drustvo nije izlozeno  kamatnom  riziku, jer  nema imovinu  koja nosi varijabilnu  kamatnu  stopu, a takode 

nema kamatonosnih  obaveza  po osnovu kredita, jer nema ovu vrstu obaveza,  odnosno  obaveza po osnovu 

kamate nije znacajna. 
 

 

Rizik promena  cena usluga 

 

Rizik  promena      cena   usluga   uslovljen   je   najvise   makroekonomskim    faktorima.   Drustvo   upravlja 

rizikom promena cena usluga optimizirajuci  svoju politiku cena kroz smanjenje troskova. 
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Kreditni rizik

Drustvo koristi javno dostupne finansiiske informacije (npr. podatke O bonitetu koje pruza Agencija za

privredne registre) i interne istorijske podatke O saradnji sa odredenim poslovnim partnerom u cilju
odredivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrduje se iznos njegove maksimalne kreditne
izlozenosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Drustva,

Drustvo nema znacajniju koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potrazivanja i plasmani odnose

na veliki broj medusobno nepovezanih kupaca sa pojedinacno malim iznosima dugovanja.

Rizik likvidnosti

Drustvo upravlja rizikom likvidnosti odrzavajuci
ekvivalenata. Pracenjern novcanih tokova kroz
Drustvo obezbeduje, u mogucoj meri, ispunjavanje

dovoljan iznos novcanih sredstava i drugih gotovinskih
evidentiranje dospeca finansijskih sredstava i obaveza

svojih obaveza.

nadleznoj Poreskoj upravi, koje
period, sto ce znatno relaksirati

IO. DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA

U toku je preformulisanje Zahtev za odlaganje placanja poreskog duga

podrazumeva povecanje broja rata sa sadasnjih 24 na 60, kao i novi grejs

finansijsku napregnutost Drustva,

1.,
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 

Skupštini akcionara i nadzornom odboru  
GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD BEOGRAD 
 
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD 
BEOGRAD  (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2016. godine i 
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima 
gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz 
finansijske izveštaje. 
 

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
računovodstvenim propisima Republike Srbije, 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 izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije izvršene u skladu sa 
propisima Republike Srbije koji regulišu oblast revizije. Zbog značaja pitanja iznetih u pasusu Osnov za 
uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji 
obezbeđuju osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja. 
 

Osnov za uzdržavajuće mišljenje 
 
Društvo je u finansijskim izveštajima za 2016. godinu iskazalo zemljište u iznosu od 604 hiljade dinara i 
građevinske objekte u iznosu od 12.424 hiljade dinara. Društvo „Geosonda – Konsolidacija“ a.d. Beograd nastalo 
je statusnom promenom odvajanjem uz osnivanje iz Holding „Geosonda“ DP Beograd dana 25.04.2005. godine. 
Na osnovu Ugovora o deobi Društvo je steklo pravo svojine na delovima zajedničke imovine i to objekata u 
Leštanima i Beogradu, koje je po procenjenoj vrednosti iskazalo po početnom bilansu u poslovnim knjigama. 
Uvidom u izvode iz katastra, utvrdili smo da je na navedenim objektima i dalje upisan kao vlasnik nekrenina 
Holding „Geosonda“ DP Beograd. Društvo nije izvršilo upis vlasništva na nekretninama koje je statusnom 
promenom društvo Holding „Geosonda“ DP Beograd dobilo u vlasništvo. 
 
Nismo prisustvovali godišnjem popisu imovine i obaveza za 2016. godinu, s obzirom da nismo bili obavešteni o 
datumu sprovođenja istog. Nismo bili u mogućnosti da se primenom redovnih, niti alternativnih revizijskih 
postupaka uverimo u količinu, iznos i stanje imovine i zaliha na dan popisa, odnosno sastavljanja finansijkih 
izveštaja. Potencijalne razlike koje bi nastale zbog neusaglašenosti i korekcija, koje bi uticale na visinu zaliha, 
potencijalnih viškova i manjkova sredstava i posledično tome njihov efekat na finansijski rezultat, nismo bili u 
mogućnosti da utvrdimo. Pored toga, uvidom u starosnu strukturu zaliha, materijala i zaliha rezervnih delova, 
utvrđeno je da postoje zalihe materijala, čiji je obrt usporen i koje se nalaze u magacinu u periodu dužem od 
godinu dana. Društvo nije na dan 31. decembar 2016. godine utvrdilo neto ostvarivu vrednost zaliha materijala, 
čime bi ove zalihe bile iskazane po nižoj vrednosti utvrđenoj poređenjem njihove nabavne vrednosti i neto 
ostvarive vrednosti, kako je to propisano MRS 2 – Zalihe. 

1                                                     
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 

Skupštini akcionara i nadzornom odboru  
GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD BEOGRAD 
 

Osnov za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak) 
 
U postupku revizije izvršili smo nezavisnu potvrdu stanja sa kupcima i dobavljačima i utvdrili nizak stepen 
odgovora, a alternativnim revizorskim postupcima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanih iznosa. Pored 
toga, Društvo nije u potpunosti sprovelo međusobno usaglašavanje potraživanja i obaveza. Efekti usaglašavanja sa 
kupcima i dobavljačima mogu imati materijalno značajan uticaj na priložene finansijske izveštaje. Zbog značaja 
prethodno navedenih neizvesnosti, smatramo da je potrebno preispitati vrednovanje pozicija potraživanja i 
obaveza. 
 
Društvo je na dan 31. decembar 2016. godine iskazalo potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u 
ukupnom iznosu od 96.915 hiljada dinara. Rukovodstvo Društva nije na kraju obračunskog perioda izvršilo 
procenu naplativosti iskazanih potraživanja, niti je izvršeno umanjenje vrednosti istih, shodno odredbama 
paragrafa 58. do 62. MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje. Nismo bili u mogućnosti da se 
uverimo u realnost iskazanog stanja navedenih potraživanja s obzirom da nam nije stavljena na raspolaganje 
starosna struktura na dan 31. decembra 2016. godine. Imajući u vidu napred navedeno, kao i prirodu 
računovodstvenih evidencija, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekte koje gore navedene činjenice imaju na 
finansijske izveštaje. 
 
Društvo u priloženim finansijskim izveštajima za 2016. godinu nije uključilo imovinu, obaveze, prihode i rashode 
po osnovu poslovanja ogranka u Makedoniji. Takođe, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, Društvo nije 
izvršilo eliminaciju internih odnosa nastalih u poslovanju sa ogrankom iz Crne Gore i ogrankom iz Makedonije. 
Nismo bili u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcija finansijskih izveštaja, po navedenim osnovama, na dan 31. 
decembar 2016. godine. 
 
Društvo je na dan 31. decembar 2016. godine iskazalo ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi u 
iznosu od 10.742 hiljade dinara; učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica u iznosu od  54.712 hiljada dinara; i 
prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu u iznosu 78.340 hiljada dinara. Nismo dobili 
odgovarajuću dokumentaciju, niti objašnjenja rukovodstva vezano za osnov priznavanja navedenih pozicija. Na 
osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost prethodno navedenih 
pozicija i da li po ovom osnovu mogu da proisteknu materijalno značajni efekti na finansijske izveštaje Društva na 
dan 31. decembar 2016. godine. 
 
Društvo je na dan 31. decembar 2016. godine iskazalo ostali osnovni kapital u iznosu od 5.610 hiljada dinara. 
Društvo nije bilo u mogućnosti da nam prezentira dokumentaciju koja je osnov za evidentiranje iznosa ostalog 
osnovnog kapitala, usled čega nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja ostalog osnovnog kapitala u 
iznosu od 5.610 hiljada dinara. 
 
Društvo nije na dan 31. decembar 2016. godine izvršilo obračun odloženog poreza, kako bi se utvrdila privremena 
razlika između knjigovodstvene vrednosti sredstava i njihove poreske osnovice, kako se to zahteva po MRS 12 - 
Porezi na dobitak. Shodno tome nismo mogli da se uverimo u potencijalne efekte odloženog poreza na priložene 
finansijske izveštaje Društva za 2016. godinu. 
 
Društvo prilikom sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 7 – Izveštaj 
o tokovima gotovine. Imajući u vidu prirodu računovodstvenih evidencija, nismo bili u mogućnosti da se uverimo 
da su tokovi gotovine adekvatno prezentovani u izveštaju o tokovima gotovine. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) 
 

Skupštini akcionara i nadzornom odboru  
GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD BEOGRAD 
 

Osnov za uzdržavajuće mišljenje (Nastavak) 
 
Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže sve podatke propisane Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca 
finansijskih izveštaja za privredna društva, kao i informacije i podatke zahtevane po MRS/MSFI. U vezi sa tim 
ukazujemo na sledeće: nisu data detaljnija objašnjenja bilansnih pozicija u finansijskim izveštajima; nisu 
obelodanjene informacije o segmentima poslovanja; nisu obelodanjene informacije o prirodi i stepenu rizika 
kojima je Društvo izloženo u vezi sa finansijskim instrumentima; nisu obelodanjene neusaglašene obaveze; nisu 
dobro obelodanjeni podaci o promenama na nekretninama i opremi; nisu dobro obelodanjene dugoročne 
obaveze, kratkoročne finansijske obaveze i obaveze iz poslovanja. 
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su uz pretpostavku da će Društvo nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa 
načelom stalnosti poslovanja. Kratkoročne obaveze Društva iznose 163.609 hiljada dinara i veće su od njegove 
obrtne imovine za 30.320 hiljada dinara, dok su poslovni računi Društva kod banaka blokirani od 28.03.2016. 
godine. Ovakvo stanje ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu sumnju u 
sposobnost Društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Društvo nije u Napomenama uz 
finansijske izveštaje obelodanilo materijalno značajne neizvesnosti vezano za događaje ili uslove koji mogu 
izazvati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi da posluje u neograničenom trajanju, kako se to 
zahteva prema paragrafu 25. MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja. 
 
Uzdržavajuće mišljenje 
 
Zbog značaja pitanja opisanih u pasusu Osnov za uzdržavajuće mišljenje, nismo bili u mogućnosti da pribavimo 
dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za revizorsko mišljenje o priloženim 
finansijskim izveštajima Društva na dan 31. decembar 2016. godine. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o 
finansijskim izveštajima. 
 
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima  
 
Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o 
računovodstvu Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala 
Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 31/2011 i 112/2015). 
 
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 Međunarodnim 
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 Godišnjeg izveštaja o 
poslovanju sa finansijskim izveštajima.  
 
Do datuma ovog izveštaja, nije nam dostavljen Godišnji izveštaj o poslovanju. 
 
Beograd, 28. april 2017. godine 
 
 

              Miloš Mitrić 
                         Licencirani ovlašćeni revizor 

aleksandrac
Stamp
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БИЛАНС СТАЊА
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- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 107076 65435 78636

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

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 0192. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину0009

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

0010 52364 64113 78031

020, 021 и део 0291. Земљиште 0011 604 604 604

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 12424 25953 19053

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 28594 37556 47851

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 10523

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017 10742

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

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

030, 031 и део 0391. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
33787
33787
33787
381764
282401
240418
660
1905
1878
1663
1974
43987
64331
64390
252
252
40826
339
8084
41424
12653
9503
34181
82250
13244
52020
15
88
88
10483
14413
37085
6081
6174
1506
11989
20494
43259
140564
100062
163609
18674
5242
41348
85
33294
18524
57210
41348
18609
8735
8637
8754
4674
4393
4315
13409
13030
13069
70619
54378
31678
59751
60948
17229
73
82430
17229
59824
143378
120
64858
64953
65677
64978
64953
65677
359
359
359
5610
5610
5610
116863
116863
116863
122473
122473
122473
170581
127961
45131
33787
33787
33787
381764
282401
240418
9
52
7
70
391
1894
3431
610
9472
0
0
0
78636
65435
107076
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Bilans%20stanja&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 54712 1322 605

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025 54712

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима0026

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 0496. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 0497. Дугорочни пласмани у иностранству0031

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 1322 605

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА0042 53 84

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

0043 133289 216966 303044

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 35366 102569 82883

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 7966 69458 57392

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

10742
10523
47851
37556
28594
19053
25953
12424
604
604
604
78031
64113
52364
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01.01.20__.
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13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге0050 27400 33111 25491

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

0051 38571 25728 106564

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052 23395 10266

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 17783 2333 60833

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 20788 7589

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058 27876

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 58344 85116 102222

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

0061

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

0062 0 0 9472

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 9472

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 610 3431 1894

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 391 70

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА0070 7 52 9

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

0071 240418 282401 381764

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 33787 33787 33787

54712
605
1322
54712
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 45131 127961 170581

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

0402 122473 122473 122473

300 1. Акцијски капитал 0403 116863 116863 116863

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 5610 5610 5610

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 359 359 359

330
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 65677 64953 64978

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година0418 65677 64953 64858

341 2. Нераспоређени добитак текуће године0419 120

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 143378 59824 17229

350 1. Губитак ранијих година 0422 82430 73 17229

351 2. Губитак текуће године 0423 60948 59751

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 31678 54378 70619

0
0
0
605
1322


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)0425 13069 13030 13409

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 4315 4393 4674

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 8754 8637 8735

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

0432 18609 41348 57210

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434 18524 33294

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи0437 85 41348 5242

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 18674

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ0441

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

0442 163609 100062 140564

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

0443 43259 20494 11989

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444 1506

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 6174 6081

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

10266
23395
106564
25728
38571
25491
33111
27400
57392
69458
7966
82883
102569
35366
303044
216966
133289
84
53
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669
Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)
Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 81330 76337

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)1009 78340 74485

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

1010

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

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту1012

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 78340 71204

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 3281

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 2990 1852

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
59676
60678
59676
60678
59676
60678
170
2303
373
687
794
210
29
721
948
2
137
139
0
1070
977
614
166
1125
125
123
1
125
124
1864
290
60673
57688
5070
5129
0
0
76337
81330
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
139018 137010

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 26627 30177

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 7978 1505

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 61618 65950

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 24693 20911

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 12973 13319

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА1028 78

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5129 5070

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 01030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 01031 57688 60673

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 290 1864

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

1033 124 125

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035 1

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037 123 125

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)1038 1125

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

1039 166 614

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 977 1070

56, осим 562, 563 и 564
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 139

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

74485
78340


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043 137

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 2

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)1046 948 721

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

1047 29 210

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 794

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 687

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 373

57 и 58, осим 583 и 585К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2303 170

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

1054

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

1055 60678 59676

69-59
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 60678 59676

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

137010
139018
1852
2990
3281
71204
78340


HanoMeha 6poi

c, HETO AOEnTAK

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

T. HETO ryEUTAK

(10s9 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + rO53)

1. HETO AOET1TAK KOJI nPfinAAA MAfbhHCKh[4

l. OfroBHa 3apaAa no aKqxjtr

2. yMabeHa (pa3BoAtrHa) 3apaAa no aKllhjI

O6pa:aq nponucax npaBffHtrKoM o caApxuHtr r OopMx o6pa3aqa SuHaHcxjcxlx r:\6eurdiapa 3aApyre y npeAy3erHhKe ("CnpK6eHtr rnacHrK PC", 6p. 95/2014 v 144120L4)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 1 60678 59676

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
0
0
59676
60678
59676
60678
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


r pyna pacyHa, paryH n03lil.l14JA HanoreHa broj
!l3Hoc

Texyha roAxHa j llpenoAra roArna
!

2 4 5 6

335

2. Ao6vw unn ry6ut1u oA hHspyileHara 3a[ilTe
HeTO ytaraffi y ffHoffpaHo noooBabe

a) ao6ilu, 201

) ry6qqu 2014

336

3. Ao6rL1, vnv ry6v',)v no ocHoBy [HfrpyMeHara
3aurtrTe px3rKa (xeuIHra) HoBcaHor roKa

a) ao6rqx 2015

6) ry6nu4 2016
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4. Aa5vqv unu ry6uuu no ocHoBy xapruja oA

BpeAHosil pacnonoxilBtrx 3a npoAajy

a) ao6rqtr 201

6) ry6tr11tr 2018

r. ocTMl,l sPyro cBEoEyxBATHrl Ao6I4TAK (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2Ol7) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014+2016+2018)>0

2019

I1. OCTAIfi sPyTO CBEO6\1(BATHI ryBUTAK (2004
+ 2006 + Z00B + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013+2015+2017)>0

2020

III. NOPE3 HA OCTMI,,l CBEOE}ryBATH14 AO6'1TAK
tlrh ry6!4TAK nEPr4onA

202

rv. HFTO OCTMI,I CBEOSyXBATHT.4 AOEhTAK (2019
- 2020 - 2021) > 0

202

v. HETO OCTAITl CBEOEyXBATHI,,t ry6r4TAK (2020
2019+2021)>0 202

B, YKYNAH HETO CBEOEYXBATH],I PBYNTAT
nEProAA

I. yKynAH HETO CBEOS\ryBATHt4 AO6tlTAK (2001

2002+2022-2023)>0 2024

Ir. vKynAH HFTO CBEOEyXBATHh Ty6r4TAK (2002
2001+2023-2022)>0 2025 6{riiiii 

I

:;9ii (:

r. yKynAH HETO CBEO6yXBATH!t AO6r,tTAK
HIfh TEuTAK (2027 + 2o2a\ = AOn 2024 > o
Hrx AOn 2025 > O

2026

2027

il ir

L. flDqnilcaH BehtrHcKqM BnacHrurMa Kanurana

2. npunrcaH BnacHuqqMa Koju HeMajy KoHTpony. 2028
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669
Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)
Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 122473 4020 4038 359

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 122473 4024 4042 359

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 122473 4028 4046 359

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 122473 4032 4050 359

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
45131
82830
127961
127961
42620
170581
170581
359
122473
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 122473 4036 4054 359

 

359
122473


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 17229 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 64978

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 17229 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 64978

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 42595 4079 4097 25

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 59824 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 64953

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 59824 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 64953

359
122473


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 83554 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 724

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 143378 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 65677

 

359
122473


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
330

АОП
331

АОП
332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

17229
359
122473


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
330

АОП
331

АОП
332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

64978


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

64953
59824
25
42595
64978
17229


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП
337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 170581 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4219
4236 4245

б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 170581 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4223 4238
42620 4247

б) промет на потражној страни рачуна4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 127961 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4227
4240 4249

б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 127961 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

65677
143378
724
83554
64953
59824
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 06969631 Шифра делатности 4291 ПИБ 100212669
Назив GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČKIH I GRAĐEVINSKIH RADOV BEOGRAD (PALILU
LA)
Седиште Београд (Палилула) , Краљице Марије 25

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 2262 42161

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 2262 42161

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5083 41825

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 5083 21974

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 17184

3. Плаћене камате 3008 773

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 1894

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 336

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 2821

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716
3431
610
210
1411
1894
3431
2821
336
41825
5083
42161
2262
0
0
0
0
773
17184
21974
5083
41825
5083
42161
2262
42161
2262
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=ee08bce1-3ff6-4327-a633-82fe66f8e84d&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=270D350E3BF886257A3EB7464FFE060BB5369716#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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GEOSONDA-KONSOLIDACIJA   A.D. 
 

NAPOMENE  UZ FINANSIJSKE  IZVEST AJE ZA  

GODINU ZAVRSENU 31. DECEMBRA  2016. 
 
 
 
 
 

1.          OPSTE INFORMACIJE   0  PRIVREDNOM  DRUSTVU 
 

Pravno    lice   "Geosonda-Konsolidacija"      a.d.   (u   daljem    tekstu:    .Drustvo")     bavi   se   Izgradnjom 
hidrogradjevinskih   objekata  -   sifra  delatnosti  4291.    Drustvo  je  osnovano   1948.  godine  i posluje  u 
kontinuitetu  do danasnjeg  dana  pri  cernu je  imalo  razne  statusne  promene.  Od  1994. godine  do marta 
2005.  godine  Drustvo  je  poslovalo  kao  Holding  sistem  sa  6  zavisnih  preduzeca.  U  2005.  godini  sva 
zavisna  preduzecasu   istupila  iz Holdinga   i  postal a  samostalna   preduzeca  sa  100%  drustvene  svojine. 
Postupak   privatizacije   je   kod   svih   sest   drustvenih   preduzeca   okoncan   2007.   godine.   Geosonda 
Konsolidacija   je   resenjern   Agencije   za  privredne   registre   BD   12060/2007   od   12.03.2007.   godine 
registrovana  kao akcionarsko  drustvo. 

 
Konzorcijum  zaposlenih  je  kupio  70%  drustvenog  kapitala  Preduzeca  Geosonda  -Konsolidacija   DP na 
aukciji  odrzanoj  25.01.2007.   godine  0 cemu  je  zakljucen  Ugovor  0  kupoprodaji   drustvenog  kapitala, 
nakon  cega je  izvrsena  promena  pravne  forme  sto je  konstantovano   Resenjern  Agencije  za privredne 
registre br. BD 12060/2007 od 12.03.2007. godine. 

 
Vlasnicka  struktura   Drustva  je  sledeca:  Ukupan  broj  akcija  je   116.863.  Od  toga  92.127  akcija  su  u 
vlasnistvu  konzorcijuma  fizickih  lica, a 24.736  akcija je  u vlasnistvu  pravnih  lica i fizickih  lica koji su 
upisali akcije po osnovu radnog staza. 

 
Privatizacija  Drustva  izvrsena  je  25.01.2007.  godine  po  osnovu  kupoprodajnog   ugovora  br.  1-129/07- 
823/03 od 30.01.2007.godine. 

 
Sediste Drustva je  u Beogradu,  opstina  Palilula,  Kraljice  Marije 25. Drustvo  ima i svoja dva ogranka:  u 
Crnoj  Gori  posluje  preko  Geosonda  konsolidacija  a.d.-dio  stranog  drustva  sa  sedistem  u  Podgorici.  U 
Makedoniji posluje preko Geosonda  konsolidacija  a.d.-podruznica  Skoplje sa sedistem  u Skoplju. 
Akcije Drustva se primarno  kotiraju na Beogradskoj  berzi. 

 
Na dan 31.12.2016.  godine,  Drustvo  ima 34 zaposlena. Na dan 31.12.2015.  godine u Drustvu je bilo  72 
zaposlena. 

 
Finansijski izvestaji za 2016. godinu odobreni su dana 27.02.2017.g  od strane Nadzornog  odbora Drustva. 
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2.          PRlKAZ  PRIMENJENIH   RACUNOVODSTVENIH   POLITIKA 

 
Finansijski  izvestaji  Drustva  sastavljeni  su u skladu sa racunovodstvenirn  politikama  navedenim  u tekstu 
koji sledi. Ove racunovodstvene  politike primenjuju  se dosiedno  na sve prikazane  godine,  izuzev ukoliko 
nije drugacije naznaceno, 

 
2,1.         Osnova   za  sastavljanje      finansijskih      izvestaja 

 
Finansijski  izvestaji  Drustva  sastavljeni   su  u  skladu  sa  zakonskom  regulativom   vazecom  u  Republici 
Srbiji,  na datum  njihovog  sastavljanja,   izdatom  od strane  Ministarstva  finansija  Republike  Srbije.  Ova 
regulativa   zahteva   da  se  finansijski   izvestaji  sastave  u  skladu   sa  Medunarodnim   racunovodstvenim 
standardirna   i Medunarodnim   standardirna   finansijskog   izvestavanja   (u  daljem  tekstu:  "MRS/MSFI"). 
Medutirn, postoje i odredena  odstupanja  izrnedu zakonske regulative  u Republici  Srbiji i MRS/MSFI.  Ova 
odstupanja se odnose na sledece: 

 
Ove finansijske  izvestaje Drustvo je sastavilo u forrnatu propisanorn od strane Ministarstva  finansija 
Republike  Srbije, koji odstupa od zahteva propisanih u MRS 1 -  Prikazivanje  finansijskih  izvestaja; 

 
II U slucaju kada je ukupan kapital drustva manji od nule, u Bilansu stanja, u okviru aktive se iskazuje 

pozicija  "Gubitak  iznad visine kapitala"  u iznosu koji ukupan kapital svodi na nulu. Ova stavka po 
definiciji  MRS/MSFI  nema karakter sredstva; 

 
III    Pozitivne  iii  negativne  kursne razlike  na  upisanom,  ali  neuplacenorn kapitalu  evidentiraju se  u 

okviru kapitala. Ovakav tretrnan nije u skladu sa MRS/MSFI.   
 
 

Sastavljanje  finansijskih   izvestaja  u  skladu  sa  MRS/MSFI   pretpostavlja   primenu  znacajnih 
racunovodstvenih   procena.  Takode,   zahteva  se  od  rukovodstva   Drustva  da  koristi  svoje  prosudivanje 
prilikorn   izbora  i  primene   racunovodstvenih    politika.   Pozicije   finansijskih   izvestaja   koje  zahtevaju 
znacajnije procene, odnosno procene koje su od materijalnog  znacaja za finansijske  izvestaje obelodanjene 
su u tekstu koji sledi. 

 
 
 

2.2.  Uporedni   podaci  
 

Uporedni  podaci,  odnosno  pocetna  stanja,  prikazana  u finansijskim  izvestajima  predstavljaju  podatke  iz 
finansijskih  izvestaja za 2015 i 2016. godinu. 
 
 
         2016    2015 
Ukupan kapital          45 .131    127 .961
  
 
Nekre tnine ,pos toro jenja  i  oprema    52 .364    64 .113  
 
Osnovni  kap i ta l       122 .473   122 .473  
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2.3.       Preracunavanje     stranih valuta 
 

Valuta  za prikazivanje     i funkcionalna     

valuta 
 

Stavke   ukljucene   u  finansijske   izvestaje   Drustva  vrednuju   se      prikazuju   u  dinarima   (RSD),   
koji predstavljaju  valutu za prikazivanje. 

 
Poslovne   transakcije    i stanje   u stranoj   

valuti 
 

Poslovne  transakcije  nastale  u stranoj  valuti  preracunavaju  se  u funkcionalnu   valutu  (RSD)  primenom 
deviznih  kurseva  vazecih    na  dan  transakcije.   Pozitivne  i negativne  kursne  razlike  nastale  iz 
izmirenja takvih  transakcija  i iz preracuna    monetarnih  sredstava  i obaveza  izrazenih    u stranim  
valutama  na kraju godine,  priznaju  se u Bilansu  uspeha, osim u slucaju kada su odlozene  u kapitalu  kao 
instrumenti  zastite tokova gotovine i instrumenti  zastite   neto ulaganja. 

 
Promene u fer vrednosti monetarnih  hartija od vrednosti izrazenih u stranim valutama koje su 
klasifikovane kao raspolozive    za prodaju,  tretiraju  se kao kursne razlike po osnovu promena  u 
amortizovanoj  vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene  u knjigovodstvenoj  vrednosti hartija od 
vrednosti.  Kursne razlike koje se odnose na promene  u amortizovanoj  vrednosti se priznaju u Bilansu 
uspeha, dok se ostale promene u knjigovodstvenoj  vrednosti iskazuju u okviru kapitala. 

 
Zvanicni  kursevi  valuta  koji  su korisceni  za preracun  deviznih  pozicija  Bilansa  stanja  u dinare,  bili su 
sledeci: 

 
 31.12.2016. 31.12.2015. 
EUR 123,4726 121,6261 
USD 117,1353          111,2468 
GBP 143,8065 164,9391 

 
 

2.4.  Nematerijalna  imovina 
 

Nematerijalna  imovina je nemonetarna  imovina bez fizicke   sustine koja se moze 
indetifikovati. 

 
a) Racunarski softver 

 
Stecene licence racunarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troskova nastalih u sticanju i stavljanju softvera 
u upotrebu. Ovi troskovi se amortizuju tokom nj ihovog procenjenog veka upotrebe. 
Izdaci vezani za razvoj iii odrzavanje kompjuterskih  softverskih programa  primaju  se kao trosak u 
periodu 
kada  nastanu.  Izdaci  direktno  povezani  sa  identifikovanim   i  unikatnim  softverskim  proizvodima  
koje kontrolise Drustvo i koji ce verovatno  generisati ekonomsku  korist vecu od troskova duze od godinu 
dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja. Direktni troskovi obuhvataju troskove radne snage tima koji je 
razvio softver, kao i odgovarajuci deo pripadajucih opstih troskova. 

 
Troskovi  razvoja  racunarskog  softvera  priznati  kao  sredstvo  amortizuju  se  tokom  njihovog  
procenjenog korisnog veka upotrebe 4 godine. 
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Racunarski   softveri,   bilo  zasebno   steceni   bilo  interno   stvoreni,   se  nakon   pocetnog   priznavanja    
iskazuju   po nabavnoj    vrednosti    umanjenoj    za  akumuliranu     ispravku    vrednosti    i  eventualne    
akumulirane     gubitke   od umanjenja   vrednosti 
 
 
2.5.       Nekretnine,  postrojenja  i oprema 

 
Pocetno   vrednovanje     nekretnina,     postrojenja    i opreme,    koji   ispunjavaju     uslove   za  priznavanje     
sredstva, vrsi  se  po  nabavnoj    vrednosti    iIi ceni  kostanja.   Nabavna    vrednost/cena     kostanja   
priznaje   se  kao  sredstvo ukoliko   su ispunjeni   sledeci   uslovi: 

 
 
 

•       verovatno   je  da ce buduce   ekonomske    koristi  povezane   sa tim  sredstvom    priticati   u 
Drustvo;   i 
•       nabavne   vrednost/cena     kostanja   se moze  pouzdano   utvrditi. 

 
Nabavna   vrednost/cena     kostanja   nekretnina,    postrojenja    i opreme   sadrf   sledece:   fakturnu   cenu  
(u koju  su ukljucene    uvozne   takse   i porezi   koji  se  ne  mogu   refundirati    umanjena    za  sve  vrste   
popusta   i rabata),   sve troskove   koji  se  mogu   direktno    pripisati   dovodenju    sredstva   na  lokaciju   i 
stanje   koje  je  neophodno    da  bi ono   funkcionisalo      na   nacin    kako   to   ocekuje    rukovodstvo,      
kao   i  sve   inicijalno     procenjene     troskove demontaze, uklanjanja    sredstva   i obnove   podrucja   
na  kome  je  sredstvo   smesteno,    sto  predstvalja    obavezu kojaje   nametnuta    Drustvu   prilikom   
njegovog   sticanja   ili u toku  njegove   upotrebe. 
Naknadni izdaci   za  nekretnine,    postrojenja    i opremu   priznaju   se  kao  sredstvo   samo   kada  se tim  
izdacima poboljsava   stanje   sredstava     iznad   njegovog    prvobitnog    standardnog     ucinka   
(produzenje     korisnog    veka trajanja,   povecanje    kapaciteta,    unapredenje    kvaliteta   proizvoda   po 
osnovu   izvrsene   nadogradnje    masinskih del ova,   uvodenje    novih   proizvodnih     procesa    kojima    se  
smanjuju    troskovi    poslovanja     i  dr.).   Troskovi servisiranja,  tehnickog    odrzavanja,     manje   
popravke    ne  povecavaju     vrednost    sredstva,    vee  predstavljaju rashod  perioda. 

 
U  nekretnine,    postrojenja     i opremu    razvrstavaju     se  i alat  i inventar    cija  je  pojedinacna     
nabavna    cena   u vreme  nabavke   veca  od  prosecne   bruto  zarade   po zaposlenom    u Republici   prema   
poslednjem    objavljenom podatku   republickog    organa   nadleznog   za poslove   statistike. 
Nekretnine, postrojenja    i oprema   se  nakon   pocetnog   priznavanja    vrednuju   po  modelu   nabavne   
vrednosti. Ovaj    model    podrazumeva      njihovo     vrednovanje      po   nabavnoj     vrednosti     umanjenoj     
za   akumuliranu amortizaciju  i eventualne    akumulirane    gubitke   od  umanjenja   vrednosti. 

 
Naknadni    troskovi    se   ukljucuju    u  nabavnu    vrednost    sredstva    iIi  se  priznaju    kao   posebno    
sredstvo,    u zavisnosti    od  toga   sta  je  primenljivo,     sarno   kada   postoji   verovatnoca     da  ce  Drustvo    
u  buducnosti    imati ekonomsku    korist   od  tog   sredstva    i  ako  se  njegova   vrednost    rnoze   pouzdano    
utvrditi.   Knjigovodstvena vrednost   zamenjenog     sredstva   se  isknjizava.    Troskovi   tekuceg   odrzavanja    
sredstava    terete   Bilans   uspeha perioda   u kome  su nastali. 

 
Troskovi    pozajmljivanja      nastali   pri  izgradnji    svakog   sredstva    koje  zadovoljava     kriterijume     
priznavanja, kapitalizovani su  tokom   vrernenskog     perioda    koji  je  potreban    da  sredstvo    bude   
zavrseno    i spremno    za upotrebu.   Ostali  troskovi   pozajmljivanja     se iskazuju   kao rashodi. 

 
Amortizacija     nekretnina,     postrojenja     i  oprerrie   se  obracunava     promenom     proporcionalane       
rnetode    na njihovu   nabavnu   vrednost,   urnanjenoj   za rezidualnu    vrednost   tokom   procenjenog    
korisnog   veka  trajanja. Zemlj iste se ne amortizuje. 
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Procenjeni korisni vek trajanja,  odnosno stope amortizacije,  po grupama sredstava  su: 

 
 
 

Gradevinski  objekat 
Masine i oprema 
Motorna vozila 
Namestaj  i uredaji 
Kancelarijska  oprema 

Korisni vek trajanja  stope  
( u godinama) 

40                                    2,5 
20                                     5 
4                     25 
8                                   12,5 
4                     25 
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Korisni vek upotrebe sredstava  i rezidualna  vrednost se proveravaju  i po potrebi koriguju na datum svakog 
bilansa. 
 

Obracun amortizacije   nekretnina,   postrojenja      opreme  pocinje   od  prvog  narednog   meseca  kada  se 
sredstva stave u upotrebu. 

 
Dobitak  iii gubitak  nastao  zbog  prestanka  priznavanja  sredstava  utvrduju  se  kao  raz1ika izmedu  neto 
dobitaka  od otudenja,  ukoliko  ih ima, i knjigovodstvene  vrednosti  sredstva  i priznaju  se u okviru ostalih 
prihodalrashoda. 

 
 

2.6.        Umanjenje   vrednosti    osnovnih   sredstava 
 

Za sredstva sa neogranicenim procenjenim korisnim vekom trajanja ne sprovodi se obracun amortizacije. Ova 
sredstva testiraju se na umanjenje vrednosti najmanje jednom  godisnje. Za sredstva  koja podlezu  obracunu 
amortizacije  testiranje  na umanjenje  njihove vrednosti vrsi se kada dogadaji  iii izmenjene  okolnosti ukazu 
da knjigovodstvena  vrednost  mozda nece biti nadoknadiva.  Gubitak zbog umanjenja  vrednosti  se priznaje u  
visini  iznosa  za  koji je  knjigovodstvena   vrednost  sredstva  vee a  od  njegove  nadoknadive   vrednosti. 
Nadoknadiva vrednost  je   vrednost   veca  od  fer  vrednosti   sredstva   umanjena   za  troskove   prodaje   i 
upotrebne  vrednosti.  Za svrhu  procene  umanjenja  vrednosti,  sredstva  se grupisu  na najnizim  nivoima  na 
kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatJjivi  novcani tokovi (jedinice koje generisu gotovinu). 

 
 
 

2,,7.       Zalihe 
 

a)   Zalihe materijala  i robe 
 

Zalihe  materijala  i robe  koje se nabavljaju  od dobavljaca  se prilikom  pocetnog  priznavanja  vrednuju  po 
nabavnoj vrednosti.  Zalihe materijala  nastale kao sopstveni  ucinak Drustva vrednuju se po ceni kostanja. 
Nabavnu  vrednost  zaliha,  pored  fakturne  vrednosti  dobavljaca,  cine  i direktni  zavisni  troskovi  nabavke, 
umanjeni  za popuste i rabate. Direktnim  zavisnim troskovirna nabavke smatraju  se: 

 
•     carine i druge uvozne dazbine; 
• troskovi   prevoza  do  sopstvenog   skladista,   ukljucujuci   prevoz  sopstvenim   sredstvima   po  ceni 

kostanja koja ne moze biti veca od trzisne vrednosti; 
•     spediterske  i posrednicke  usluge i 
• drugi  troskovi  koji  nastaju  kako  bi se zalihe  dovele  u stanje  i na  lokaciju  koje je  rukovodstvo 

predvidelo. 
 

Troskovi pozajmljivanja  ne ukljucuju se u nabavnu vrednost/cenu  kostanja zaliha. 
 
 

Obracun   izlaza,  odnosno   utroska   zaliha  vrsi  se po metodi   prosecne   ponderisane    cene.  Prosek   se 
izracunava prilikom   svake  nabavke   zaliha. 
Na   datum    bilansa,     zalihe    materijala     i  robe    se   vrednuju     po   nizoj    od   sledecih     vrednosti:     
nabavne 
vrednosti/cene     kostanja   iii neto  prodajne    vrednosti. 
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(Svi iznosi u tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

 
2.8.       Kratkorocna    potrazivanja    i finansijski   plasmani 

 
Kratkorocnim potrazivanjima      smatraju    se:  potrazivanja     po  osnovu    prodaje,    potrazivanja     iz  
specificnih poslova    i  druga   potrazivanja,      Kratkorocnirn     finansijskim     plasmanima     smatraju    se:  
kratkorocni     krediti, hartije  od  vrednosti   koje  se drze  do  dospeca   (deo  koji  dospeva   do  godinu   
dana)  i finansijska    sredstva   koja se vrednuju   po fer vrednosti    kroz  Bilans  uspeha. 

 
a)   Kratkorocna potrazivanja 

 
Potrazivanja     za   koja    se   ocekuje     da   budu    naplacena     u   periodu    do   godinu    dana    klasifikuju     
se   kao kratkorocna    sredstva.   Ova  potrazivanja     se  inicijalno    priznaju   po  fer  vrednosti,    a 
naknadno    se  odmeravaju po  amortizovanoj     vrednosti,    primenom    metode   efektivne   kamatne   stope,   
umanjenoj    za iznos  obezvredenja po  osnovu   umanjenja    vrednosti. 
Obezvredenje po  osnovu   umanjenja    vrednosti    potrazivanja    se  utvrduje   kada   postoji   objektivan    
dokaz   da Drustvo   nece  biti  u  stanju   da  naplati   sve  iznose   koje  potrazuje    na  osnovu   prvobitno    
ugovorenih    uslova. Rizik  naplate   svakog   pojedinacnog     materijalno    znacajnog    potrazivanja    
procenjuje    rukovodstvo    privrednog drustva.   Prilikom   procene   rizika  naplate   potrazivanja    
rukovodstvo    razmatra   sledece   indikatore: 

• postojanje    znacajnih    finansijskih    teskoca   duznika   iii emitenta   koji  su doveli   do  proteka   
roka  od 60 dana  od roka  za njihovu   naplatu; 

• zastoj   u otplati   obaveza    duznika   koji  nije  privremenog    karaktera    i ne  postoje   nagovestaji    
skorog otklanjanja    ovih  zastoja   od strane  duznika; 

•       postojanje    mogucnosti    stecaja   
duznika. 

 
Iznos    obezvredenja       predstavlja      razliku     izmedu     knjigovodstvene       vrednosti     potrazivanja      i   
sadasnje vrednosti   ocekivanih    buducih   novcanih   tokova   diskontovanih     prvobitnom    efektivnom    
kamatnom    stopom. Knjigovodstvena      vrednost    potrazivanja      umanjuje     se  preko    ispravke    
vrednosti,     a   iznos   umanjenja     se pr!znaje   u Bilansu   uspeha   u okviru   pozicije   ostalih   rashoda. 

 
b)    Finansijska    sredstva   koja  se vrednuju   po fer  vrednosti   kroz  bilans  uspeha 

 
Finansijska    sredstva   po  fer  vrednosti    ciji  se  efekti   promena   u  fer  vrednosti    iskazuju   u Bilansu   
uspeha   su finansijska     sredstva    koja   se  drze   radi   trgovanja.     Finansijsko     sredstvo    se  klasifikuje     
u  ovu   kategoriju ukoliko  je pribavljeno    prvenstveno    radi  prodaje   u kratkom   roku. 

 
 

2.9.       Gotovina  i gotovinski  ekvivalenti 
 

Gotovina i gotovinski    ekvivalenti     obuhvataju:     novac   u  blagajni,    novcana    sredstva    na  tekucirn   
racunima kod  ban aka,  druga   kratkorocna     visoko   likvidna   ulaganja   sa  prvobitnim    rokom   dospeca    
do  tri  meseca   iii krace   i  prekoracenja     po  tekucern    racunu,  Prekoracenja     po  tekucem    racunu    
ukljucena    su  u  obaveze    po kreditima   u okviru   tekucih   obaveza. 
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(Svi iznosi u tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

 
2.10.     Kapital 
 
 

a)  Osnovni kapital 
 

Obicne akcije se klasifikuju  kao kapital. 
 

2.11.       Obaveze   po  kreditima 
 

Obaveze po kreditima  se inicijalno priznaju po fer vrednosti priliva, bez nastalih transakcionih  troskova,   
U narednim periodima   obaveze   po  kreditima   se  iskazuju  po  amortizovanoj   vrednosti.   Razlike  
izmedu ostvarenog   priliva  i iznosa  otplata,  priznaju  se u Bilansu  uspeha  u periodu  koriscenja  
kredita  primenom metode efektivne  kamatne stope. 

 
Obaveze  po kreditima  se klasifikuju  kao tekuce  obaveze,  osim  ukoliko  dospevaju  na naplatu  u 
periodu duzern od godinu dana od datuma bilansa. U tom slucaju obaveze se klasifikuju  kao dugorocne, 

 
2.12.       Obaveze   iz poslovanja 

 
Obaveze  prema  dobavljacima  se  inicijalno  iskazuju  po fer vrednosti,  a naknadno  se odrneravaju  
prema amortizovanoj  vrednosti  koriscenjern metoda efektivne kamatne stope. 

 
2.13.      Tekuci  i odlozeni  porez 

 
Tekuci  porez  na dobit  se obracunava  na datum  bilansa  na osnovu  vazece  zakonske  poreske  regulative 
Republike Srbije. 
 
 
 

2.14.      Prihodi 
 

Prihodi se iskazuju  po fer vrednosti  primljenog  iznosa sredstava  iii potrazivanja  po osnovu prodaje  
roba, proizvoda  iii usluga  u toku  uobicajnog  poslovnog  ciklusa  Drustva,    Prihod se iskazuje  umanjen  
za PDV, date popuste, rabate i vrednost  vracenih proizvoda  i roba. 
Prihodi od usluga se priznaju  kada je usluga izvrsena. Za usluge koje se vrse u duzern periodu, prihodi 
se priznaju srazmerno dovrsenosti  posla. 

 
Prihodi po osnovu kamata  iskazuju  se uz primenu  efektivne  kamatne  stope na vremenski  
proporcionalnoj osnovi.   Prihodi  po  osnovu   kamate   ukljucuju   i  prihode  od  zateznih   kamata   na  
zakasnela   placanja, obracunatih  primenom  propisane  stope zatezne kamate. 

 
 
 
 

2.15.       Raspodela    dividendi 
 

Nakon  donosenja  odluke  0 raspodeli  dobiti  od strane skupstine  Drustva  vrsi  se priznavanje  obaveza  
po ovom osnovu. 
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(Svi iznosi u tabelama  izrazeni su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

  
 
 
 
 
 

3. BILANS   ST ANJA 
 

(Svi iznosi u tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 
 

3.1. Nekretnine,  postrojenja,  oprema 
 
 
 
 
 
 

U hiljadama RSD Zemljiste 
Nekretnine Postrojenja 

Ukupno  i oprema 

  
       
Sadasnja vrednost     
Stanje na dan 31.decembar  2014. godine 604 19.053 58.374 78.031 
Stanje na dan 31. decembra 2015. godine 604 25.953 37.556 64.113 

Stanje na dan 31. decembra 2016. godine 604 12.424 39.336 52.364 

     
 
 
 
 
 
 

     
 

3.2.       Zalihe 

 

 

 

 
2016 2015 

Materijal 7.966 69.458 

Nedovrsena    proizvodnja 
  Gotovi   proizvodi 
  Roba 
  Stalna  sredstva   namenjena    prodaji 
  Dati  avansi 27.400 33.111 

Ukupno: 35.366 102.569 
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3.3.       Potrazivanja 
 

 
2016 2015 

Potrazivanja    po osnovu   prodaje 38.571 25.728 

Potrazivanja    od povezanih   pravnih   lica  
  Potrazivanja    iz specificnih    poslova 
  Ostala   potrazivanja 
  Ispravka   vrednosti 
  Ukupno 38.571 25.728 

 
 
 
 

  Potrazivanja    se odnose   na sledeca   pravna   lica: 
 
GEOSONDA PLUS DOO                   2.340  
GRADJEVINAR KOCI                    1.112 
REODING        1.546 
CRNAGORA PUT      20.788 
KUPCI MAKEDONIJA      11.568 
OSTALI          1.311 
 
 
 
 

3.4.       Gotovina  i gotovinski  ekvivalenti 
 
 

 

 
2016 2015 

Hartije od vrednosti - gotovinski  ekvivalenti 
  Tekuci (poslovni)  racuni 420 3.411 

Izdvojena novcana sredstva  i akreditivi 
  Blagajna Devizni   racun Devizni   akreditivi Devizna   blagajna 
 

77 

Ostala novcana sredstva 190 3.354 
Novcana sredstva cije je koriscenje  ograniceno  iii vrednost 

umanjena 
  Ukupno: 610 6.842 
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U 2016.  godini  Drustvo je  imalo  blokadu  tekueeg  raeuna  u trajanju  od 216 dana.  Blokada  rae una je  u 
strukturi imala Poresku upravu, kredit od HIPO-Alpe Adria banke i tuzbe radnika. 

 
 
 

3.5.       Porez  na dodatu  vrednost   i aktivna  vremenska   razgranicenja 
 
 

Potrazivanja za vise placen porez na dodatu vrednost 
Unapred placeni troskovi 
Potrazivanja za nefakturisani  prihod 
Razgraniceni troskovi  po osnovu obaveza 
Ostala aktivna vremenska  razgranicenja 
Odlozena poreska sredstva 
Ukupno: 

2016.                  2015. 

                 
 
 
 

7                     52 
 
 

7                      52 

 
 

3.6.       KapitaI 
 
 

Osnovni kapital 
Neuplaceni  upisani kapital 
Rezerve 
Revalorizaeione  rezerve 
Nerasporedena  dobit 
Gubitak ranijih godina 
Otkupljene sopstvene akeije 
Ukupno: 

2016.                  2015. 
122.473            122.473 

 
359                   359 

 
65.677                65.531 
-143.378             -60.402 

 
 

45.131             127.961 
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a)   Osnovni kapital 

 
Osnovni  kapital  Drustva  sastoj i se  od  akeijskog  kapitala  u  iznosu  od  122.473  hi1jada dinara.  Ukupan 
odobreni broj obicnih akeija iznosi 116.863 akeija po nominalnoj  vrednosti od 1.000,00 dinara po akeiji. 

 
 
 

(Svi iznosi u tabelama  izrazeni su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 

Kod Agencije za privredne  registre, uplaceni upisani kapital iznosi l.639.365,41  EUR. 
 
 
 

3.7.       Dugorocne   obaveze 
 

 2016 2015 

Obaveze koje se mogu konvertovati  u kapital 
  Obaveze prema maticnim  i zavisnim  pravnim licima 18.524 

 Obaveze prema ostalim povezanim  pravnim  licima 
  Obaveze po emitovanim  hartijama  od vrednosti u 

 periodu duzern od godinu dana 
  Dugorocni krediti u zemlji  85 41.348 

 Dugorocni krediti u inostranstvu  
  Ostale dugorocne  obaveze 
  Ukupno: 18.609 41.348 

    
 
 
 

Usaglasavanje  dugorocnih  obaveza  sa poveriocima  vrsi se jednom  godisnje  sa stanjem  na datum bilansa, 
dostavljanjem  u pisanom  obliku podataka 0 stanju obaveza na taj dan. 

 
 

Dugorocni kredit dobijen od Cacanske  banke po osnovu Ugovora br. 40613.od  13.03.2013.g odobren je na 

period od 3 godine.  Kredit je  odobren  u iznosu od 260.000  e po efektivnoj  kamatnoj  stopi od 4,85%. U 

2015.  godini  otplacene  su  planirane  dye  rate  u  iznosu  od  86.666.67  e,  a  poslednja  rata  bice  shodno 

predvidenorn ritmu biti isplacena tokom 2016. godine. 

 
3.8.       Kratkorocne    finansijske   obaveze 
 

 2016 2015 
Kratkorocni krediti od maticnih  i zavisnih pravnih liea   

  Kratkorocni krediti od ostalih povezanih pravnih liea 
  Kratkorocni krediti 6.174 6.081 

Deo dugorocnih  kredita koji dospeva do jedne  godine 
  Deo ostalih dugorocnih  obaveza koje dospevaju do jedne  godine 
  Obaveze po kratkorocnim  hartijama  od vrednosti 
  Obaveze po osnovu ostalih sredstava  i sredstava  

obustavljenog poslovanja namenjenih  prodaji 
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Ostale kratkorocne  finansijske  obaveze 43.259 20.494 

Ukupno: 49.433 26.575 

    
 
 
  

 
 

Usaglasavanje   obaveza   sa  poverioeima   po  osnovu  kratkorocnih   finansijskih   obaveza   vrsi  se jednom 
godisnje sa stanjem  na datum bilansa, dostavljanjem  u pismenom  obliku podataka  0 stanju obaveza  na taj 
dan. Pod datumom  bilansa izvrseno je usaglasavanje, 

 
 
 

3.9.       Obaveze  iz poslovanja 
 
 

   
 

2016 2015 
Obeveze prema dobavljačima 9.503 12.653 

Primljeni avansi 
  Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 8.084 339 

Obaveze prema povezanim pravnim  licima 34.181 
 Ostale obaveze 252 252 

 
52.020 13.244 

 
 
 

3.10.     Ostale kratkorocne    obaveze 

 

 

 2016 2015 

Obaveze   po osnovu   zarada 47.240 26.802 
Obaveze   po osnovu   kamata   i troskova   finansiranja  

  Obaveze   po osnovu   dividende/ucesce      u dobitku 104 104 

Obaveze   prema  zaposlenima 8.271 6.463 
Obaveze   prema  clanovima    upravnog    i nadzornog   odbora   

 
105 

Obaveze   prema   fizickim licima  za naknade   po ugovorima 
 

1.089 

Ostale  obaveze 8.775 29.768 

Ukupno: 64.390 64.331 

    
 

 
 

3.11.     Obaveze  po osnovu  poreza na dodatu vrednost  i ostalih javnih  prihoda  i pasivna vremenska 
razgranicenja 

 
2

2016 
2015 

Obaveze   za porez  na dodatu   vrednost 1.974  
Obaveze   za ostale  poreze,   doprinose    i druge  dazbine 1.878 1.905 
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Unapred   obracunati    prihodi   
Obracunati    prihodi   buduceg   perioda   
Razgraniceni    zavisni   troskovi   nabavke   
Odlozeni   prihodi   i primljene    donacije   
Razgranicene    obaveze   za porez  na dodatu   vrednost   
Ostala  pasivna   vremenska    razgranicenja   
Ukupno: 3.852 1.905 

 
   

 
 

3:t2 VANBILANSNA  EVIDENCIJA 
 

Vanbilansnu    evidenciju    na poziciji   vanbilansne    aktive   i pasive   u Bilansu   stanja   cini  proknjizena    
garancija za dobro  izvrsenje   posla,   izdata  od strane  Cacanske   banke  a.d.  Cacak,   na iznos  279.326,63    
eura. 

 
4. BILANS  USPEHA  

 
4.1. 

 
Poslovni  prihodi 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 2015 

   
Prihodi od prodaje 78.340 74.485 
Prihodi od zakupa 2.990 1.852 
Ostali poslovni prihodi 0 0 
SVEGA 81.330 76.337 

 
 

 
4.2.       Poslovni  rashodi 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
2016 2015 

Troškovi materijala 26.627 30.177 
Troskovi goriva 7.978 1.505 
Bruto zarade i naknade zarada 61.618 65.950 
Troškovi amortizacije 12.973 13.319 
troskovi usluga na izradi ucinaka 9.175 16.026 
Troškovi transportnih usluga 2.814 2.298 
Troškovi održavanja osnovnih sredstava 11.146 1.242 
Troškovi zakupa 1191 15 
Troškovi ostali 367 1330 
Troškovi neproizvodnih usluga 710 1.179 
Troškovi reprezentacije 294 175 
Troškovi osiguranja 37 640 
Troškovi platnog prometa 342 401 
Troškovi članarina 70 172 
Troškovi poreza 3.455 392 
Ostali nematerijalni troškovi 221 2111 

 139.018 136.932 
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4.3.       Finansijski   prihodi 

 
 
 
 
 

 
2016 2015 

Prihodi od kamata 230 1.125 
Pozitivne kursne razlike  614 
Ostali fin prihodi 60 125 
Finansijski prihodi ukupno                       290                   1.864 

 
 
 
 

4.4.       Finansijski   rashodi 
 
 
 

  

Finansijski rashodi  137 
Rashodi kamata  948 721 
Negativne kursne razlike 29 210 
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 0 2 
Finansijski rashodi ukupno 977 1.070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"DIVIIDENDE 
 

U toku  2016.  godine   nije  bilo  isplacivanja    dividendi. 
 
 
 

6.          POTENCIJALNA     SREDSTV A I OBAVEZE 
 
)    Potencijalna    sredstva 

 
Drustvo   je   do  datuma    bilansa    iniciralo    sudske    sporove    radi   naplate    svojih    potrazivanja.     
Potencijalna sredstva    koja   mogu   proisteci    iz  ovih   sudskih    sporova    iznose    13.850.000    dinara.    
Drustvo    ne  moze   sa velikom   izvesnoscu    da proceni   rnogucnost    realne  naplate. 

 
 
 

7.            POSLOVNE     KOMBINACIJE 
 

U toku  2015.  godine   nije  bilo  sticanja   novih  pravnih   lica. 
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9.          UPRA VLJANJE    FINANSIJSKIM     RIZICIMA 

 
Faktori    finansijskog     rizika 

 
Finansijski    rizici   su  definisani    kao  nestabilnost     prinosa   koja  dovodi   do  neocekivanog     gubitka.   
Vis ina  te nestabilnosti    prinosa   je  uslovljena    uticajem   promenljivih     velicina,   koje  se  nazivaju   
faktori   rizika.   Faktori rizika   se  mogu   grupisati    u  nekoliko    kategorija,    od  kojih   su  najvazniji      
trzisni   rizik,   kreditni   rizik   i rizik likvidnosti. 

 
Poslovanje    Drustva   je  izlozeno   razlicitirn   finansijskim    rizicima.   S obzirom   da u Republici    Srbiji  
ne postoji organizovano       tdiste      finansijskih       intrumenata,       Drustvo     nije    u   mogucnosti      da    
koristi     finansijske instrumente     zastite    od   efekata    finansijskih     rizika.   Celokupan     program    
upravljanja     rizikom    Drustva   je usmeren     na   nepredvidivost       finansijskih      trzista,     pa   stoga    
Drustvo     nastoji     da   svede    na   minimum potencijalne    negativne    uticaje   na svoje  finansijsko    
poslovanje. 

 
 
 
 

Trzisni  rizik 
 

Trzisni rizik    predstavlja      rizik    promene     trzisnih    cena,    koje   dovode    do   snizenja     vrednosti     
pojedine finansijske imovine.    Postoje    cetiri   glavna    oblika   trzisnog    rizika:    rizik   promene    
deviznog    kursa,   rizik kamatne   stope,   'rizik   cene   sopstvenog     kapitala    i  rizik   promena    
cena   usluga.    Cilj   Drustva    u  pogledu upravljanja  trzisnirn     rizicima    je   da   kontrolise     
izlozenost     navedenim     rizicima     u   okviru    prihvatljivih pokazatelja. 

 
Devizni rizik 

 
"Drustvo  je  izlozeno   deviznom    riziku  koji  proistice   iz poslovanja    sa stranim   valutama,    u 
prvom   redu  sa evrom.   Devizni   rizik  se odnosi   na devizna   potrazivanja,    kratkorocne    finansijske    
plasmane,    gotovinu   i gotovinske    ekvivalente    i ,devizne   obaveze. 

 
 
 
 
 
 
 

Kamatni rizik 
 

(Svi iznosi II tabelama  izraieni  su  u 000 dinara, osim ukoliko nije drugacije  navedeno) 
 
 
 

Drustvo nije izlozeno  kamatnom  riziku, jer  nema imovinu  koja nosi varijabilnu  kamatnu  stopu, a takode 
nema kamatonosnih  obaveza  po osnovu kredita, jer nema ovu vrstu obaveza,  odnosno  obaveza po osnovu 
kamate nije znacajna. 

 
 

Rizik promena  cena usluga 
 

Rizik  promena      cena   usluga   uslovljen   je   najvise   makroekonomskim    faktorima.   Drustvo   upravlja 
rizikom promena cena usluga optimizirajuci  svoju politiku cena kroz smanjenje troskova. 

 
 



" Geosondu-Konsolidacija " AD
Napomene uz finansijske izvestaje za godinu zavrsenu 31. decembra 2016.

Kreditni rizik

Drustvo koristi javno dostupne finansiiske informacije (npr. podatke O bonitetu koje pruza Agencija za

privredne registre) i interne istorijske podatke O saradnji sa odredenim poslovnim partnerom u cilju
odredivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrduje se iznos njegove maksimalne kreditne
izlozenosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Drustva,

Drustvo nema znacajniju koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova potrazivanja i plasmani odnose

na veliki broj medusobno nepovezanih kupaca sa pojedinacno malim iznosima dugovanja.

Rizik likvidnosti

Drustvo upravlja rizikom likvidnosti odrzavajuci
ekvivalenata. Pracenjern novcanih tokova kroz
Drustvo obezbeduje, u mogucoj meri, ispunjavanje

dovoljan iznos novcanih sredstava i drugih gotovinskih
evidentiranje dospeca finansijskih sredstava i obaveza

svojih obaveza.

nadleznoj Poreskoj upravi, koje
period, sto ce znatno relaksirati

IO. DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA

U toku je preformulisanje Zahtev za odlaganje placanja poreskog duga

podrazumeva povecanje broja rata sa sadasnjih 24 na 60, kao i novi grejs

finansijsku napregnutost Drustva,

1.,
oNsKt QaslufkiK-
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GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD BEOGRAD

Godisnji izvestaj o poslovanju za poslovnu 2016 godinu

1) OPST] PODACT

Pos ovno ime: Geosonda Konsolidacija a.d.

Sediste i adresar Beograd,Palilula,Kraljice Marije br.25

Maticnibroj :06969631

PIB:100212669

Web site:www.geosonda.org

Email:geosonda@sezarnpro,rs

Broj i daturn resenja o upisu u regista. BD 12060/2001l od 12.03.2017 gadine

Delatnost 4291-izgradnja hidrotehnickih objekata

Broj 2aposlenih 31.12.2016. 79

Broj akcionara 31.12.2016. 299

PODACI O UPRAVI DRUSTAVA

lzvrsnji odbor direktora

Generalni direktor Srdjan Parlic

lzvrsni direktor ekonosmko+inansijskih i racunovodstvenih poslovar Milutln Pantia

lzvrsni direktor sektora pripreme i proizvodnJe: Relja Nedii

lzvrsni direktor sekotra pravno-kadrovskih i opstlh poslova: Srilan Jovi6

Nadzorniodbor

Karlo kolac - predsednlk

Zoran Dordevia dlan

Aleksandra lvanovia - ilan
Mladen Konstantinovi6 - dlan

Milan Budimlr - tlan

2)

a)

b)

3) DESET NAJVECIH AKIONARA

Pos ovno ime/ ime i

prezime

Broj akcija na dan

31.12.2016.

24.767

25.493

6 522

3 311



4) VREDNOST OSNOVNOG KAPITALA

Na dan 31.12.2016 u hiljada i2nos]116,863

5) PODACIO AKCUAMA

OTKUP SOPSTVENIH AKCIIA

Otkup sopstvenih akcija vrsen u periodu:

2016, otkupjeno akcija po ceniod din

PODACI O ZAVISNIM DRUSTVIIVlA

PODACI O OVLASCENOI REV ZORSKOJ KUC

DFK konsu tant Revizija doo,Beograd, lJzun Mirkova 3, BeoBrad

9) PODACI O ORGAN]ZOVANOM TRZ]STU NA KO]E SU UKUUCENE AKCIIE

Beogradska berza AD, Beograd, (!ry1ryj!.belex.rs)

10) PLAN POSLOVANIA ZA 2017.GODtNU

P anom pos ovanja za 2017 predvidjeno je bruto vrednost realizaclje u iznosu od 405.000.000 rsd

P anom poslovanja planiralismo intezivnije nasiup na trzistu Makedonile, Crne core i Republike
Srpske

6)

7)

8)

VAZNI POSLOVN DOGADJAII KOJISU NASTUPILI NAKON POSLOVNE 2016 GODINF

- Nlje bilo znacajnih pos ovnlh dogadjaja nakon isteka 2016

Broj izdatih akcija (oblcne) 116861 al cija

lS N broj RSGEOKE 11791

CFI kod ESVUFR

Nominalna vrednost (RSD) 1000 DrN
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rzJ Av ALrcA oDGovoRNIH zA sASTAVLJANJE contSxJEG IZVESTAJA

Izjavljujem da je prema na5em najboljem saznaju, godisnji izvestaj sastavljenuz primenu

odgovaraju6ih medunarodnih standarda finansijskog izve5tavanja i da daje istinite i objektivne

podatke o imovini ,obavezama, finansijskom polazaju i poslovanju, dobicima i gubicima

gotovine i promenama na kapitalu javnog dru5tva koja je ukljudena u konsolidovane izvestaje.

5

11120 5EOrPAfl,
flowrancru pox:
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Web:

e-mai/:
lJeurpana ren/paxc:
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TT/46:

Hau suaK.

6EOrPA,q,

Kpanu4e tt4apuie 25
69
11120

wwAtgeosonda.org

a e o s o n d q@ge-qs o n d a. o rg
#

32-22-157
32-25-183
290-8370-59
155-17568-74
06969631
4291
100212669

08.05. 2017
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NPAJEKTABN6E K U3AOhEfbE TEONOAKKX EOIEXH'1qKUX UTPAbEAUHCKKX PMABA

J4o
il,

11120 6EOTPAA,

n outaqcKu 4 ax:
Il owra:

Web:
e-tnoil:

\eHrpa"o rcr/E oxc:

TeKyhk paqftu:

Moru'tHu 6poll
uui pa ae,otuocru:

nn6l

SEOrPAA,

KpaJbuue Mopuje 25
69
11120

www.geosonda.oro

aeosonda@oeasondo.arc

32 22,157
32-25-183
145 22748-19
155 17568-74
46969631
4291
104212669

26.44.2017. roa.

lzlavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godisnji finansijski izveitaj

saslavljen uz primenu odgovarajuiih standarda finansijskog izveitavanja i da daie istinite i objektivne

podatke o imovini, obavezam4 finansijskom poloZaju i poslovanju, dobicima i gubicima. tokovima gotovine

i promenama na kapitalujavnog drustva .,Geosonda Konsolidaciia'' a.d. Beogad.

U Beogradu, 26.0,1.2017. godine

Lice odgovomo vljanje finansijskog izveitaja za 2016. godlnu

I Z JA VA

Konsolidacija" a.d. Beograd
Generalni direkor

C1 (7,1
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1PaJEKTABAbE k 4sBaEEbE TEafiAAKUX, TEATEXHUqKkX IITPAI)EBIIHCKLIX PMOBA

)41
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11120 6EOTPAA, Kpahuqe ,apkje 25
noutuHcKu Qax: 6e

nowd: 11120

Web: www.aeosonda.ora

e nail: 999i9!!!9e999t9d9p!s
UeHrpararcr/Qa<ci 32'22-157

re94k paqyH":

r' otueHu 6pol:
uuQpa aem ocru:

nh6:
Hou 3HaK.

6EOTPAA,

32-25-183
145 22748-19
155-17568-74
o6969631
4291
100212669

26.04.2417. raa.

Pod kividnom i materijalnom odgovomosdu,
us\ ojeni. ,/bog loga Slo ie .e redor na .ednica

IZJAVA

izjavliujem da finansijski izveStaji
Skupstine akcionara odrzati u junu

za 2016. godinu nisu
2017. godine.

ll Beogradu, dana 26.04.2017. godjne
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NPOJEKTOBAI6E'1 KSBObElbE fEOfl AWKUX, TEATEXHUL]K4X UTPAhEB4HCKUX PMOBA

,l.t a

LInC rl-

IZJAVA

Pod kivi{nom i materijalnom odgovomol4u, izjavljujem
pokidu gubitka po redovnim finansijskim izvestajima za

11120 6EorPAA, KPatarye MoPuie 25

nowoHckh 4ax: 69
nawro: Il12A

Web: y!!!!!9959!43p!9
e nail: 999i9!d@9999r4!at9

tlenporarcr/!orc: 32-22-157
32-25-183

TexyhuN'1yHtt: 145-22748-19
155 17568-74

Mausqu 6pol: 06969631
au| pa aetorHocru: 4291

nk5: 140212669

HAU 3qox

6EorPAA, 26.44.2017.roa

da niie doneta Odluka o raspodeli dobiti odnosno

2016. godinu.

U Beogadu, dana 26.04.2017. godine
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