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Ha3i4B SIMPO AD VMNJE

CeAuure Bpabe , PaAHxcKa 12

SIAI1AHC CTAI-bA
Ha AaH 31.L2.2016. roAhHe

- y xr4rbaAaMa ArHapa -

'pytra pacyHa, pacyH n()3ltql.rJA AOn HanoreHa 6poj

l,l3Hoc

TeKyha roANHa

npfloAHa roAf,Ha

Kpajbe crabe _
20_,

Ilo{sHo frabe

01.o1,20

I 2 3 4 5 6 7

AKTI,IBA

00 A. YNNCAH'I A HEYN,|AiEH}I
KANhTA'I

)001

5, CTAIHA llMOBl'lHA (0003 + 0010 +
o 0 l 9 + 0 0 2 4 + 0 0 3 4 )

c002
i l9f!t-rrl 51ii3_qE r53:*9.q5

01 I. HEMATEPT4JMHA hMOBI4HA (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003
3l]iJl ; ' i  : l

010 u aeo 019 1 Ynaraba y pa3Boj 0004
l : i l ; 'J 3Jl33 ]!+11;'

011,  012 x  Aeo 019 l. KoHqecxje, natenru, nrqesqe, po6re u
/d)4fte MapKe, coOTBep q ofrana npaBa

0005

013 x Aeo 019 l. TyABm 100€

014 u Aeo 019 l. Ofrana HeMarepxjanHa rMoBilHa )007

015 x Aeo 019 t  HeMarepujanHa HMoBxHa y npqnpeMu )008

016 tr Aeo 019 i. ABaHcil 3a HeMareplija/tHy IMoBxHy )009

02
II, HEKPETHhHE, NOCTPOJEI-bA I,1
lnPENtA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
1 0 1 5 + 0 0 1 6 + 0 0 1 7 + 0 0 1 8 )

)010 tr;1i;.$ r..ls li4'J ;ri"5]ls5

020, 021 , Aeo 029 l .3eMAtrure )011 ;l{n tEl ;${0 /{ it4{J7t

022 v Aeo 029 2. TpaDeBilHcKil o6jeffiil )012 {42:;?.) 58Sft4 l *L3S1&i

023 H Aeo 029 3. noopojeba H onpeMa )013 4t_I;11 495931 9ti i'itl

024 u aeo 029 1. 14HBequuxoHe HeKDerHhHe )01 f r:{s{Jg ;f lrSXt; r9g.#?

025 u Aeo 029 5. Ocrane HeKperHhHe, nofrpojesa h

onpeMa
1015

026 x aeo 029
i HeKperHffHe, nofrpojesa x of,p€MB y

rpxnpeMu
1016 5{-\}+ d5< i4 +IirJs

027 v Aeo 029 7. Ynaftfta Ha ryDilM HeKperHilHaMa,

nofrpojebuMa u onpeMtr
)0L7

il./5

028 u Aeo 029 l. ABaHs 3a HeKperHuHe, nofrpojeba u

)npeMy
)01€

03 [I. 5!4OIO[!KA CPEACTBA (0020 + 0021
+ 0022 + 0023)

)019
i! n

030, 031 x Aeo 039 1. LllyMe tr BxueroAxubu 3aGAx

032 x Aeo 039 2. OcHoBHo fraAo )021



fpyna pacyHa, pacyH n()3l,|tl]fl4 AOn HanoreHa 6poj

l.l3Hoc

TeKyha roArHa

npfloaHa roArxa

Kpajbe trabe -
20_,

lloqerHo frabe

01.01.20 .

! 2 3 4 5 5 7

U3/ U ACO UJ9 3 SronouKa cpeAcBa Y nPunpeMx )022

038, aeo 039 l. ABaHcx 3a 6uonouKa cpeAfrBa )023

04. ocvY O47
V. AYf OPOqHil OI4HAHC'1JCKI4
]IACMAHT,| (0025 + 0026 + 0027 + OO28
F 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

t024 13#;ftl i:41-_1J ':. I ti: lt:l

040 u Aeo 049
1. yceuha y Kanrrany 3aBHCHux npaBHux

nvqa
)025 f.t*9lll *5n3$:4 {ii5&i,},i

04L u aeo O49
l. yqeuha y Kanrraty npilAplDl(eHrx

rpaBHilx nffqa [ 3ajeaHilcKilM noayxBarrMa
)026

042 q Aeo 049
,. yceuha y KanilTaf,y ofranrx npaBHxx

ruqa il apyre xapTuje oa BpeaHoff,

)acnonoxuBe 3a npoAaly -

,027

qeo 043, Aeo 044 v Aeo
o49

AyropocHu nnacMaHI MarxqHxM il

3UCHhM npaBHUM nlqtrMa
)028

$:.14t1
',) li : ,i..i ii .:16 !.*!l

qeo 043, Aeo 044 il Aeo
049

5. AyropocHx nnacMaHtr ofranilM

loBe3aHXM npaBHXM f lXl luMa
)029

Aeo 045 x Aeo 049 i. AyropocHU nracMaHtr y 3eMDu )030

aeo 045 u aeo 049 7. AyropocHil nnacMaHtr y ilHocrpaBfrBy )031

046 r aeo 049
8. Xaprxje oa BpeaHofril Koje ce Apxe ao
aocneha

)032

048 x Aeo 049
9. Ofranx AyropocHu +hHaHcvjcKu
nnacMaHtr

c033

05
V. AYTOPOqHA nOTPAXl.lBAl-bA (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

c034 $3+1* i^l;i.i: 55t34

050 u aeo 059
1. norpaxuBaba oA MarilcHor x 3aBucHtrx

npaBHux nuqa
c035

051 tr Aeo 059
2. norpaxuBaba oA ofranux noBeaHlx
nilqa

0036

052 u aeo 059 3. norpaxtrBaba no ocHoBy npoAaje Ha

po6Hx Kpeatrr
0037

i,r}l.l fi l ! 1  1 i siiiJs

053 u Aeo 059
4. norpaxvBabe 3a npoaajy no yroBopuMa

o QilHaHCtrICKOM nBrHry
0038 : i : 31{

054 u aeo 059 5, norpaxilBaba no ocHoBY jeMfrBa 0039

055 u Aeo 059 6, CnopHa tr cyMbxBa norpaxtrsaba 0040

056 r Aeo 059 7. Ocrana AyropocHa norpaxrBaba 0041

288 B. OA'|O)KEHA NOPECKA CPEACTBA 0042 .r 91.{rt ].4$11

r. oSPTHA l4MOBl,lHA (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 5:;:$57 ]B+trj,lt lrE$$31

Knaca 1
I 3MI/XE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

0044 .lrii.:.J$$ ;iit9i :_l; t$tgi$j

10 L lularepxjan, paepBH[ aenoBil, anfl x

: [TAH UHBEHTAP
0045 4${fll:\ l : i3 l  1i ."!42t]:,i

l 1
2. HeaoBpueHa npox3BoAba il HeaoBpueae
ycnyre

0046 jrln-r$il !5r i r ; 53;}-:S

T2 3, ToroBtr npou3BoAtr 0047 E.!e Jri.l +If*;:1 ;?3*JS



fpytra pacyHa, pacyH nosHql,tJA HanoHeHa 6poj

ll3Hoc

TeKyha roArHa

npefioAxa roArHa

Kpajbe aaEe -
2 0 .

noqgHo 6abe

01.01.20_.

I 2 3 4 5 5 ,

13 4. Po6a t t 1 ?J51 44tL

I 4 13{f234 134VJ59 r:+N155

t 5 ?t{rtl 4:i.tttl\ 6:,itfi

20
II, NOTPAXhBAI-bA NO OCHOBY NPOTAJE
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

l05r \!.iftril lti;x:ir s4g8ti8

200 u aeo 209
1. Kynqx y 3eMftu - MarffqHa u 3aBucHa

npaBHa nuqa
0052

5r1?ti4 10rii3s: ti2 I :t5

201 tr Aeo 209 l. KynUtr y uHofrpaHffBy - MarffqHa il

taBucHa npaBHa nrqa
1053

i i l ! ' ; i : i l 2i7584 11:15t

202 u Aeo 209
l. Kynuu y 3eMbx - osana noBe3aHa
rpaBHa nuqa

1054 &{i: i)1$

203 u Aeo 209
l. Kynqx y ffHofrpaHffBy - osana

roBsaHa npaBHa nxqa
)055

2M u Aeo 209 5. Kynqx y 3eMftu )056 5)E5L ii j i4i +t14 i

205 u Aeo

209
6, Kynq! y ilHofrpaHfrBy )057 t,1,$*$.i l l$f f t

206 x Aeo 209
7. Ocrana norpaxilBaba no ocHoBy
npoaale

)058

21 III nOTPAXhBAI-bA l,,|3 CnEqtlOl,ltlHl4X
nocJtoBA

c059 :rit763 r5t$2

22 IV. APY|A NOTPAXI4BAI-bA 0050 i ; i ' {  ! !}jlti 24 jL,

236
V. OI4HAHCI4JCKA CPENCTBA KOJA Ct
BPETHYJY NO OEP BPEAHOCT'4 KPO3
ShIAHC vcnEXA

0061

23 ocuY 236 v 237
VI. KPATKOPOqHh OIIHAHCI4JCKI4
nIACNlAHt4 (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 ts+ts8 .1,i$!4 l! +f^?:

230 u leo 239 l. KparKopocHu KpeAtrTu I nnacMaH, -

MaTXqHa h 3aBHCHa npa8Ha nilqa
106!

,'rr1'l{tl 'r335 ,$lls

231 x Aeo 239
l. KparKopocHu KpeAuru u nflacMaHff -

rTana noBeaHa npaBHa nuqa
)064

232 v Aeo 239 3. KparkopocHx KpeIilTx tr 3ajMoBil y

3CMAX
1065

.)}jlJ .lt:)ti t l'$14$:

233 u Aeo 239 l. KparKopocHtr KpeAfiu tr 3ajMosx y

rHocTpaHcTEy
)066

234, 235,238 v Aeo
239

i Osanu KparKopoqHtr OuHaHcrjcKH
uacMaHt

,06'1

24 NI. TOTOBhHCK14 EKBI,IBAI|EHTh I,,1
'OTOBI,IHA )068

:|1AtJ?7 rfltq5; si6r5

27 /Iil NOPE3 HA AOAATY BPEAHOCT )069
"ziffi.iI \*4j 2 ]:tt!

28 octrH 288 X. AKTI4BHA BPEIVIEHCKA PA3TPAHI49EI-bA)070 ;.*;6S 115{$ \97t*

4, YKYnHA AKTI,IBA = nOCIOBHA
l,lMoBl,lHA (0001 + 0002 + oo42 +
0043)

)07L 1tsft;--il]5fl ts+51$t5 I'B.tili3tt:

88 6. BAHEUNAHCHA AKTI,IBA )072 *;i4rl lll.;llrt' qi:.ilrb



fpyna pacyHa, paqyH n03hUl,llA AOn HanoMeHa 6poj

tl3Hoc

TeKyha roAtrHa

npeuoaHa roailHa

Qajbe frase - 20-. ]ocsHo frabe 01 01.20_

I 2 3 4 5 6 7

IACI,IBA

t. KAn[TAtl (0402 + 0411 - 0412 +
'4t1 + O4L4 + 0415 - 0416 + O4ll +
t42o - o42L) t a = (oo7t - 0424'
t{4L - 0442)

)401 ! l  r  - - r : t {lrj53!1.!5 It|43t}]

30
. ocHoBHl,4 KAflUTM (0403 + 0404 +
)405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
)410)

t402 lr!1$1S! i)91ili${ :QL'-iili

300 . AKUiljcKx Kanuran )40: )1!:ivil45 !lI:s+5 i7:I4$t1

301
!. YAenv Apyura8a c orpaHtrceHoM

)AroBopHouhy
l40z

302 l. Yncu )40!

303 1. ApxaBHx Kanvran )40t

304 i. ApyurBeHx Kanrran )40i titsl* 1::$;frt 171 fti)

305 6. 3aApy)Gil yAdtr 1406

306 7, EMxcuoHa npeMuja )409

309 8. Odanu ocHoBHu Kanuran )410 .*,*:i ,tt54 iiitt4

3 1 II. yntlcAHl.l A HEynIAiEHl,l KAntlTM )411

047 v237 III. OTKYNJbEHE CONCTBEHE AKUI4JE Ar2

IV. PE3EPBE 1413

330

r'. PEBMOP'I3AqI4OHE PE3EPBE nO
ICHOBY PEBMOPI,I3AUI4JE
IE[4ATEPI4JMHE hI.4OB'1H E,
IEKPETHhHA. NOCTPOJEI-bA I,4 ONPET4E

)4t4 { l l i )$; i 45$1*t!8 4$9? t$*

33 ocilM 330

VI HEPEMI43OBAHh Ao6'1qil NO
ocHoBv XAPTI4JA OA BPEAHOCTI il
APYTilX KOMnOHEHTI,I OCTMOT
CBEOEyXBATHOr PE3yIITATA (norpaxHa
canaa pacyHa rpyne 33 ocuM 330)

1415 1*! Lt9 t:i;rjill

33 ocxM 330

/II. HEPEMh3OBAHil ryEilUh NO
lcHoBv MPrt4lA oA BPEAHOC|I4 l/
lPYrilX KON4nOHEHTI,I OCTAI|OT
:BEOEYXBATHOT PE3Y'ITATA (AYIOBHA
:anaa pacyHa rpyne 33 octrM 330)

0416 5t3E 5l Tt

34 nil. HEPACnOPEbEHn AOE'1TAK (0418 +
)419)

0417
il i) *

340 1. HepacnopebeHr Ao6ilraK paHiljux roAuHa 0418

34r 2. HepacnopebeH, Ao6ffTaK TeKyhe roAuHe 0419

IX. YqEIITE 6E3 NPABA KOHTPONE 0420

35 x ryEhTAK (0422 + 0423) 0421 i i i . i i i i  i ; i 'yJ*$at 1ii7.iSil

3s0 1. Ty6naK paHiljilx roAilHa 0422 i iJ : i i ! i t i 14irq1 ) lilJrn':i;$

351 2. Ty6trraK TeKyhe roAilHe 0423 t!t+$t"1 ?J-tl*l *4$637f'

6. AvroPoqHA PE3EPBhCAIbA 1,1
t6ABE3E (042s + 0432)

0424 :rln4a, 514;+:S it4.ii:q



fpyna pacyHa, pacyH n03ilqt4JA AOn HanoMeHa 6poj

t'l3Hoc

TeKyha roAtrHa

npnoAHa roAuHa

(pajbe frabe - 20_.
'locerHo 

fraffi 01,01.20_.

2 3 4 5 6 7

40
. AyropoqHA pE3EPBl,lcAt-bA (0426 +
)427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

)425 , il rl

400
1. PBepBxcaba 3a rpouKoBe y rapaHTHoM
poKy

]r'.26

401
L P€epBucaba 3a rpouKoBe o6HaBba|ba
rpupoaHux 6oraTcTaBa

,42t

403
l. PsepBxcasa 3a rpouKoBe
)efrpyKrypupaFsa

,428

404
P$eDBxcaba

)eHeQilquJe sanoseHxx

405 5. PBepBrcaba 3a rpouKoBe cyAcKxx
:nopoBa

)430

402 v 409 6, Ofrafra ayropoqHa p€epBucaba t43L

1 I

IL AyTOPOqHE O6ABE3E (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

)432 4i9]B4S 63,i:47* ;t)4i419

410
1, O6aBse Koje ce Mory KoHBeproBaril y
GnxTan

)43: )4t,?n:J 34it4;2 I 4iiJ, r.) ̂l ̂ l

4 1 1
l. O6aBee nDeMa MaruqH[M u 3aBilcHuM

loaBHuH ntruuMa
)434

t]

412 ,. O6aBee nDeMa ofraflhM noBBaH[M

TDaBBXM nUUtrMa
0435

413
[. O6aB€e no eMxroBaHilM xaprtrjaMa oA
rpeAHocTx y nepfroay ayxeM oA roAxHy
laHa

)436

414 i, AyropocHu KpeaffTl,1 u 3ajMoBtr y 3eMftx )437 J?rr,i7$E l)6173$

415 i, AyropocHu Kpeauru x 3ajMoBx y
rHofrpaHfrEy

)438
th l ; i1)

416 7. O6aB$e no ocHoBy QuHaHcujcKor
nx3uHra

)439

419 8. Ofrafle AyropoqHe o6aBe3e A4A sH{tb siu!:i

498 B. OA,|O)|(EHE nOPECKE O6ABE3E )441

42 Ao 49 (oc6M 498)
r. KPATKOPOT{HE OEABE3E (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0451 +
0462)

)442 !)tl!.1?1r 79-r t{t4 lni|,j{-(xr

42
I. KPATKOPOI.IHE OI,|HAHC'IICKE O6ABE3E
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

t443 _Ej*j?6,r It.t*t,ltii

420 1. KparKopocHx KpeAxrx oA MarucHffx u
3aBhcHxx noaBHxx nuua

x444

427 2. KparKopocHtr KpeAtrTtr oA ocanxx
noB€aHHx noaBHux nxua

0445

422 3. KparKopocH, KpeAuru il 3ajMoBil y
3CMDI

0446 -:-if :''rll s!$$31 l15E7i;

423 4. KparKopocHx KpeAxrtr tr 3ajMoBr y
ilHOfrpaHfrBy

0447



Tpyna pacyHa, pacyH n03[utllA AOn HanoMeHa 6poj

143HOC

TeKyha roAtrHa

npeiloaHa foailHa

(pajbe ffabe - 20- nocerHo ffabe 01.01.20-.

I 2 3 4 5 6 7

427
i. O6aBse no ocHo8y franHxx cpeAfraBa u
:peAcTaEa o6ycraseHof noooBaba
{aMebeHrx npoaaj,

t44t

424,425,426 u 429 Oqrane KDaftopocHe OuHaHcxlcKe
&4f:ri.] ir::if il.i 

'i #t93:3
6aaee

430 L nPhMtbEHt4 ABAHCV, AE1O31ATU V
CAYUhJE 14]s.:r . l  i l , l ' l r$$t]

43 oa^M 430
IL O6ABE3E r,13 nOglOBAl-bA (0452 +
t453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +

r4s8)
)451 r:}$n));i l.t5^3Q{i iJ!;1.:tl

431
l Ao6aBftaqu - MarxqHa u 3aBflcHa npaBHa

nxua v 3eMA[ I  i J l l ?q5$$ t+316

432
l. Ao6aBAacil - MailqHa x 3aB[cHa npaBHa

ruqa y ,HofrpaHfr8y
,453 ?l$

433
l. Ao6aBffieil - oGana noBBaHa nPaBHa

txqa y 3eMAx
)454 . S.1.4|lt i f ,7t-1? w;r3)

434
l. Ao6aBDacu - ocana noBe3aHa npaBHa

ruqa y xHofrpaHsBy
)455

435 i. Ao6aBBacx y 3eMAtr )456 r*:{&t s*5ds+ $r1.{il

436 i. Ao6amacu y uHofrpaHcrBy t457 ; 8 1 1 $ *5$35

439 . omne o6aBee x3 notroBaba 1458 n  5 : 1t**5 tii i!j:1

44 ,45  u  46 V. OCTME KPATKOPOqHE O6ABE3E )459 7-ti*.4\ :i8tA:i ;ft:ii{:fl

47
/. OEABBE NO OCHOBY NOPE3A HA

loAArv BPEAHOCT
)460 s:t{1 15:i g{

48
4. O6ABE3E 34 OCTME NOPE3E,
IONPilHOCE 14 APYTE AAX6I4HE

)461 j4it1: 33$i:] $*:s!

49 ocxM 498
NI. NAChBHA BPEMEHCKA
)A3rpAHl,iqEtbA )462 $3$S

4, TErTAK ll3HAA Bl,lCl,lHE
(AnllTAnA (0412 + 0416 + O42L -

w20 - o4L7 - O4LS - O4L4 - O4L3'
t411 - 0402) > O = (0441 + 0,424 +
t42-  OO71)>O

)463

E. vKynHA nACnBA(O424 + 0442+
o44.L+O4O7-0463)20

0464 tssi.r{5t :.iisE:t?$ t n i ! l l r i

89 BAHEII'IAHCHA NACUBA 0465 11i54$ '1-i1l *iS

AaHa _2O_roAVHe M.n

c6pa3aunponucaH[lpaBxnHxKoMocaApxiHiuoopMxo6pa3auasunarcljci<lixl:eeunia.ia.npuepe4naa'p!lUTBa,3aApyreynpegelluxe



f'lonyruaeanpaBHonilqe - npeAFeTHrK
'larucHu 6poj 07105681 lujuOpa aenarHonu 3109 lnh6 1o0s494s7

Ja3nB SIMPO AD VMNJE

:eAuure Bpabe , PaAHxcKa 12

5IAI1AHC YCNEXA
3a nepiloA oa 01.01.2016. Ao 3I.72.2016. roAilHe

- y xl4JbaAaMa Ar4Hapa -

fDvna no3rqlrJA AOn HanoMeHa 6poj

l l 3 H o c

TeKyha roArHa npnoAHa roAf,Ha

I 2 3 4 5 5

nPuxoAyr u3 PEAoBHoT nocJloBAISA

60 ao 65, oflM 62 il 63
r. nocroBHl,t nPIxoAx

:1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001

iB3g59S :?:l*:1.+ts1

60
. nPhxoAh oA nPoAAJE PO6E

'1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002

lSiS l r{iJil1

600
1. npvxoAu oA npo4aje po6e MaruqHrM r 3aBtrcHuM
npaBHkM nxqxMa Ha AoMaheM Tpxhury

1003

601 L npHxoatr oa npoaaje po6e MarucHlM x 3aBxcHuM
rpaBHxM nuq[Ma Ha uHofrpaHoM TpxHUry

1004

602 3, npfioAil oA npoAaje po6e FanuM noB€aHxM
rpaBHxM nuquMa Ha AoMaheM Tpxxury

r00:

603
1. npuxoau oa npoaaje po6e oqantrM noae3aHuM
rpaBHuM nxqilMa Ha trHoffpaHoM Tpxfrury

1006

604 5. npuxoax oa npoaaje po6e Ha aoMaheM rpxxury _- r00, 45? :]59

605 6. npqxoaH oa npoaaje po6e Ha ilHofrpaHoM

TPXilUry
00€

t4+J{ t4,],r3

O I
rr. nPhxoAh oA nPoAArE nPoh3BoAA 14 vcnvfA
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014+ 1015)

1009
7 l:rrilr I L439tJ12

610
[. npffxoAu oa npoAaje npoff3Boaa v yoyra
{aTxqHrM u 3aB[cHrM npaBHhM nuqilMa Ha AoMaheM
rpxxuTy

1010 l{i57$13 slil]l

6 1 1
2. npvxoAl oA npoAaje npotr3BoAa tr ycnym
MaT[qHUM X 3aBICHilM npaBHUM nrqUMa Ha
qHofrpaHoM Tpxuury

1011

6L2
l. npxxoAu oA npoAaje npoil3BoAa u yoyra offanuM
toBe3aHtrM npaBHtM nuquMa Ha AoMaheM Tpxvury

1012

OIJ

1. npilxoAx oA npoAaje npou3BoAa il yuyra ffianilM
roBe3aHuM npaBHtrM nxqxMa Ha trHofrpaHoM
IPXUUry

1013

6L4 i, npryoau oa npoaaje npoH3Boaa u yoyra Ha
loManeM Tpxtrury

1014
!3+5J{ yfrL\?

615 i. nphxoaft oa npoaaje roroBtrx npou3Boaa il yoyra
la fiHospaHoM TpxruTy

1015
151411 41F J54

64 II. nP[XOAI,4 OA nPE[4riJA, CyEBEHq|/llA,
lorAur,|JA, aoHAul,lJA r,1 cn.

1016 7t9r${

65 v. APvru nocnoBHk nPkxoAtA 1017 4;gt* !;ii17)



fpyna paqyHa, pacyx n()3'llll,lJA AOn HanomeHa 6poj
h 3 H o c

TeKyha roAf,Ha npfloAHa roArHa

I 2 3 4 5 6

PACXOAXl,l3 PEAOBHOT nOCfl OBAtbA

50 Ao 55, 62 r 63

E. nocnoBHlt PAcxoAH

(1019 - 1020 - LO27 + rO22 + 1023 + 1024 +
lo25 + 1026 + LO27 + 1028 + 1029) > 0

1018
2,1,4;?i^IS ltl+)*{ti

50 . HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019
t"l lriil J t$ tu

62 nPnxoarl oa AKTt4BilPAt-bA y\l,.tHAKA r,4 PO6E 1020
4:;ll 'i t5s

630
lII. NOBEhAFbE BPEAHOCT'I 3AJ|I,,IXA
HEflOBPLIJEHI,IX h rOTOBl,lX nPOII3BOAA l,l
HEAOBPIIIEHI4X YCI|Y|A

1021
lFSt]$ ;;5{5$

ry. cFtAfbEt-bE BPEAHOCTT4 3ML|XA
HEAOBPUJEHT1X H TOTOBI/X nPOn3BOAA t4
HEIIOBPIIJEH'1X YCJYTA

1022

51 ocxM 513 . TPOIIJKOBI4 MATEPhJMA L023
i :$il'iir r5s:4t?

513 /I. TPOIIIKOB'I fOPhBA h EHEPTilJE r024
i 5i'3 I t l i lu

52 VII. TPOIJJKOEI4 3APMA, HAKHMA 3APMA 14
ccrM[ nilqHil PAcxonh

r025
:. i9i:t.$ :ti?isi3

J I \4II. TPOIIJKOBI4 nPO,43BOAHnX ycrlyrA 1026
I Jj-lili.lri uc'r!,r

540 IX. TPOlllKOBl,l AMOPTrcAUilJE 1027
i;4.r$: i1 iitrti:

541 Ao 549 X. TPOIIJKOBI/ AYTOPOqHhX PE3EPBI,ICAI-bA 1028

55 }X. HEMATEP'IJMHI,4 TPOTUKOBLI 1029
i 551;i r : '11$

B. nocnoBHl,r AoBl,rTAr( (1001 - 1018) > o 1030

. nocJtoBHl'r TEnTAK (1018 - 1001) > 0 1031
*ffis:t8 fl l : l l ,s

65 A. Ol'rHAHCltJCKl,t nPHXOAl,l (1033 + 1038 +
1039)

1032
lr$1.1{i }]'i.tDs

66, ocu\ 662, 663 u 6U
t. ol4HAHChlcKt4 qPVXOA/. OA nOBE3AHT4X It4UA
n oc'l!.Il'u orlHAHcilJcKr,'r nPhxoAl4 (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

i033
I i4$-Ri

660
L. OuHaHcxjcKu npuxoAt oA MarilqH[x [ 3aBxcHxx
rpaEHrx nilua

1034

661
2. OuHaHcrjcKtr npyxoAx oA ofranux noBe3aHxx

rpasHrx Iilua
1035

l."ii)87

665 3, npqxoA, oA yceuha y Ao6xrKy npuappKeHux
npaBHxx nxqa v 3aJeAHxcKilx noayxaaTa

1036

669 4. Ofranx OrHaHcxjckr npxxoAu 7037

662 r. nP[xoAr,4 oA KAT4ATA (OA rPFhilX nrqA) 1038
$ t iJ i$ )1lri,*3:.

663 u 664
I1I. NO3!4TI,lBHE KYPCHE PA3NilKE 14 NO3VTIABHIA
EOEKTI,,I BMYTHE KnA)BYIE (NPEFIA TPEhhM
nIqilMA)

t039 | 7ls8 { - r : 5

f,o
B. Ol,|HAHCl,tJCKl.t PACXOA]T (1041 + 1046 +
Lo47)

104(
3tfi.isr 551$5$

56, ocilM 562, 563 il 564

I. OhHAHCl,llCKl,l PACXOAI,I 1,13 OAHOCA CA
noBE3AHr,rM nPABHLIM Jt4Ur4tVA V OCf r'Jl't,/|
ol,lHAHChlCKh PACXOAT4 (1042 + r0/.3 + IM4 +
10451

r041
il

560
1. OyHaHciljcxil pacxoA, x3 oAHom ca HaTilqH[M u

3ABICH[M NDABHUM'IUXMA
7042



n()3lflluJA HanoHeHa 6poj

, l  3 H o c

TeKyha roAxHa npeiloAHa roAHHa

1 2 3 4 5 6

561 2, OuHaHcxjcKu pacxoAr,l u3 oAHoG ca osanilM

noBe3aHilM npaBHuM nuqvMa
t043

565
3. PacxoAU oA yceuha y ry6trrKy npxApy)KeHux
npaaHxx nrqa il 3ajeaHilqKxx noayxBaTa

r044

566 x 569 Ooanil OHHaHctrjcKH paqoAtr 1045

562 . PACXOAI4 KAMATA (NPEMA TPFhI/M NilU'1IIA) t046 :xni9 5$i i i l ! i

563 v 564
IIL HE|ATI,IBHE KVPCHE PA3III4KE 14 HETATIIBHI4
EOEKTI,I BMYTHE KnAY3YNE (NPEMA TPF6I4IY
niluilMA)

lo4i 8l5Sr:

E. AOE!|TAK t43 OltHAHC]4PAISA (1032 -

1040)
1048

K, ryEITAK ]43 O]THAHC]|PA]5A (1040 -

r032)
o49

;ffi.-i r5 3?:r555

683 r 68s
I nPXXOAIi OA vCl(,|AEl4BAlbA BPEAHOCTH
CCTA'IE I'IMOB}IHE KOJA CE I,ICKtrIYJE NO
oEP BPEAHOCTI,| KPO3 E!|,|AHC vcnEXA

1050 SZriit l 15.!jtgs

583 u 585
ft. PAcxoAl4 oA ycKnaElrBArbA BPEAHOCTI.i
)CTME I,IMOBI.IHE KOJA CE HCKIIIYJE NO
DEP BPEAHOCTI,I KPO3 EX,'IAHC YCNEXA

1051
xll:il rt7#l

67 , 68, octrM 683 [ 685 t. ocTMl4 nPllxoAl4 1052 s&4Yt! 7S,r r5$

57 , 58, ocilM 583 il 585 ( ocTMll PAcxoAlt 1053 t**J'? 74 tbl

n. AoEl,tTAK lt3 PEAOBHOT nOCnOBAbA nPE
onoPE3l,rBAlbA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1 0 5 0 - 1 0 5 1 + 1 0 5 2 - 1 0 5 3 )

1054

,b, ryEITAK 1,t3 PEAOBHOT nOCnOBAtbA nPE
onoPE3l,tBAtbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1 0 5 1 - 1 0 5 0 + 1 0 5 3 - 1 0 5 2 )

1055 ;lls:t$ ) l l6: lB

69-59

LI. HETO AOE],ITAK NOC,IOBATbA KOJE CE
)EYCTAB'bA, EOEKTH NPOMEHE
,Ai{YHOBOACTBEHE NOTUT}IKE 14 I4CNPABKA
-PEIIIAKA 

1,I3 PAHI,IJXX NEP}IOAA

1056

59-69

I. HETO TYE}ITAK NOCIIOBATbA KOJE CE
)EvcTABJbA, PACXOAU n POMEHE
'AI.IYHOBOACTBEHE NOfl UT}IKE 14 HCNPABKA

1057

A3 NEPHOAA

r. AoEl,,rTAK nPE OnOPE3lrBAlbA (1054 -

t o 5 5 + 1 0 5 6 - 1 0 5 7 )
1058

o. ryEITAK nPE OnOPE3HBA]6A (1055 - 1054
+ 1057 - 1056)

1059 t:s:t fi 3#$14

n. noPE3 HA AOEI|TAK

72L I. NOPECK'I PACXOA NEPhOAA 1060

aeo 722 l. oAnoxEHn noPEcKh PAcxoAil nEPLIoAA 1061 45E*4

aeo 722 rrr. oAnoxEHr,l noPEcKil nPhxoAr4 nEPiloAA r062 tcq.L3

723
'. ]ICNTAhEHA ,|14qHA NP}IMAIbA
IOCnOAABqA

1063



O6pa3aq nponxcaH npaBuflHuKoM o caApxuHh u oopMx o6pa3aqa ouHaHcrjcKilx rcBeraja 3a npuBpenHa ApyffiBa, 3aApyre il rnacHuK rcr, 6p. 95l20l4 v l44l2OL4')



flonyruaBa npaBHo J'u4qe - npe4perHilK
"larucHil 6poj 07105681 Ituropa aeiarHffix 3109 lnrlE 100s494s7

'latrB SIMPO AD VMNJE

leAuure Bpabe , PaAHtrcKa 12

IA3BEI.IITAJ O OCTANOM PE3YNTAry
3a nepiloA og 01.01.2016. ao 31.12.2016. roAilHe 

_ y xr4rbaAaMa AilHapa _

n03lrqlrJA HanoileHa broj

ll3Hoc

feKyha roArHa npfloAHa roAxHa

1 2 3 4 5 6

t. HETO PE3y'|TAT 1.t3 nOCnOBAIbA

r. HEro Ao6r4TAK (AOn 1064) 1001

rr. HEro rvEhTAK (Aon 1065) 200i ls4sl; l;i)lnl

t. ocTAJllt cBEoEvxBATHl,l AOEltrrAK l,l,|1,l
ryEIITAK

r) craBKe Koje Hehe 6rrx peuacf,OhKoBaHe y

ixraHcy ycnexa y 6yAyhxH nepxoAtrra

330

1 npoMeHe peBanoptrsuffje HeMarepxjanHe
lMoBtrHe, HeKpflHUHa, nOffpOJeba tr onpeMe

i) noBehabe peBanopBaqiloHxx pBepBtr 2003

)J CMabebe peBafloprcaLuoHtrx pBepB, 2004 ij ?ii! N)

331

l. AKryapcKil Ao6uqtr v v ry6vqv no ocHoBy nnaHoaa
leouHilcaHrx npIMaba

r) A06ruil 2005

i) ry6uqtr 2006

332

l. Ao6vw uiu ry6uqx no ocHoBy ynaraba y
MacHlqKe ilHfrpyMeHTe KanxTana

) ao6rttu 2007

i) ry6uqu 2008

333

l. Ao6[uu vnv ry6u\x no ocHo8y yAila y otranoM
:Beo6yxBarHoM Ao6urKy ffu ry6fiKy npxApyxeHxx
lpyuTaBa

t) ao6xl1u 2009

i) ry6trqu 2010

6) CraBKe Koje HaKHaAHo ilory 6xrh
peuacf,OxKoBaHe y EhraHcy ycnexa y

SyAyhf,H nepxoArMa

334

1. Aoohqu ui\ ryauua no ocHo8y npepacyHa
+ilHaHctrjcKtrx rcBeMaja trHofrpaHor nosoBaba

t) ao6rus 1011 j*33

i) ry6trqx 70!2



o6pa3aq nponrcaH npaBffnHxKoM o caApxrHil x SopM, o6pa3aua StrHaHcrjcKxx r3Beuraja 3a nptrBpeAHa ApyurBa,3aApyre x rnacrux PC",6p. 95120L4 u 144/2014)



flonyruaBa npaBHo nrqe - npe4y3erHilK
MarycHu 6poj 07105681 ItlltrOpa auarHoqs 3109 lnv6 roos494s7
Ha3nB SIMPO AD VMNJE

:eArure Bpabe, PaAHf,cKa 12

I/3BELIJTAJ O TOKOBIAMA TOTOBIAHE
3a nephoA oa 01'01'2016' ao 3t'L2'2016' roAHHe 

- y xr4,baAaMa AilHapa -

n03rqtrja AOn
'l3Hoc

TeKyha roAf,Ha npfloAHa roArHa

2 3 4

t, ToKoBl,t foToBltHE }l3 nocnoBHltx AKIIIBHOCTl'l
3001 3-irq 11,1 44111]$i

I. npunilBx roroBxHe h3 nocioBHrx anuBHofrtr (1 Ao 3)

L npoAaja h npuMDeHtr aBaHcu 3002 ;1151!5 q45]**?

2. nDffMAeHe KaMare rc noooBHlx aKUBHofrH 3003
*lii:i

3, Ofranu npxnxBx u3 peAoBHof nogoBaba 3004 ttl*t

II. OArlBx ToToBuHe h3 noqoBHux anx8HofrH (1 Ao 5) 3005 4?:.lrr ]3 ;ffi:l*15

1. l,lcnnaTe Ao6amaqtrMa x larx aBaHcx 3006
lterll?,it: ggq:t*7

2, 3apaAe, HaKHaAe 3apaAa u oqaru frveHV padoAu 3007 9:'fl??5 i5 i ;q{ i i l

3.  nnaheHe KaMare 3008
ltJriJbS "f,J:ri?

nop$ Ha ao6HTaK 3009

5, OAnhBH no ocHoBy ofranux jaBHilx npilxoAa J010
.* i i i ; i17ffi7

lIL Hero npxnhB roroBilHe x3 nosoBHilx aKTilBHofril (I-U) 3011 r4S8i*

IV, Hero oAnxB roroBxHe il3 noooBH[x a6xBHoffu (II-I) 3012 lArS$F

5. TOKOBH TOTOB],IHE I'I3 AKTI.IBHOCT]4 ],IHBECTI4PATbA

3013
1f$7!;rj il

I. npxntrBil roroBuHe il3 aKuBHofrq trHBefltrpaba (1 Ao 5)

1. npoAaja aKqxja , yAena (Hero npnilBtr) 3014

2 npoAaja HeMarepffjanHe xMoBilHe, HeKperHtrHa, nofrpojeba, onpeMe,

6uorouxrx cpegcaaa
3015

5t*fit1

3. Ofranx 0xHaHcffjcKl MacMaHtr (Hero npxnuBu) 3016 ?s?itt,]

1. flpilMAeHe KaMare rc afruaHofril uHBefrtpaEa 30lt

nptrMfteHe AuBxAeHAe 3018

I. OAnrBu roroBrHe q3 atrilBHocrx uHBefrupaba (1 Ao 3) 3019 Hlti: ::i

1, KynoBxHa aKqnja H yAua (Hero oM(Bu) 3020

L Kyno8uHa HeMaTepfijanHe LlIloBuHe, HeKpeTHuHa, noffpojesa, onpeMe I
)uonouK[x cpeafraBa

3021
i9td

l, Ofranq OilHaHcHjcKx nnacMaHtr (uero o4luat) 3022

l. Hero npxnhB roroBflHe rc affiffBHotrff ilHBeffilpaba (I-II) 3023 115*t$

V. Hero oAnxB roroBrHe u3 afi[BHocrr rnseauparoa (II-I) 3024



no3xqxja AOn
l,l3Ho€

Tekyha roAtrHa npeiloAHa roAxHd

1 2 3 4

C. TOKOBI,I TOTOBI,IHE I43 AKT}IEHOCTI,I O}IHAHCHPATbA

302s i14t[& *
, npvlqBh roroBxHe x3 aKilBHofix oxHaHcxpaba (1 ao 5)

1, YBehabe ocHoBHor Kanxrana 3026

. AyropocHu KpeAurtr (Hso npqnuBu) 302?

,. KparKopocHil KpeAilru (Hero nptnuBx) 3028 {ii.}}t}s;r

, Ocane Ayropocxe o6asele 3029

Ofr af, e KparKopocHe o6aBee 3030 ij:Ll1

II. O,qnffBil roroBuHe 13 affiilBHofrq OtrHaHcffpasa (1 Ao 6) 3031 :;i&9i : f4r't.5

L OrKyn confrBeHffx aKqxja il yAena 3032

2. AyropocHtr rpe4rrr (o4ruar) 3033 4frs]+ r.1;l:r j l :s

3. KpflKopocHil KpeArrx (oArilBtr) 3034

4. Ocane o6aBee (oAnuBx) 3035 6ltt 4i:.'11.1:.r

5. OvHaHcujcKu nx3uHr 3036

i. l4cnnaheHe AtrBhAeHAe 3037

lII. Hero npvnilB roroBilHe il3 affiilBHoffx OuHaHcupaba (I-U) 3038 ls$flFt

IV, Hero oanxB roroBxHe xs affirBHocx OffHaHcupaba (II-I) 3039
t ll{$$ffi

r. CBErA nPlull,lB rOTOBIIHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 4,id:i $;I i45:ii6l

E. CBErA OAnl,rB TOTOBXHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 475i1{NS ,i*l llliliJ

E. HETO nP],l'|l.tB TOTOB]4HE (3040 - 3041) 3042 riif,ti:t fi

E. HETO OAnUB TOTOBI,|HE (3041 - 3040) 3043 Lii I ?t3

x. roToBtlHA HA noqETKy OEPAqyHCKOT nEPItOAA 3044 tiJ:tq;: J* ?t"iq li

3045 1lu*-*TOTOB14HE

1,|. HETATHBHE KYPCHE PA3'ThKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOBl,IHE

3046 ..' i is

t. roToBuHA HA KPAJv OEPAqyHCKOT nEPIIOIA

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

ititltl
.- 

l{lil1t!

M N

3aKoHcKx 3acrynHvK

@tt'o-r-,
AaHa _2o_roAxHe

o6Da3au nDonxcaH floaBrnHtrKoM o caaoxilH[ u doDMtr o6Da3aua dxHaHcxicKrx f"Cnw6eHff rnacHtrK Pc", 60. 95l2ol4fr3BeUTaJa 3a npHBpeIHa 144/20t4)



flonyruaeanpaBHonilqe - npeAFerHhK
ularxcHtr 6poi 07105681 Iulropa auarHocrtr 3109 Inh6 100549457

la3uB SIMPO AD VRANJE

:eAxure Bpabe , PaAHxcKa 12

IA3BEI.IITAJ O NPOMEHAMA HA KANNTPJ1Y
3a nepiloA oA 01'01'2016' ao 31'12'2016' roAilHe 

- y xr4,baAaMa AfiHapa -

onuc

KounoHeHTe Kanf,Tana

6poj
30 31

AOn
32

OcHoBHr Kanrrat YnxcaHx a HeydraheHx Kanrran PBepBe

1 2 3 4 5

nocerHo gabe npeiloAHe roArHe Ha AaH
01.01,

a) nyroenu canAo pacyna 1001 1019 403?

)) noTpaxHu canAo pacyHa {00i 19:a*$ji 4020 4038

2

,cnpaBKa HarepxjarHo 3HacajHHx rpeuaKa ,

lpoHeHa pacyHoaoaqBeHf,x nutrTf, Ka

)) rcnpaBKe Ha ayroEHoj cTpaHtr paqyHa 4003 4021 {039

i) ly'cnpaBKe Ha norpaxHoj opaHtr paqyHa 4004 4022 {040

3

(oprroBaHo noqerHo frabe npeuoAHe roAxHe

ra AaB 01,01, _

a) xopuroeanr 4yroaHu canAo paqyHa (1a + 2a - 26)
> 0

1005 4023 1041

i) KopilroBaHil norpaxHx canAo pacyHa (16 - 2a +

1 6 ) > 0
1006

i{i 1i[8t
1024 t042

lpoMeHe y nperxoAHoj _ roArHx

) npoMer Ha AyroBHoj frpaHtr pacyHa 1007 1025 t04=

i) npoMer Ha norpaxaoj cparu pavyna r00[ +044

5

Crabe Ha Kpajy npeiloAHe roAxHe 31.12,_

a) ayroBHtr Bnao pacyHa

( 3 a + 4 a - 4 6 ) > 0
4009 t02i {045

i) norpaxHh canAo pacyHa
' 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0 4010 ,J!f t:]l;lig

102[ 4046

6

/lcnpaBka aarepxjarHo gHacajHxx rpeuaKa f,

rpoHeHa pacyHoBoafr Bextrx ndxTHKa

)l ucnpaBKe Ha,qyro8Hol cTpaH[ pacyHa 40t1 t029 1047

i) ficnpaBKe ha norpaxHoj frpaHil paeyHa 4012 103C t048

7

(opf,roBaHo noqerHo frabe reKyhe roAHHa Ha

laH 01,01. _

a) KoptrroBaHtr ayroBHH GffAo pacyHa (5a + 6a - 66)

> 0
4013 4031 4049

i) KopxroBaHil norpaxHu canAo pacyHa (56 - 6a +
1 6 ) > 0

4014
tilifi{ts$

4032 4050



onxc

l(oHnoHeHfe Kanrrera -

6pol
30

AOn
3l

lon
32

OtlrcBHr (anrrarl YnrcrHx a ileynraheHu kanrtat P€6p6a

I 2 3 4 5

8

[poMeHe y rery'ioj - roaxHrl

r) npoHer Ha AyroBHoJ crpaHx paqyHa t015 4033 t05t t
t :

i) nporer Ha norpaxHoj crpaHx paqyHa 1016 t034 t05i

9

)ra]be Ha Kpaty teqtlle roArHc
t1.12. _

r) AyrosHx canao pacyHa
7 a + 8 a - 8 6 ) > 0

t0t7 1053

i) norpaxHtr canAo paqyHa
7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0

1018 io': "!',5r - 4054



PeAHx

6poj
on}lc

KoHnoHeHTe Kanxrala

[on
35

AOn
O47 u237

ton
34

fySrraK OrKynreHe confrBeHe aKqxje HepacnopeDeHx A06rraK

I 2 6 7 8

ilo{sHo dabe npfloaHe roaxHe Ha AaH
t1.01._

r) ayroEHH canao pacyHa r055 snitt:i 4073 r091

i) norpaxHx €nAo pacyHa r056 4074 r092

2

rlcnpaexa xareprjarxo 3HacajHHx rpeuaKa x
rpoHeHa PaqyHoEoacTBeHf, x nuxTEKa

) ucnpaBke Ha ayroBHoj crpaHu paqyHa 1057 1075 r093

i) vcnpaBKe Ha norpaxHoj crpaHx pacyHa 1058 lo76 1094

(opHroBaHo roqerHo clabe npeiloaHe roarHe
ra AaH 01.01. _

a) KopuroBaHtr ayroBHff canAo paqyHa (1a + 2a - 26) -

> 0
1059

,.1rr5791
+o77 1095

6) xoprroaaHu norpaxHtr canao pacyHa (16 - 2a + 26)
> 0

1060 4078 4096

4

npoileHe y nperxoAHoj _ roArHH

a) npoMeT Ha AyroBHoj frpaHtr paqyHa 4061 i;slnl t079 to97

6) npoMer Ha norpaxHoj spaHil pacyHa 4062 r080 4098

Crabe Ha Kpajy npeuoAHe roAxHe 31.12._

aJ ayfoBHx can'qo pacyHa

( 3 a + 4 a - 4 6 ) > 0
r063

s$E44H
t081 1099

6) norpaxHu canAo paqyHa
( 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0

lou t082 100

6

l,lcnpaBKa MarepxjarHo 3HacajHxx rpeuaKa ,
rpoEeHa pacyHoBoadBeHIx nontrTHG

r) ucnpaBKe Ha AyroBHoj cpaHu pacyHa 1065 1083 1101

i) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHtr pacyHa 1066 4084 4702

7

(opxroBaHo trocsHo cabe reKyhe roAf,He Ha

laH 01.01, _

a) KoprroBaHil AyroBHr4 canAo paqyHa (5a + 6a - 66)
> 0

1067 qrs"r.Fli 4085 4703

6) KopuroBaHu norpaxHu 6nAo pacyHa (56 - 6a + 66)
> 0

1068 4086 4104



onrc

NoHnoHeH?e kanrfa,|a

EPOJ lon
35

[on
O47 r237

\on
34

fy6xrak OTxynDeHe conctBeHe akqxje HepacnopeDehr A06xrax

1 2 6 7 8

I

lporeHc y rcKyltoj _ roArHI

r) npoMei Ha AyroBHoj spaHx pacyHa 1069 l!$?l: t087 105

5) npffier Ha norpaxHoj crpaH, paqyHa to70 4$ffi; r088

9

CTare Ha kpary ?exytc roArHe
31.12. _

a) AyrcsHu canao paqyHa
( 7 a + 8 a - 8 6 ) > 0

t071 'i07L 1itl
r089 107

6) norpaxHx cnAo paqyHa
( 7 6 - B a + 8 6 ) > 0

IO72 t090 108



PeAHtr

6Poj
onHc

KoHnoHeHTe ofrilor pBynrara

330 331

AOn

332

PeBanopH3aqxoHe pe3epBe
AKryapcKf, Ao6f,qr Hx

ry6rqh
Ao6nun unn ry6rqr no ocHoBy yraraba y

uacHf, cKe xHcTpyteBTe KanxTila

I 2 9 10 11

nocerHo craBe npfloAHe roAf,He Ha AaH
01.01._

r) Ayroanr caiAo pacyHa 410S t27 4t45

i) norpaxHU canAo paqyHa 45$ 1A9i 128 '!*1.173 +146

2

,lcnpaEKa ilarephjarHo 3HacajHf, x
rpeuaka I nporeHa pacyHoBoAfrBeHf,x
ndxThKa

a) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj fipaHx pacyHa 1 1 1 q 1129 1747

i) uopaBKe Ha norpaxHoj cTpaHil pacyHa trt2 130 1148

3

'oArHe Ha AaH 01.01, _

a) xoprrosaru 4yroeHil Griao pacyHa (1a + 2a -

2 6 ) > 0
113 131 tL49

6) KopuroBaHh norpaxHu canAo paqyHa (16 - 2a
+ 2 6 ) > 0

I 1 4 <t;r i15l ; i : i 4132 slj q) 150

lpoxeHe y npfloAHoj _ roAxHx

r) npoMer Ha AyroBHoj frpaHtr paqyHa l t J t I J I J J I

, npoMeT Ha noTpaxHoj cTpaHu paqyHa f t o 1134 152

5

:Yabe Ha Kpajy npeiloAHe roArHe

t1.12._

r) ayfoBHfr canAo pacyHa
3 a + 4 a - 4 6 ) > 0

tr7 1135 153

i) norpaxHtr GnAo pacyHa

3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0
41 18 .11; l$ l i

t t J o
:i'jil 1:llr

L54

6

,lcnpaBKa HarepxjarHo 3HacajHrx
'peuaKa r npoileHa paqvHoBoAdBeHtrx
tdrTrKa

r) ilcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHu paqyHa 4119 t 1155

)) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHtr paqyHa 4r20 1138 4156

7

(opf,roEaHo nocerHo 6arhe reKyhe
'oArHe Ha AaH 01.01. _

r) xopuroeanr 4yroeHtr Glao pacyHa (5a + 6a -

; 6 ) > 0
tL21 13! 4r57

5) xopuroearu norpaxa, canao paqyHa (56 - 6a
+ 6 6 ) > 0

t722 {l:fi I S$€
114(

I i l 3
4158
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ry6rqr
AoSxqr rin]| ry6xqi no oclroBy yneralbe y

BrecHr.tqke ilHcrpyfieHte Kanrrana

I 2 9 10 t1

d

lpoileHe yreKynoi - roArHr

r) npoMs Ha AyroBHoj fipaHx paqyHa t l z : 4L4l
1$t 1.1_i) +158

i) npoMer Ha norpaxHoj cTpaH[ paqyHa t724 4160

I

iarbe Ha kpary reMe roArxe
11.12, _

l) AyroBHx carBo pacyHa
7 a + 8 a - 8 6 ) > 0

4725 t74i t161

i) nolpaxHx canAo pacyHa
7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0

4726 lL+ 416241]i..*+
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Ao6rqr rnr ry5rqx no ocHoBy

,HOCTpaHOT nOdOAaH X

npepa{yHa Of,HaHcxjcxxx
,3BeUTaJa

Ao6rqx Hnx ry6HqH no ocHoBy
xeurHra HoBqaHor ToKa

yAda y odaror Ao6xrKy Hn,

ry5rrKy npxApyxeHNx ApyuraBa

1 2 t2 13 t4

1

loqerHo qabe npfloAHe roArHe

ra aaH 01,01,

rJ AyroEHu cflAo pacyHa 163 Siie t181 4199

6) norpaxxr GnAo paqyHa 164 r82 4200

2

l,lcnpaBKa MarepxjanHo 3HacajHf,x

fpeuaKa x npoHeHa
pacyHoBoAfr BeHKx nuxrhKa

lJ ycnpaBKe Ha ayroBHol ffpaHx pacyHa 165 183 4201

i) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHu
)aqyHa

166 t184 +202

3

KopxroBaHo noqgHo dabe

rpeiloAHe roAxHe Ha AaH 01.01.

4167
SiJtJ

4185 4203
l a + 2 a - 2 6 ) > 0

i) Kopuro8aHx norpaxHx canAo pacyHa
1 6 - 2 a + 2 6 ) > 0

1168 1186

4

lpoMeHe y npexoAHoj -
'oahHr

) npoMer Ha ayroBHoj frpaHx paqyHa 1169 +187 +205

i) npoMer Ha norpaxHoj frpaHh pacyHa 4170 4188 4206

c

:rabe Ha Kpajy nperoAHe roAf,He

tl.12._

r) AyroBHh cnAo pacyHa

3 a + 4 a - 4 6 ) > 0
L7r ir-r9 1189 t201

5) norpaxHr canAo pacyHa

1 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0
L72 190

6

llcnpaBKa Harep{janHo 3HacajHHx
rpeuaKa x npoHeHa
pacyHoBoa6BeHhx nonhTtrre

a) vcnpaBKe Ha AyroBHoj frpaHx pacyHa 173 191 1209

6) [cnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHil
paqyHa

174 192 1210

7

KoprrosaHo noqerHo fiare TeKyhe
roAxHe Ha AaH 01.01, _

a) KopxroBaHtr AyroBHh 6nAo pacyHa

( 5 a + 6 a - 6 6 ) > 0
t75 ', 

s\]
193 I2LI

6) KopxroBaHu norpaxHu canqo paqyHa
( s 6 - 6 a + 6 6 ) > 0

1194 212
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ry6rrky npxAppKeHrx ApyuraBa

xHoctpaHor nouoBaH x
npepacyra OrHaHcrjcKrx

H3Beuraja

I 2 t2 13 .14

8

nporeHe yreKyhoj - roArHv

a) npoMfl Ha ayroBHoj ffpaHx pacyHa tL77 t19I 42r3

i) npoMfr Ha norpaxHoj crpaHh paqyHa r178 1l lc ' 196 42L4

9

Crase Ha Kpajy reKy?le roArHe
31,12. _

a) AyroBHu cnAo pacyHa
( 7 a + 8 a - 8 6 ) > 0

L79 197 12L5

6) norpaxHx crnao pacyHa
( 7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0

180 198 +2L6
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pacnoroxrBxx 3a npoAaJy

I 2 15 l5 17

1

IoqffHo ffiM nperxoAHe roArHe

ta AaH o1.01._

r) ayfoBHx GnAo paeyHa 42L7 5.r ]$
4ifi59?t +244

i) norpaxHx canAo paqyHa 1218

l,lopaaxa rareprjarHo gHacajHhx
:peuaka x npoMeHa
,acyHoaoacTBeHrx norrrlrka

r) ucnpaBKe Ha AyroBHoj crpaHu paqyHa t2I9

4245
i) ilcnpaBke Ha norpaxHoj ffpaHu

)aqyHa
+224

(oprroBaHo nocgHo dabe

rpeiloAHe roAtrHe Ha AaH 01.01,

t) KopxroBaHl4 ayroBlx GnAo pacyHa

l l a + 2 a - 2 6 ) > 0
1221

si l4

4237 ,{t}s5}9 424(
6) Koprro8aHx norpaxHu carao pacyHa
( 1 6 - 2 a + 2 6 ) > 0

+222

4

npoileHe y npeuoAHoj _
roarH,

a) npoMeT Ha ayroBHoj frpaHx pacyHa 4223 1238

4247
i) npoMer Ha norpaxHoj frpaHu paqyHa 4224

5

Srabe Ha Kpajy npnoAHe roArHe
tt,12,_

r) AyroBHx GnAo pacyHa
' 3 a + 4 a - 4 6 ) > 0 t225

4titlrgiJd
i) norpaxHx canAo pacyHa
3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0

t226

tcnpaBKa HareprJanHo 3HacaJHhx
'peuaKa x npoHeHa
,acyHoBoAcrBeHxx nMxTrKa

r) xcnpaBKe Ha ayfo8Hol ffpaHu pacyHa

124C
i) ucnpaBke Ha norpaxHoj crpaHx
)acyHa

422t

7

(opxroBaHo no{sHo frabe reKyfie
'oahHe Ha AaH 01.01. _

r) KopuroBaHq AyroBHu canAo pacyHa

5 a + 6 a ' 6 6 ) > 0
4229

31tr
4241 4$9$5$ +25C

5) KopHroBaHu norpaxHx canAo paqyHa

i 5 6 - 6 a + 6 6 ) > 0
{230
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kon 3 Ao kon 15)l > 0
IloSxq, ,n, ry6rqr no ocHoBy xoB

pacnuoxrarx ita npoaajy

1 2 15 16 t7

8

'lpoileHe y reRyltoj _ roArHr

) npoMer Ha AyfoBHoj frpaHx pacyHa t23L
4242 425r I

i) npoMer Ha norpaxHoj crpaHtr pacyHa

9

Crabe Ha kpajy reKyhe roAhHe
31.12. _

a) ayroBHtr cnnAo pacyHa
( 7 a + 8 a - 8 6 ) > 0

t z5 :

1243 +252
6) norpaxHx canao pacyHa
( 7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0

123'

v

AaHa _20-ro4uge M.n.

O6pa3aq nponxcH npaBxnHtrKoM o GApxtrHx u OopMx o6pa3aqa u ("CnpK6eHtr rnacHxK PC", 6p. 9512014 v 14412014GApXVHU oxHaHcujckux rcBeuraja 3a npxspeAHa Apyur8a, 3aapyre , 6p.
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"SIMPO" a.d Vranje
NAPOMENE AZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVBSTAJ

1. OPSTE INFORMACIJE

>Simpo< akcionarsko dru5tvo za proizvodnju, promet i usluge, Vranje (u daljem tekstu
DruStvo), osnovano je odlukom Narodnog odbora op5tine Vranje od 28. januara 1960. godine
kao Fabrika name5taja >Sima Pogadarevi6<. Probna proizvodnja je podela 1. novembra 1963.
godine, a sa redovnom proizvodnjom je fabrika podela na dan 3. januarc 1964. godine. U
registar privrednih orgarrizacrja je upisana 28. februara 1964. godine kod OkruZnog
privrednog suda u NiSu. Nakon teskoia u prvim godinama rada, DruStvo je uspelo da se
konsoliduje i zakratko vreme se svrstalo u red najuspeSnijih proizvodad au zemlji.

Nakon brojnih transformacija i obavljene procene vrednosti kapitala, Dnr5tvo je upisano u
sudski registar Privrednog suda u Leskovcu, re5enjem broj Fi-1240/00 u registarskl uloZak
broi I-6246100. Kod Agencije za prewedne registre, DruStvo je prevecleno kao otvoreno
akcionarsko druStvo, re5enjem broj BD. 7120/2005 od 01. aprila2005. godine.

Osnovne delatnosti Dru5tva su: proizvodnja i prodaja nameStaja, unutraSnja i spoljna trgovina,
ugostiteljstvo i turizam, transport, Spedicija, finansijski i pravni poslovi, konsalting usluge.

Dru5tvo je suosnivad veieg broja porodidnih fabrika,kao i osnivad veieg broja povezanih i
zavisnih preduzecau zemlji i inostranstvu.

Sedi5te Dru5tva je u Vranju, Radnidka 12.
Matidni broj DruStvaje 07105681.
Poreski identifikacioni broi 100549457 .
Sifra delatnosti: 3109 - Proizvodnja ostalog nameStaja.

Prosedan broj zaposlenih na bazi stanja krajem svakog meseca u 2016. godine je bio
l.694radnika.
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"SIMPO" a.d. Vranje

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSI.'SKIH IZVESTAJA

Osnove za sastavlj anj e finansij skih izve5taj a

Finansijski izve5taji Dru5tva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o radunovodstvu (SluZbeni
glasnik RS, br. 6212013) i drugim radunovodstvenim propisima koji se primenjuju u Republici
Srbiji.

Na osnovu Zakona o radunovodstvu, pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su u obavezi da
voclenje poslovnih knjiga, prrznavarye i procenjivanje imovine i obavez:a, prlhoda i rashoda,
sastavljanje, pikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveStaja vr5e u skladu sa
zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za finansijsko
izve5tavanje (,,Okvir"), Medunarodne radunovodstvene standarde (,,MRS"), odnosno
Medunarodne standarde finansijskog izvestavanja (,,MSFI'.), kao i tumailenja koja su sastavni
deo standarda.

Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumadenja, izdatih od strane Odbora za medunarodne
radunovodstvene standarde i Komiteta za tumadenja medunarodnih srtandarda finansijskog
izve5tavanja, utvrduje se re5enjem Ministra finansija i objavljuje u SluZbenom glasniku RS. Do
datuma sastavljanja finansijskih izve5taja za 2016. godinu prevedeni su i objavljeni standardi i
tumadenja standarda (>Sl. Glasnik RS( br.35/2014).

Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izveltaja DruStvo prim,:njuje MRS, MSFI i
tumadenja koja su nasnazi za godinu koja se zavriava3l. decembra20l6. godine.

Prezentacija finansijskih izveStaja

Finansijski izveltaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadrZini i formi obrazaca
finansijskih izveltaja za pivredna druStva, zadruge i preduzetnike (Sluilbeni glasnik RS, br.
9st2014).

Finansijski izve5taji su iskazani u hiljadama dinara(RsD), osim ukoliko nije drugadije navedeno.
Dinar predstavlja zvanidnu izveStajnu valutu u Republici Srbiji.

Uporedni podaci pikazani su u hiljadama dinara (RSD), vaj;elim na dan 31. decembra2015.
godine

Raiunovodstveni metod

Finansijski izveltaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti (istorijskog tro5ka),
osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugadiji osnov vrednovanja na nadin opisan u
radunovodstvenim politikama.
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3. PREGLED ZNAdAJNIH RAdUNOVODSTVENIH

3.1. Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke

Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada
povedanjem sredstva ili smanjenj em obaveza
prrznavanje prihoda nastaje istovremeno sa

'tSIMPO', a.d. Vranje

POLITII(A

je poveianje ekonomskih koristi povezano sa
koje mogu pouzdano da se izmere, odnosno da
priznavanjem poveianja srr:dstava ili smanjenja

Finansijski izve5taji su sastavljeni na nadelu nastanka poslovnog dogadaja (nadelo uzrodnosti) i
nadelu stalnosti poslovanja.

Prema nadelu nastanka poslovnog dogadaja, poslovni dogadaj se priznaje kada je nastao i
ukljuduje se u finansijske izvestaje u periodu na koji se odnosi, nezavisrno od prijlma isplate
novca u vezi sa tim poslovnim dogadajem.

Finansijski izve5taji su sastavljeni pod pretpostavkom da ie Dru5tvo da posluje u neogranidenom
vremenskom periodu i da 6e da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budu(:nosti.

3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izve5taja

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da 6e po osnovu kori5ienja sredstava
budu6e ekonomske koristi priticati u DruStvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu
ko5tanja ili vrednost koja moZe da se pouzdano izmeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da ie odliv resursa l<oji sadrZi ekonomske
koristi proistedi iz podmirenja sadaSnjlh obaveza i kada se iznos obavez<: koja 6e se podmiriti
moLe pouzdano da izmeri.

obaveza.

Rashodi se
smanjenjem
priznavanje
sredstava.

priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa
sredstava ili poveianjem obaveza mole pouzdano da se izmerr, odnosno da
rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloZeni novac ili uloZena
kupovna moi i predstavlja neto imovinu DruStva. Iz finansijskog koncepta kapitala proistide
koncept oduvanja kapitala. Oduvanje kapitala meri se nominalnim monetarnim jedinicama -
RSD. Po ovom konceptu dobitak je zaruden samo ako finansijski (ili novdarri) iznos neto imovine
na kraju perioda prema5uje finansijski (ili novdani) iznos neto imovine na podetku perioda,
nakon ukljudivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.
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3.3. Preraiunavanie stranih sredstava pladanja i raiunovodsfveni tretman
kursnih razlika

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preradunate u dinare po sredrrjem kursu utvrdenom
na medubankarskom trZi5tu deviza u Srbiji, koji je valio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preradunati su u dinare po
srednjem kursu utvrdenom na medubankarskom trZistu devizazataj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razllke, nastale prilikom poslovnih tranrsakcija u stranoj valuti
i prilikom preraduna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili
na teret bilansa uspeha.

Nemonetame stavke koje se vrednuju po principu istorijskog tro5ka izruLenog u stranoj valuti
preradunate su po istorijskom kursu vaLe(em na dan iniciialne transakciie.

Srednji kursevi za devize, utvrdeni na medubankarskom trZi5tu deviza, primenjeni zapreradun
deviznih pozicijabilansa stanja u dinare, zapojedine glavne valute su bili slededi:

31.12.20t6. 3t.12.20t5.
I EUR
1 USD
I CHF

r23,4723
r17,1353
174,9473

r21 ,6162
tll,2468
r12,5230

3.4. Koeficijenti rasta cena na malo u Republici srbiji (godisnja inflacija):

Mesec 2016. 20r5.
Januar

Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar 0.016 0 . 0 1 5

0,024
0,015
0,006
0,004
0,007
0,003
0,0r2
0,0r2
0,006
0,015
0,015

0,0t11
0,008
0,019
0,018
0,015
0,019
0,010
0,011r
0,0114
0,014
0,0113

4
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3.5. TroSkovi pozajmljivanja

Tro5kovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troSkove ko.ii nastaju u vezi sa
pozajmljivanjem sredstava. TroSkovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju,
rzgradnji ili izradi sredstva (investicije) koje se osposobljava zaupotrebu, ukljucuju se u nabarrnu
vrednost ili cenu koStanja tog sredstva. Ostali tro5kovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod
perioda u kome su nastali.

3.6. Umanjenje vrednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, DruStvo preispituje knjigovodstvenu vrednost svoje materijalne i
nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je doSlo do gubitka po osnovu
umanjenja vrednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procenjuje se nadoknadivi iznos
sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije mogu6e proceniti nadoknadivi
iznos pojedinog sredstva, Dru5tvo procenjuje nadoknadivi iznos jedinice lioja generi5e novac, a
kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrednostje neto prodajna cena ili vrednost u upotrebi, zavisno od toga kojaje vi5a.

Ako je procenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiSe novac) manji od
knjigovodstvene vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do
nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako
sredstvo prethodno nije bilo predmei rivalorizacrje. U tom sludaju de,o gubitka, do iznosa
revalorrzacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu.

3.7. Nematerijalnaulaganja

Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je verovatno da 6e od tog ulaganja priticati
ekonomske koristi i kada je nabavna vrednost ulaganja pouzdano merlj.iva, a obuhvataju se:
ulaganja urazvoj, koncesije, patenti, franlize,licence, ulaganja u ostalu nenraterijalnu imovinu (u
okviru kojih su dugorodno plaieni tro5kovi zakupa, pravo koriSienja drLavnog zemlji5ta).
Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja. Podetno
priznavanje nematerijalnih ulaganja vr5i se po nabavnoj vrednosti (paragraf 74 MRS 38).
Obradun amortizacije vr5i se od podetka narednog meseca u odnosu na mesec kada je stavljeno u
upotrebu.

Amortizacija se obradunava proporcionalnom metodom, primenom stopa koje se utvrduju na
osnovu procenjenog korisnog veka sredstava, primenom sledeiih stopa:

Licence
Ostala nematerij alna ulaganj a

Nekretnine, postrojenja i oprema

6,32Yo - 8,89Yo
15.19% -24.000,6

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vredn<lsti, odnosno po ceni
ko5tanja za sredstva izradena u sopstvenoj reZiji. Nabavnu vrednost dini fakturna viednost
uveiana za sve tro5kove koje se mogu direktno pripisati dovodenju ovih sredstava u stanje
funkcionalne pripravnosti.

3.8.
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Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog kori5denja duZi od jedne g;odine i ako je njena
pojedinadna vrednost veia od vrednosti propisane poreskim propisima.

Naknadna ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, koja imaju za cilj produZenje korisnog
veka upotreba ili poveianje kapacrteta, povedavaju knjigovodstvenu vrednost

Nakon Sto se priznalu kao sredstvo nekretnine, postrojenja i oprema dija se fer vrednost mole
pouzdano odmeriti, knjiZe se po revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrednost na
datum revalorizacije umanjenu za naknadnu akumuliranu amorttzaciju i naknadne akumulirane
gubitke zbog umanjenja vrednosti. Revalorizacija se vr5i dovoljno redovno, kako bi se
obezbedilo da se knjigovodstvena vrednost bitno ne razlikuje od vrednosti do koje bi se doSlo
kori56enjem fer vrednosti na kraju izve5tajnog perioda.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se obradunava na vrednost nekretnina, postrojenja
i opreme na podetku godine, odnosno na nabavnu vrednost opreme stavljene u upotrebu tokom
godine, primenom proporcionalne metode u toku procenjenog korisnog velka upotrebe sredstava,
uz primenu sledeiih stopa:

Gradevinski objekti
Proizvodna oprema
Sredstva transporta
Kancelarij ski name5taj
Telekomunikaciona oprema

I,52oA - 2,7golo
6,82Yo - 33,33o,/o
15,28%;o - I00V'o
8,500 - 20,000r,o
12,1206 - 66,66Vo

Obradun arnortizacije podinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo
stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se mogu revidirati svake 5Jodine radi obraduna
amortizacije koja odraLava stvarni utro5ak ovih sredstava u toku p,rslovanja i preostali
nameravani vek njihovog koriSienja.

Sredstvo se isknjiZava iz evidencije u momentu otudenja ili ukoliko se ne odekuju buduie
ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa
sredstva (kao razlika izmedu neto prodajne vrednosti i knjigovodstvene vr,ednosti) priznaju se u
bilansu uspeha odgovarajudeg perioda.

3.9. Investicione nekretnine

Ova imovina obuhvata zemljiSte i gradevinske objekte namenjene izdavatnju u zakup. Podetno
priznavanje investicionih nekretnina se vr5i po nabavnoj ceni.

Nakon podetnog priznavanja" investiciona nekretnina se procenjuje po po5tenoj (fer) vrednosti.
Ako nekretnina koju koristi vlasnik postane investiciona nekretnina i reklasifikuje se po fer
vrednosti, obavezno se vr5i procena nekretnine u skladu sa MRS 16 i efekti procene evidentiraju
u skladu paragrafom 61 MRS 40. Svako naknadno vrednovanje (procena) i:videntira se u skladu
sa paragrafom 35 MRS 40.

3.10. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni ko5tanja, ili neto prrodajnoj vrednosti, u
zavisnosti koja je niZa.
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Nabavna vrednost ukljuduje wednost po fakturi dobavljada, uvozne daLbine, transportne
tro5kove i druge zavisne tro5kove nabavke. Cena ko5tanja obuhvata tro5kove direktnog
materijala, direktnog rada i indirektne troSkove proizvodnje. TroSkovi su ukljudeni u cenu
ko5tanja nabazi normalnog stepena iskori5ienosti kapaciteta, ne ukljudujiuii tro5kove kamata i
troSkove perioda.

Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u trZi5nim
uslovima poslovanja, nakon umanjenja za troSkove prodaje.

obradun rzraza zaliha utvrduje se metodom prosedne ponderisane cene.

3.11. Stalna sredsfva namenjana prodaji

Imovina koja se drLi za prodaju predstavlja imovinu dija se knjigovodrstvena vrednost moie
nadokanditi prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim kori56e4jem. Ova imovina je
dostupna za momentalnu prodaju u svom stanju pod uslovima koji su uobiiiajeni zaprodaju takve
imovine i njena prodaja je vrlo verovatna.
Stalna sredstva namenjena prodaji vrednuju se po knjigovodstvenoj vrednosti ili po fer vrednosti,
u zavisnosti ot toga koja je nrLa.

3,12. Uie5da u kapitalu zavisnih dru5tava

Zavisna dru5tva su pravna lica koja se nalaze pod kontrolom DruStva. (.ontrola podrazumeva
moi upravljanja finansijskim i poslovnim politikama zavisnog druStva. Iimatra se da kontrola
postoji kada DruStvo poseduje, direktno ili indirektno, vi5e od polovine vlasnidkih ili glasadkih
ptava u zavisnom druStvu. Ude56a u kapitalu zavisnih druStava priznaju se po nabavnoj vrednosti
(metod udela).

3.13. Finansijskiinstrumenti

Klas ifikacij a Jinansij s kih ins trume nata
Finansijska sredstva ukljuduju dugorodne finansijske plasmane, potraiivarfa i kratkorodne
finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. DruStvo klasifikujie finansijska sredstva
u neku od slededih kategorija: sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha" investicije koje se
drZe do dospeia, krediti (zajmovl) rpotraLivanja i sredstva raspoloZiva zaprodaju. Klasifikacija
zavisi od svrhe za koju su sredstva stedena. Rukovodstvo DruStva utvrduje klasifikaciju
finansij skih sredstava pri likom inicij alno g pnznav anj a.
Finansijske obaveze ukljuduju dugorodne finansijske obaveze, kratkorodnr: finansijske obaveze,
obaveze iz poslovanja i ostale kratkorodne obaveze.

Metod efektivne kamate
Metod efektivne kamate je metod izradunavanja arnortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili
frnansijske obaveze i raspodele prihoda od kamate i rashoda od kamaite tokom odredenog
perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja diskontuje buduie gotovinske isplate ili
primanja tokom odekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, tokom
kraieg perioda na neto knjigovodstvenu vrednost finansijskog sredstva ili firransijske obaveze.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se novac u blagajni, sredstva na
tekuiim i deviznim radunima kao i kratkorodni depoziti do tri meseca Jkoje je mogu6e lako
konvertovati u gotovinu i koji su predmet niskog rizikaod promene vrednosti.
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Krediti (zajmovi) i potraiivunja
PotraZivanja od kupaca, krediti (zajmovi)
odredivim plaianjima koja se ne kotiraju na
krediti (kratkoro dni zaj movi) i p otr aLiv anja.

i ostala potralivanja i plarsmani sa fiksnim ili
aktivnom trZi5tu, klasifikujuL se kao potraLivanla t

Krediti i potraZivanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne
kamate, nakon umanjenja vrednosti po osnovu obezvredenja. Prihod od kamate se priznaje
primenom metoda efektivne kamate, osim u sludaju kratkorodnih potraZi,,ranja, gde priznavanje
prihoda od kamate ne bi bilo materijalno zna(ajno.

Umanj enj a vredn osti finansij s kih s redstuva

Na dan svakog bilansa stanja DruStvo procenjuje da li postoje objektivnidokazi da je do5lo do
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredsrtava (osim sredstava
iskazanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha). Obezvredenje finansijskih sredstava se vr5i kada
postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili vi5e dogadaja k,cji su se desili nakon
podetnog priznavanja finansijskog sredstva, procenjeni bududi novdani tokovi sredstava biti
izmenjeni.

Obezvredenje (ispravka vrednosti) potralivanja vrSi se indirektno na osnovu procene
rukovodstvazaiznos dospelih potralivanja koja nisu napladena u do datuma dospe6a zaplafanje,
a direktno ako je nemogu6nost naplate izvesna i dokumentovana. Promene na radunu ispravke
vrednosti potraLivanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspeha. Naplata otpisanih
potraLivanjaknjiLi se u bilansu uspeha kao ostali prihod.

O s tale Jin ans ij s ke o b av e ze

Ostale finansijske obaveze, ukljudujudi obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer
vrednosti primljenih sredstava, umanjene za troSkove transakcije.

Nakon podetnog piznavanja. ostale finansijske obaveze se vrednuju po anrortizovanoj vrednosti
kori56enjem metoda efektivne kamate. TroSak po osnovu kamata se prizraje u bilansu uspeha
obradunskog perioda.

3.14. Porez na dobitak

Tekuii porez
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obradunava i plata u skladu sa propisima o
oporezivanju Republike Srbije. Konadni iznos obaveze poreza na dobitak uwrduje se primenom
poreske stope od I5%o na poresku osnovicu utvrdenu u poreskom bilansu DruStva. Poreska
osnovica prikazana u poreskom bilansu ukljuduje dobitak prikazan u zvanidnom bilansu uspeha
koji se koriguje za sralne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju porezom na dobit
Republike Srbije.

Republidki propisi ne predvidaju da se poreski gubici iz tekuieg periodia mogu koristiti kao
osnova za povralaj porcza pladenog u prethodnim periodima. Medutirn, gubici iz tekuieg
perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice buduiih obradumskih perioda, ali ne
duZe od 5 sodina.
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Odloieni porez
OdloZeni porcz na dobitak se obradunava koriS6enjem metode utvrdivanj a abavezaprema bilansu
stanja, za privtemene razlike proiza5le izmedu knjigovodstvene vrednosti sredstvi i obaveza u
finansijskim izve5tajima i njihove odgovarajuie poreske osnovice koriiiiene u izradunavanju
oporezivog dobitka. OdloZene poreske obaveze se priznaju zasve oporezive privremene azlike,
dok se odloZena poreska sredstva priznaju u meri u kojoj je verovatno da (:e oporezivi dobici biti
raspoloZivi za kori 56enj e o dbitnih privremeni h r azlika.

OdloZeni porez se obradunava po poreskim stopama zakoje se odekuje da te se primenjivati u
periodu kada se sredstvo realizuje lli obaveza izmiruje. OdloZeni porez se evidentira na teret ili u
korist bilansa uspeha, osim kada se odnosi napozicije koje se evidentiraju direktno u korist ili na
teret kapitala, i u tom sludaju se odloZeni poreztakode rasporeduje u okviru kapitala.

3.15. Primanjazaposlenih

Porezi i doprinosi nu zarade i naknade zarada

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Dru5tvo je u obavezi da placa
doprinose drlavnim fondovima kojima se obezbeduje socijalna sigumost zaposlenih. Ove
obaveze ukljuduju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obradunatim po
stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Dru5tvo je, takode, obavezno da od bruto
plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na
teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiZe na teret rashoda perioda na koji se
odnose.

Dru5tvo nije ukljudeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim
osnovama.

Otpremnine
U skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, DruStvo ima obavezu da zaposlenom
isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu tri prosedne zarade ostvarene u Republici
Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. DruStvo nije izvr5ilo aktuarsku piocetru
sada5nje vrednosti ove obaveze i formiralo odgovaraju6e rezervisanje po torn osnovu.

3.16. Prihodi i rashodi

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvrSenih usluga piznaju se u bilansu uspeha pod uslovom
da su svi rizici i koristi pre5li na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu isporuke
robe i proizvoda ili izvrSenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vre:dnosti, umanjenoj za
odobrene popuste iporez na dodatu vrednost.

Rashodi se obradunavaju po nadelu uzrodnosti prihoda i rashoda.
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4. ZNAdAJNE NAdUNOVODSTVENE PROCENE (PArAgrAf I25 MRS 1 _
Prezentacij a finansij skih izvebtaja)

Sastavljanje finansijskih izveltaja zahteva od rukovodstva DruStva da vr5i procene i utvrduje
pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza i
obelodanjivanje potencijalnih potralivanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvefitaja,
kao i prihoda i rashoda u toku izvestajnog perioda. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na
prethodnom iskustvu, teku6im i odekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloZivim
informacijamanadan sastavljanja finansijskih izvestaja. Stvami rezultattrnogu da se railikuju od
procenjenih iznosa.

Najznadajnija podrudja koja od rukovodstva zahtevaju vr5enje procene i dtono5enje pretpostavki
predstavljena su u daljem tekstu:

4.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme

DruStvo procenjuje preostali korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake
poslovne godine. Procena korisnog veka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na
istorijskom iskustvu sa slidnim sredstvima, kao i predvidenim tehnolo5kim napretkom i
promenama ekonomskih i industriiskih faktora.

Ukoliko se sada5nja procena razlikuje od prethodnih procena, promene uL poslovnim knjigama
DruStva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 ,,Radunovodstvene politike, promene
radunovodstvenih procena i gre5ke". Ove procene mogu da imaju znaEajne efekte na
knjigovodstvenu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekuieg
obradunskog perioda.

4.2. Umanjenje vrednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Dru5tvo vr5i pregled knjigovodstvene vrednosti materijalne i nematerijalne
imovine i procenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrednosti nekog sredstva. prilikom
procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generi5u nezavisno
dodeljuju se odgovarajuioj jedinici koja generi5e novac. Naknadne p.o-ir. u dodeljivanju
jedinici koja generi5e novac ili u vremenu novdanih tokova mogu da utidu na knjigovodstvenu
vrednost odnosne imovine.

4.3. IspravkavrednostipotraZivanja

Ispravka vrednosti sumnjivih i spomih potralivanja je izvr5ena na osnovu procenjenih gubitaka
usled nemogudnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rbk toGrancle
naplativostipotraLivanja. Procena rukovodstva je zasnovananastarosnoj anahzipotraZivanja od
kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promenami u postoje6im uslovima
prodaje. Ovo ukljuduje i pretpostavke o buduiem pona5anju kupaca i odekivanoj bududoj naplati.
Promene u uslovima poslovanja, delatnosti ili okolnostima vezanim za odredene kupce mogu da
imaju za posledicu korekciju ispravke vrednosti sumnjivih i spomih potraZivanja obelodanS.rr" ,
priloZenim finansij skim izvestajima.
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4.4. Ispravka vrednosti zastarelih zalihaizaliha sa usporenirn obrtom

DruStvo vrSi ispravku vrednosti zastarelih zahha kao i zaliha sa usporenirn obrtom. pored toga,
odredene zalihe Dru5tva vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vr,ednosti. procenu treto
prodajne vrednosti zahha izvrsena je na osnovu najpouzdanijih raspolo;Zivih dokaza u vreme
vr5enja procene. Ova procenauzima u obzir odekivano kretanje cena i troiikova u periodu nakon
datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od bududih dogadaja koji tr,oba da fotvrde uslove
koji su postojali na dan bilansa stanja.

4.5. Sudski sporovi

Prilikom odmeravanj a i priznavarya rezervisanja i utvrdivanja nivoa izloZenosti potencijalnim
obavezama koje se odnose na postojede sudske sporove rukovodstvo Dru5tva donosi odredene
procene. Ove procene su neophodne radi utvrdivanja verovatnode nastanka negativnog ishoda i
odredivanja iznosa neophodnog zakona(no sudsko poravnanje. Usled inhr:rentne neizvesnosti u
postupku procenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrdenih
procenom. Zbogtoga se procene koriguju kada DruStvo dode do novih infcrrmacija, uglavnom uz
podr5ku internih strudnih sluZbi ili spoljnih savetnika. Izmene procena mogu dau znaEajnoj meri
utidu na budude poslovne rezultate.

1 1



Nabavna bruto
vrednost na
poCetku godine
Povedanje:
Nabavke u toku
godine
Nabavna bruto
vrednost na
kraju godine

Kumulirana
ispravka na
poletku godine
Povedanje:
Amortizacija u
toku godine
Ostalo
Stanje ispravke
na kraju
godine

Neto sada5nja vrednost:
31. decembra
2016. godine
Neto sada5nja vrednost:
3l.decembar
2015. godine
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5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

cd Vranje

Ukupno

62,825

63,121

(25,690)

(1,024)

(3,034)

Q,250)

33373

37,135

Ulaganja u
razvoj

Koncesije,
patenti,
licence i

slidna prava

Ostala Nematerijaln{
Goodwill nematerijalna ulaganja u I

ulaganja pripremi i

22,4gq

40,327

40,623

(3,192)

(1,024)

(3,034)

(7,250)

33,373

37,135

296

296

296

296
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Nabavna vrednost na
poietku godine

Poveianja

Prodaja
Aktiviranje u toku
godine

Nabavna vrednost na
kraju godine

Kumulirana ispravka
na podetku godine

Amortizacija

Prodaja
Stanje na kraju
godine

Neto sadalnja
vrednost:
31. decembra 2016.
Neto sada5nja
vrednost:
31. decembar20l5.
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6, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

" a-d Vranje

u h ma dinara
Ulaganje
na tudim

Ukupno

7,195 7,969,956

106,549

(r,zsr,255)

(48,628)

6,675,522

(405,514)

(23s,20r
83,899

(549,793)

7,195

(7,195)

6,125,729

kredita

ZemljiSte

264,074

5,087

269,161

Gra<levinski
objekti

Postrojenja i
oprema

Investicione
neketnine

780.464

780,464

(15,102)

(14,363)

(29,465)

6,172,606

37,517
(1,246,476)

(276,066)

(r44,092)

83,989

(336,168)

599,083

6,4t2

(4,779)

600,716

(103,152)

(76,746)

(176,965)

4s,|,34

s7,f33

(48,6P8)

s4,l3e

4,627,479 423,751

DruStvo je na vecem delu svoje imovine, upisalo hipoteke i zaloge kao
koje koristi i kredita koje koriste zavisna druSwa.
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7, DUGOROdM NIN,q.NSIJSKI PLASMANI

u  h i l i a rl ama d inqrc

Ime pravnog lica u dijem kapitalu je udesie Vlasnidki
udeo (%) Bruto iznos Isprravka

vrednosti
Neto iznos

Simhem 23% 76,918 (41,624) 35,294
Si.po Commerce r00% 517 517
Tehnidki pregled Ra5ka 49% 228 228
F-ka klamarica Stankovi6 S. 10 .5  71 10 .5  71
F-ka tepiha Manii S. 49% 9,350 9,350
IH Dunia - Simka 29% 105 ,810 105 ,810
Qqogo. 100% 164,544 164,544
Simpo Sarajevo 88 8 8
Simtak 80% 9,740 9,740
SIK Bosanska Gradi5ka 51% 1,959 1,959
Simpo Skoplie - Simak 99% 286,789 286,188
Kondiva 93% 1,383,495 r,383,495
Si market 100% 756,693 156,693
Simpo Line 100% 1 3 , 0 1 9 13 ,01  g

ltqpo dediji krevetidi r00% 699,949 699,948
Simpo Dekor 100% 486,325 486,325
Simpen 175,163 t7 5,163
Simpo Tepisi t00% 94,48s 94,485
Sirogojno r0% 383 383
Simpo Drvo 100% 491,375 491,375
Berzanski posrednik AB Invest u likvidaciii 7.497 ' j.49

Simpo Cveie r00% 405,570 405,570
Simpo Vlasina r00% 341,462 347,462
Simbi Crna Trava r00% 93.146 93,146
Simpo Spol 363 363
Simpo Zagreb Fkvatska 223 223
Simpo Gmbh Nemadka 2,448 2,448
S i m p o & G K a m A l b a n i i a 50% 2,825 2,825
KCS d.o.o. Beosrad 100% 586,649 586,649
Simpo S ik  d .o .o .  KurSuml i ia t00% 49 49
Simpo d.o.o. Podgorica 100% 250,345 290,991
Agencija za kniigovodstvene usluse - SIMAG 49% 527 527
a) Uie56e u kapitalu zavisnih pravnih lica 6,464,504 (58,471) 6,406,033
Jugobanka u stedaju, Beograd 29,295 (29.zes)
Vranjska banka u stedaju, Vranje 6,919 6.,919)
JUBMES, Beograd 1,059 (1 .0se)
Univerzal banka, Beograd r 0 l (  r01 )

t 4
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016. godine

Beobanka u <  7? ) (5 ,732
Vojvodanska banka, Novi Sad t74 ( r7  4)
Agrobanka, Beograd 62r (62r)
Beogradska banka u stedaju, Beograd 35.756 (35,7 56)
Alpha bank Srbiia, Beoqrad 3 (3)
b) Uie56a u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od
vrednosti raspoloZive za prodaiu 79,660 (79,660)

Simpo dekor d,o.o. 264,008 264,008
Simpo Dediji kreveti6i, Radovnica 79,015 79,015
Simpo Tepisi, Stajevac 170,825 I  10,825
S mpo drvo, Vranje I  53,84 1 153 ,841
Simpo Cve6e 129,143 t29,743
Simpo Vlasina 59,271 59,271
Kondiva 164,761 164,761
Simpo Line 2,623 2,623
Simbi Crna Trava 17,353 17,353
c) Dugoroini plasmani matiinim i zavisnim pravnim licima 981.440 981.440

Ukupno dugoroini finansijski plasmani (a do c 7,525,671 13i8.198 7,387,473

8. DUGOROdNAPOTRAZIVANJA

u hi l iadama dinara

Naziv Bruto
iznos

Ispra,rka
vrednosti Neto iznos

P otr aLiv anj a za pr o date stanove 53,4r7 53,477
UtuZeni radnici zaprodate stanove 66 (66)
Dugoroina potraZivanj a 53,483 66 53,417

l 5



NAPOMENE T]Z FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016. godine

9. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

u $ljar
31. decembra 3I.

20r6.

OdloZene poreska sredstva po osnovu (a)
a) ruzlike izmedu knjigovodstvene vrednosti imovine i njene
poreske osnovice

IO. ZALIHE

Materijal
Nedovr5ena pro izvodnj a
Gotovi proizvodi
Dati avansi
Roba
Alat i inventar

Minus: ispravka vrednosti
Materijal
Dati avansi
Roba
Rezervni delovi
Alat i inventar

u hiljfda
2016.

$7.s0;  i
73.66s i

848.764 i
33.983 i
l .e l5  i

Starosna struktura pladenih avansa za zarlihe i usluge

dina
rbra

1 5 .

45.604

45.604

a dinara
2015.

356.1  I  5
75.746

477.821
60.040
2.25r

97t.973

(r3.se4)

(r3.se4)

958379

dinara
Starost plaienih avansa zazalihe i usluge

u danima Do 365 dana Preko godinu
dana UI lpno

Plaieni avansi, bruto 22.004 tt.979 33.983
Ispravka vrednosti (rr.e7e) ftr.9791
Pladeni avansi, neto 22.004 22.004

t 6

ra
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembsr 2016. godine

11. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI

Stalna sredstva namenjena prodaji vrednovana su po nabavnoj vrednosti, kpja
vrednosti umanjene za troSkove prodaje, Sto je u skladu ru putag.ufom l5 MSFI 5 -
koja se drLizaprodaju.

12. POTRAZTV,q,N.TA PO OSNOVU PRODAJE

Kupci u
zemlji -

matidna i
zavisna

pravna lica

Kupci u
ino -

ostala
povezana
pravna

lica

Kupci u
zemlji -
ostala

povezana
pravna

lica

Kupci u
zemlji

Kupci u
inostranstvu

u hiliadama dinara

je nila od fer
Stalna imovina

Potraiivanja
- ukupno

Bruto potraZivanje na podetku
godine

Bruto potraZivanje na kraju
godine

Ispravka vrednosti na podetku
godine

Smanjenje ispravke vrednosti
u toku godine po osnovu
naplate

Poveianj e ispravke vrednosti
u toku godine
Ostalo

Ispravka vrednosti na kraju
godine

NETO STANJE
3 l. decembar 2016. godine

3 I . decembra 201 5. godine

328,897 1,453

389,953 l,tt4

(100,531) (1,453)

339

(100,s31) (t,tt4)

289,422

228,366

1,000,365

511,964

511,964

1,000,365

1,1  18 ,555

1,130,047

(974,212)

221,368

(3,7s8)

(7s6263)

374,754

143,343

3\t5,359

4]t0,156

(37t9,263)

(n,302)

(380,904)

2,869,909

2,443,234

(1,455,459)

221,707

(3,758)

(r,302)

(1,238,812)

30,893

16,096

1,204,422

1,389,170

r r  h i l iqdcr r ro  d

Stalna sredstva
namenjena prodaji

Neto stanje 31.12.2016. godine t.240.355
Neto stanje 31.12.2015. godine t.240.35s

t 7



Starost potraLivanja u danima
PotraLivanja
do 365 dana

starosti

PotraLi:ranja
starija od

godinu dana

Ukupno
(2+3)

I 2 3 4

Kupci u zemlji - matidna i zavisna pravna lica (bruto) 5ll,964 5rr.964
lspravka vrednosti

Neto potraZivanja slt,964 511,964

Kupci u inostranstvu - matidna i zavisna pravna lica (bruto) 289,422 100,53 1 389,953
Ispravka vrednosti ( r  00 ,531) (  100,53 I  )
Neto potraZivanja 289.422 289.422

Kupci u zemlji - ostala povezanapravna lica (bruto) 1 , 1 7 4 l, l l4
Ispravka vrednosti (1 ,1  l 4 ) ( 1 , 1 1 4 )
Neto potraZivanja

Kupci u zemlji (bruto) 374,754 756,263 1,130,047
Ispravka vrednosti (756,263) (756,263)
Neto potraZivanja 374,754 374,754

Kupci u inostranstvu (bruto) 30,993 380,904 410,156
Ispravka vrednosti (380,!)04) (380,904)

30.893 30,893

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembur 2016. godine

t,SIMI'O" a.d. Vranje

Na dospela potaiivanja DruStvo ne vrsi obradun zatezne kamate. Naplata potraiivanja nije
obezbedena teretom na imovini duZnika ili jemstvom treieg lica.

13. DRUGA POTRAZTVAN"TA

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra

2016. 2015.

P otr aLiv anja od zapo slenih
P otr aiiv anj a za naknade zar ada koj e se refundiraj u
O stala kratkoro dn a p otr aLiv anj a
Ispravka vrednosti drugih potraLiv anja
DRUGA POTRAZIVANJA:

9 .016
58.368

5.406
(31.44r)

7.842

34.369
3.291

(1 1.864)
41.349

1 8
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
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14. KRATKOROENI FINANSIJSKI PLASMANI

u hiliadama dinara

Kratkorodni
kediti

matidnom i
zavisnim
pravnim
licima

Ostali
kratkorodni
plasmani

Ukupno

Bruto stanje na podetku godine

Bruto stanje na kraju godine

Ispravka wednosti na podetku
godine

Ispravka vrednosti na kraju
godine

NETO STANJE
3l.decembar 2016. godine

31. decembar 2015. godine

4,335

767,405

767,405

4,335

49,4gg

46,166

(13,127)

(13,813)

32,353

36,361

81,470

81,470

(81,470)

(81,470)

135,293

895,041

(94,597)

(95,283)

799,759

40,696

u hiliadama dinara

Vrsta plasmana Rok
dospe6a Valuta Kamata Bruto

iznos Ispravka Neto
iznos

Kondiva 31.12.2017.RSD 3%o p.a. 85,313 85,3 13

Simpo dediji krevetidi 3r.r2.2017.RSD 3%o p.a. 182,226 182,226

Simpo dekor 31.r2.2017.RSD 3Yo p.a. 288,149 28g,l49

Simpo tepisi 31. t2 .2017.RSD 3Yo p.a. 40,g l g 40,818

Simpo drvo 31.r2.2017.RSD 3%o p.a. 97,001 97,001

Simpo Cve6e 3l.12.2017.RSD 3Yo p.a. 27,082 27,082

Simpo Vlasina 31.12.2017.RSD 3o/o p.a. 42,491 42,491

Simbi Crna trava 3r.12.20r6.RSD 35 3 5

Simpo dekor 31.r2.2016.RSD 3,100 3 ,1  00

Simpo dediji kreveti6i 31.12.2016.RSD 1,200 1,200

a) Kratkoroini krediti zavisnim pravnim licima 767.405 767.405

I 9



NAPOMENE AZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016, godine

c) Ostali kratkoroini plasmani

15. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima
2. Dinarski poslovni radun
3. Devizni poslovni radun
4. Dinarska blagajna
5. Deviznablagajna
6. Ostala novdana sredstva

UKUPNO (1 do 6)

"SIM.PO" a.d. Vranje

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra

2016.  2015.

12.660
241.660

5t7
701
70

12.6t9

29.905
47.739
r5.9s2
1.708

t28
1 0 . 5 1 9

105.951

Kratkorodni finansij ski krediti

Potro5adki krediti Simpovih radnika 17,096
Sindikalni krediti

23290 UtuZeni sindikalni krediti (5 ,091)

23291 PotraZivanja za utuZene pk
kediti simpovih radnika (2,401)

23292 Utuzeni sindikalni krediti (6,321)

b) Ukupno kratkoroini krediti i plasmani (13,813)

12,867

Vrsta plasmana Rok dospeia Valuta Bruto iznos Ispravka Neto
iznos

"Kondiva" d.o,o. 5.450 (5.450)
"Lagado" d.o.o. 60.000 (150.000)
"Bureau cube" 13.660 (  l3 .660)
Nova Stobodna REC 120 (r20),'KCS''

400 (400)
"Bureau cube" 1.840 I 840
Ostali kratkoroini finansijski plasmani - ukupno 81.470 (81.470)

268.073

20



NAPOMENE AZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
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16. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIdENJA

L Unapred plaieni tro5kovi
2. P otr aLiv anj a za nefakturi sani priho d
3. Ostala aktivna vremenska rczgranihnja
UKUPNO (1 do 3)

31.r2.2016.
Broj

akcija

"SIM,PO" a.d. Vranje

u hiljadama dinara
31. decembra 31. decembra

2016.  2015.

26.269t, 17.598
26.268i 17.598

17. KAPITAL

Akcijski kapital Drustva iskazan na dan 31. decembra2016. godine u iznosu od g.72g.g45 hiljada
RSD (2015. godine 9.729.945 hiljada RSD) dini 5.401 .022 oiienih akcija (201:i. godine 5.40L022
obicnih akcija).

Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od
vrednosti i kod Agencrje zaprivredne registre.

Struktura osnovnog kapitala Drustva data je u narednom pregledu:
uL hiljadama dinara
4n.12.2015.

7o uie56a Broj
akcija 7o uie56a

Akcije fizidkih lica
Akcije pravnih lica
Akcije Republidkog fonda pIO

Akcije fonda za razvoj RS
Akcije Republike Srbije
Akcij e Akcionarskog fonda
Grad Vranje
Nacionalna sluZba za zap ollj av anj e
PIO fond RS
Op5tina Bujanovac
Op5tina Trgovi5te
Republidki fond zdravstva

5s0.992
50.721

153 .951
24.993

r.974.821
400.929

t.268.288
r98.719

99.563
46.323
3r.029

696.109

s50.99?.
50.78',,1

153 .95 l
I  1 .  1 5 7

1.999.814.
305 .514

r.268.288
198.719

99.563
46.323
31.029

761.666

r0%

1 %

3%

36%

36%

23%

23%

4%

2%

1 %

l o

t 3 %

t 3 %

t %

4o/o

0%

2 t %

7Yo

30%

5%

2%

l o

1 %

r6%

100"

Dru5tveni kapital obradunske akciie 100,000/T

Nominalna vrednost jedne akcije je 1.801,50 dinara.
Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi na dan
dinara.

s.496.438

95,415

5.401.022 _ 100,0070

95,415 100.00%

10.04.2017. godine iznosi 105

21
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"SIMPO" a.d. Vranje

18. DUGOROdNA REZERVISANJA

U skladu sa Zakonom o radu i dlanom 128. Kolektivnog ugovora potpisanog 15.08.2006. godine
izmedu generalnog direktora Dru5tva i Samostalnog sindilata, Dru5tvo ima obivezu da zaposlenom
lsqt{i otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu tri prosedn e zarade ostvarene u Republici
Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Naknade zaposlenirna po osnovu ovih

izvr5ilo aktuarsku procenu sada5nje vrednosti ove
o tom osnovu u prateiim finansijskim izve5tajima.
cja zaposlenih, rukovodstvo DruStva veruje da bi
a, bila nematerijalna za po5tenu prezentaciju

19. DUGOROdNE OBAVEZE

Kreditor Rok otplate
Podetak
otplate Obezbedenje Kamatna

stopa

Valuta
u kojoj

J e
kredit
uzet

Iznos u
stranoj valuti

Iznos
hiljada
dinara

2 J 4 5 6 7 8
Banke u stedaju (Pariski i
Londonski klub) 2.950.r69
Fond za razvoj
Republike Srbiie I 362.306
Javni prih. (por.na
promet, por.i doprin.na
zarade, ost.)

46.544

Javna preduzeia
(Beograd, Vranje, Novi
Sad, Kralievo)

r 3 5.603

l) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 3.494.622

Sllju 
,. razvoj or 

l ,6.03.20;3 1  .03 .201 8 . 2,5ohg. I RSD 143,316
Fond za
01206

razvoj RS
t6.03.2011 3 r  .03.2018. 2,5%og. EUR 320,817.03 39,612

Fond za razvoj RS l0
/00847 05.03 .2010.04.03.2017. 2,5% g. RSD 74,384
Fond za razvoj RS
05947 30.12.2011 31.12.2018. 2,5% g. EUR 363,391.8r 44,870
Fond za razvoj RS
05947 30.12.2011 31.12.2018. 2,59/o g. RSD 75,926
Fond za razvoj RS
01784 10.05.2012.3  l  .03 .201 9 . 2,59/o g. EUR 391,309.99 48,316
Fond za
0 1 7 8 5

razvoj RS
t0.05.2012.3r.03.2019. 2,5o/o g. RSD 53,612

Fond za
05304

razvoj RS
06.12.2012.31 .09.2019 . 2,50/og. EUR I  ,145,054.90 141,383

Fond za
0s30s

razvoj RS
06.12.2012.31.09.2019. 2,59/og. RSD 105,589

Sryska banka a.d.
t7.05.2012. 10.0s.2018. 4.071%

s EUR 1,910,305.47 236,577
Fond za razvoj RS
23203 17.12.2014.30.09.2017. 1o/^o EUR 1,954,982.02 241,386

22
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"SIMIPO" a.d. Vranje

v €tluta u
kcjoj je
obaveza

ugovorena

E;U

EU

Fond za razvoj RS
23204 17.t2.2014.30.09.20t7. 3%g. RSD 3 8 1 , 6 1 1
Fond za razvoj 02-2080
20.05 .2015. 20 .05 .2018.20.05.2016. l%o p.a. EUR 524.545.80 64,767
Fond za razvoj 02-2080
20.05.2015. 20.05.2018. 20.05.2016. lo/o p.a. RSD 36,679

Fond za razvoj 23630
17.09.201s. 30.09.2019.30.09.2016.

Hipoteka KP
464t1K.O.

Savski
venac, Kp.
Br.46512

K.O. Savski
venac

3%o p.a. EUR 1,787,227 .23 220,673

Fond za razvoj 23630
t7  .09 .20rs. 30.09.2019.30.09.2016.

Hipoteka KP
464n K.O.

Savski
venac, Kp.
Br.46512

K.O. Savski
venac

3%lo p.a. RSD 34,479

Fond za razvoj 02-4602
16 .11 ,201s . l 5 . l 1 . 2 0 1 8 .16.11.2016. nema lohp.a. EUR 130.730.74 16,142
Fond za razvoj 02-4602
1 6 . 1 1 . 2 0 1 5 . 1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 .16 .11 .20r6 . nema l%o p.a. RSD 1,8'72
Fond za
Republike Srbije
ss62) -  20ts

razvoj
(o)- 3t.12.2016. 31.12.2018.

l0 blanko
sopstvenih

menlca
l%o p.a. EUR 249,130.94 30,000

Fond za razvoj
Republike Srbije
6028/2016

EUR t62,631.12 20,000

Fond za razvoj
Republike Srbije
7065t20r6 EUR 2,024,955.73 250,000

2) Dugoroini krediti i zaj rovi u zemlji 2,261,253
u^url\fJ uuGUR()cNE otsAVEZE (l + 2) 5,755,875

20. KRATKOROENE FINANSIJSKE OBAVEZE

Poverilac/Kreditor Rok otplate Podetak
otplate

Instrumenti
obezbedenja

Kamatna
stopa

V
k

AOFr (SDR
3. I_0_Ug.2015)
r935t20r5

31.12.2016. 31.12.2016.

l4 registrovanih
blanko menica,

hipoteka na
nepokretnostima
u l istu 155 KO
Savski venac,

KO 15333 KO
Vranie

3%o p.a.

Postanska (Br.
partiie 6161300'l\ 28.02.14. 28 .03 .  13 . 8%g+\lB

S
Postanska (Br.
part i ie 61673008) 14.05.14. 1 4 . 0 5 . 1 3 . 8%g+\3

S E

Lluta u
doj je

Iznos
obaveze u

stranoj valuti

Iznos
obavez

u
dinarin

po
kliient

R | ,029,963.71 127 ,1

R 3,346,004.73 413,1

UR 2,075,504.06 256,2,

ZJ
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Srpska banka
cesijom preuzeo
Agencljaza
sanaciju banaka

EUR 288,119.12 34,9

Univerzal banka
a.d. u stedaju -

aktivirana ganacija
kojaje sluZila kao
jemstvo urednog
izmirenja obaveza
prema JP Srbija
Sumama

RSD 15,9.

a) l(ratkoroin krediti i novi u zemlii 9,41
Agrobanka a.d. 27.04.20t2. 15 .1  0 .2015 . r0% g. EUR 1,944,444.44 240 0:
Fond za razvoj RS
00208 26.01.2005.31.12.2007 . r% g- EUR 62,809.14 7,6
Fond za razvoj RS
00277 02.02.200s.31.12.2007. 1% e. EUR 252,950.42 30,7,
Fond za razvoj RS
01244 13.0s.2005.3 L03.2008 1 %  g . EUR 184,690.78 ) )  A r

Fond za razvoj RS
03194 01 .1  1 .2005 30.09.2008 t %  e . EUR 193,796.97
Fond za razvoj RS I I
03471 lzz . t t .200s.  l :o .oq.zoos. r% e. EUR 193.078.16 | 23,+
Fond za razvoj RS
0035s 29.12.2005.31.r2.2008 I% e. I EUR 173,912.39 21,7,
Fond za razvoj RS
00988 03.04.2006.31.03 .2009. l% g . EUR 210,246.64 ? 5  5

Fond za razvoj RS
01469 01.06.2006.3r.03.2009. l%  e . ]BUR 232,711.90 28,3r
Fond za razvoj RS
02175 06.r0.2006.30.09.2009. l% e . IJUR 99,182.47 72,0,
Fond za razvoj RS
1 8354 24.07.2009.30.06.201s. 0,5o/o g, ]JUR 300 ,835 .10 37 ,1 ,
Fond za razvoj RS
I  8 3 5 s 24.07.2009.30 .06 .2015 . 0,5o/o g. I{SD 231,0
Fond za razvoj RS
1 9 6 0 1 06.0s .2010.30.11 .2013. 2% e. ITSD 433,6'.
Fond za razvoj RS
0 1 5 5  I 27.04.2010.21.04.2013. 2%e. TJUR 366,497.56 44.5
Fond za razvoj RS
02436 05.07.2010.05.07 .2013. l%e. TiUR 96,914.01 1 1 7

Fond za razvoj RS
01207 16.03.201r 16.09.2011 2,50/og. Fi.SD 149,0,
Fond za razvoj RS
051t2 t 0 . l  1 . 2 0 1  I r0.11.2014. l %  g . E:UR 148,038.27 18,0r
Fond za razvoj RS
01317 06.04.2012.3  1 .03 .2015 . l %  g . EUR 271,243.02 32,9,
Fond za razvoj RS
0 1 5 4 0 20.04.2012.31.03.2015. t% e . EUR 543,549.79 66,1
Fond za razvoj RS
22727 0 8 . 0 1 . 2 0 1 3 .30.09.2015. 3.5%g. RSD 324,0

1 A
L A
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016. godine

AOFI - ugovor
2004n6 26.05.2017.26.05.2017 .

hipoteka nad
objektom
Zvezdara,
Zrenjanin,

Vranje, Ko Strai
grad, zgrade

Kondiva
Buianovac

3% e. EUR 1,300,000 160,5

AOFI - ugovor
2019t16 19.07 .2017 . 19.07.2017.

hipoteka nad
objektom

Zvezdara,KO
Strai grad, KO
Savski venac

4% e. EUR 1,200,000 l 4 8 , l r

AOFI - ugovor
2043tr6 11.08.2017.17.08.2017.

hipoteka nad
objektom

Zvezdara,KO
Strai grad, KO
Savski venac

3.07% g. EUR 3,000,000 370,4

Fond za razvoj
Republike Srbije
2016t23766

29.07.20t6.07.03.2016.5 blanko menica 3,5Yo g EUR 2,027,541 247,3r

Banca Intesa ( s  6 5
b) Deo dugoroinih kredita i zajmova koji dospeva do jedne
godine 2,704,3

Metroplitan Project
doo. A '

Beogradska
poslovna Skola
Beograd

RKS
NBS 640,2:

Simpo
organizacija
Sindikata

3t.12.2015. 31.r2.201s. nema 4,0t

Ostale kratkoroin e obaveze 644,7'
u KU rN u KKA'I'I(OROCNE FINANSIJSI(E OBAVE ZE (t DO 4,196,4:
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21. OSTALE KRATKOROENE OBAVEZE

1. Obaveze iz specifidnih poslova
2. Neto obaveze po osnovu zarudai naknada zarcda
3. Obaveze zaporcze i doprinose nazarade i naknade zarada

na teret zaposlenog
4. Obaveze zaporcz i doprinose nazarade i naknade zarada

na teret poslodavca
5. Obaveze zabruto naknade zarcdakoje se refundiraju
6. Obaveze po osnovu kamatai tro5kova finansiranja
7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu sluZbenog

putovanja, smeStaja, otpremnine i drugo
8. Obaveze prema organima upravljanja
9. Obaveze prema fizidkim licima zanaknadepo ugovorima
10. Ostale obaveze
OSTALE KRATKOROdNE OBAVEZE (1 do 10)

1 . Obaveze za porez iz rezultata

2. Obaveze zaporeze, carine i druge dalbine iz nabavke ili
na teret tro5kova

3. Ostale obavezezapoteze, doprinose i druge daibine
OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I
DRUGE DAZBTNE (1 DO 3)

"SIM,PO" a.d, Vranje

u hiljadama dinara
3 1. decembra 31. decembra

2016. 2015.

7r t .821,
457.35:'

563.542.

348.924

44.289
714.875

3.330

r1.322

(s.010)

6 5 0 . 1 1 0
654.043

390.97r

242.13s

35.679
597.265

3.856

1 5 . 4 1 0
59

(3.6s2)
2.850.448 2.s85.876

u hiljad,ama dinara
3 l. decembra 31. decembra

2016. 2015.

22. OBAVEZF, ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAZBINE

7.167

330.t2s

5.925

35 r .001

5 . 1 5 1

343.217 356.152
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23. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

24. DRUGI POSLOVNI PRIHODI

1. Prihodi od zakupnine
2. Ostali poslovni prihodi

DRUGr POSLOVNT PRTHODT (r + 2)

25. TROSKOVI MATERIJALA

1. TroSkovi materijala zaizradu
2. Tro5kovi ostalog (reZijskog) materijala
TROSKOVT MATERTJALA (r + 2)

"SIM.PO'? a.d. Vranje

u hiljadama dinara

u lhiljadama dinara

u hiljadama dinara
01.01-3 i .12.  0t .01-3r.r2.

2016. 20t5.
39.097

3.723
47.9s6
2.773

42.820 50.729

urhiljadama dinara
0 1 . 0 1 - 3 1 . 1 2 .  0 1 . 0 1 - 3 1 . 1 2 .

2016.  2015.

r.040.528
14.229

663924
t7.553

1.054.757 681.477

Vanbilansna aktiva obuhvata slededa sredstva: Vrednost

I uda roba r .974
Tuda osnovna sredstva 207.621
Prrm{ene l le 461.886
uKupno 67r.48r

vanDuansna pasiva obuhvata sledede izvore vanbilansnih sredstava: Vrednost
I uca roba r .974
Tuda osnovna sredstva 207.62r
Primljene garancije 46r .886
uKupno 671.481
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"SIM,PO" a.d. Vranje

26. TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIdNI RASHODI

u hiljadama dinara
01  .01 -3  1  .  12 .  0 l . 01 -3  1 .12 .

2016. 2015.

1. Tro5kovi zaradai naknada (bruto)
2. Troskoviporezai doprinosa nazaradei naknade nateret

poslodavca

3. Tro5kovi naknada po ugovoru o delu
4. Tro5kovi naknada po autorskim ugovorima
5. Tro5kovi naknada po ugovoru o privremenim i

povremenim poslovima
6. Tro5kovi naknada fizidkim licima po osnovu ostalih

ugovora
7. Troskovi naknada direktoru odnosno dlanovima orsanima

upravljanja inadzora
8. Ostali lidni rashodi i naknade
TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I
osTALr LreNI RASHODI (1 do 8)

27. TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA

1. Tro5kovi usluga na izradiudinaka
2. Tro5kovi transportnih usluga
3. TroSkovi usluga na odrZavanju
4. TroSkovi zakupnina
5. Tro5kovi sajmova
6. TroSkovi reklame i propagande
7. Tro5kovi ostalih usluga
TROSKOVT pRorzvoDNrH USLUGA (1 do 7)

1.097.188 1.973.873

urhiljadama dinara
01.01-3 I  .12.  01.0r-31.12.

2016. 2015.

861.7891

154.445;

2.027

78.927

950.145

r69.597

3.360

106

3.904

846.761

I 2
29.222
56.507
5.647
2.550

22.088
4.016

28
29.135
44.468
3.795
3.478

16.22r
3.309

r20.042 100.434
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28. NEMATERIJALNI TROSKOVI

1. TroSkovi neproizvodnih usluga
2. Tro5kovi reprezentacije
3. Tro5kovi premije osiguranja
4. Tro5kovi platnog prometa
5. TroSkovi dlanarina
6. TroSkoviporeza
7. Tro5kovi doprinosa
8. Ostali nematerijalni troSkovi

NEMATERTJALNT TROSKOVT (1 do 8)

1. Prihodi od uskladivanja vrednosti potraZiv anja i
kratkorodnih finansij skih plasmana

PRIHODI OD USKLAEIVANJA VREDNOSTI
OSTALE TMOVTNE (1)

1. Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme
2. Obezvredenj e potra Liv anj a i kratkorodnih fi nansii skih

plasmana

RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI
OSTALE TMOVTNE (1 + 2)

155.532 175.316

u hiljadama dinara
0r.01-31.12. 01.01-3t.r2.

2016. 2015.

22r .707 168.097

22r.707 168.097

uLhiljadama dinara
0r.0r-3r.12. 01.01-31.12.

2016. 2015.

30.434 72.780

30.434 72.780

0r.01-3r.12.
2016.

"SIM,PO" a.d. Vranje

u hiljadama dinara
01.01-31.12.

2015.

12.4311
r.25: i

68.49t1
17.95ti
1.05t)

31.7t41

22.611

12.249
t.226

8 3 . 6 1 1
9.536
1.264

40.387

27.043

29. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRE,DNOSTI OSTALE IMOVINII KOJA SE
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

30. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINID KOJA SE
ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
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31. OSTALI PRIHODI

1. Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina.
postrojenja i opreme

2. Dobici od prodaje materijala
3. ViSkovi
4. Nenaplacena otpisan a potr aziv arl a
5. Prihodi od efekata ugovorene zaitite od,rizika
6. Prihodi od smanjenj a obaveza
7. Prihodi od ukidanja dugorodnih i kratkorodnih

rczewisanja
8. Ostali nepomenuti prihodi

OSTALI PRIHODI (t do 7)

32. OSTALI RASHODI

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater.
imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Gubici po osnovu prodaje udesia u kapitalu i hartija od
vrednosti

3. Gubici od prodaje materijala
4. Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme
5. Manjkovi
6. Rashodi po osnovu direktih otpisa potrazivanja
7. Ostali nepomenuti rashodi
8. Obezvredenje ostale imovine

OSTALI RASHODI (t do 6)

u
01.01-3  I  .12 .

2016.

hiljadama dinara
0 l  . 01 -3  1 .12 .

2015.

486.006

3.53t1

43i
61.4541

882:

16.600

29.624

3.082
26

4.500
40.440

677.830

9.055
568.519 764.557

0 1 . 0 1 - 3 1 . 1 2 .
2016.

u hiljadama dinara
0 1 . 0 1 - 3 r . 1 2 .

2015.

22.831

2t8

158.00;

8.785

380

228
5.425

55.238
4.105

181.057 74.161

30



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016. godine

ttSIMPO't a.d. Vranje

33. NETO DOBITAK/NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

u hiljadama dinara
01.01-31.1i2.  01.01_31.r2.

2016. 2015.

1' Prihodi po osnovu ispravki gresaka iz ranijihgodina koje nisu
materijalno znadajne

2. Gubitak poslovanja koje se obustavlja
3' Rashodi po osnovu ispravki gresaka izranijihgodina koje nisu

materijalno znadajne

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja (3+2_l)

34. ZARADA PO AKCIJI

Drustvo izradunava osnovnu zaradu po akciji kao odnos neto dobitka izkontinruiranog poslovanjakoji pripada akcionarima koji poseduju obidne akcije i ponJerisanog prosednog lrroja obidnih akcijau opticaju zaperiod, ne uzimaju6i u obzir sopstvene akcrje stecene u toku godine od strane Drustva.
Proradun zarade po akciji 2a2014. i2013. godinu izvrSen je na osnovu sledeiih podataka:

u hiljadama RSD
20L6. 2015.

Neto gubitak tekuie godine

Ponderisani broj obidnih akciia

35. USAGL.{SAVAN"TN POTRAZIVANJA I OBAVEZA

Drustvo je vrSilo usagla5avanje svojih potralivanja i obavezasa stanjem na dan 31.j 2015. godine. u postupkr, uruglusurranja sa poslovnim partnerima, utvrdenazna(, ajna neus agl a5e na p otr aLivanj a i ob av eze.

(284,8.21)

5,401,ct23

(326,703)

5,401,023

decembra 2016.
su materijalno

36. ZNAdAJNI DOGADAJI NAKON DATUMA BILANSA

Napisati ako postoje znadajni dogadaji
Izvrsena korekcija sa konta 41400 bugorocni krediti na konto 42203 ostali kratkorocni krediti ,kao i u okviru konta 56300 Negativne kursne razlikei okviru konta 66300 pozitivne kursxre razhke.

37. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

3 1
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
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38. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

t'SJMTPOt' a.d. Vranje

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje DruStva je izloLeno razliditimfinansijskim rizicima: trZi5nom riziku,finansijskom riziku
(deviznom i kamatnom), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici r. ,ugl.du,naju na
vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjenjem izloZenosti DruStvil ovim rizicima.

Dru5tvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaltite od efekata firransijskih rizika na
poslovanje izrazloga Sto takvi instrumenti nisu u Sirokoj upotrebi, niti postoji orgarizovano trZi5te
takvih instrumenata u Republici Srbiji.

Triiini rizik
DruStvo je osetljivo na prisustvo sistemskihrizikakoji podrazumevaju rizike ekpnomskog okruZenja
u okviru drLave, privredne grane i sl. na koje Dru5tvo ne moZe da utide: inflacija, p.o*..ru poreskih
propisa, carinskih propisa, limitiranje kamatnih stopa, privrednog okruZenja, konkurencije,
sirovinske baze i sl.

Ukoliko postoje nesistemski rizici, oni se identifikuju kroz uspesnost poslovanja uprave DruStva.

Finansijski rizik
U svom poslovanju DruStvo je izloLeno finansijskim rizicimakoji se javljakao devizni rizik i fizik
od promene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja trZi5nim rizicimaleste ia se gpravlja i kontroliSe
izloZenost trZiSnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz opiimizaciju prinosa Dru5tva.

Devizni rizik

IzloZenost Drustva deviznom iziku se odnosi na ostale
kratkorodne f,rnansijske plasmane, potraLivanja, gotovinu i
kredite, ostale dugorodni obaveze, kratkoro8ne finansiiske
nominirane u stranoj valuti.

dugorodne finansijske plasmane,
gotovinske ekvivalente, dugorodne
obaveze i obweze iz poslovanja

Knjigovodstvena vrednost monetamih sredstava i obaveza Drustva
izveStavanja je sledeia:

Imovina

u stranim valutama na dan

tr hiljadama dinara
Obraveze

2016 2015 2016 2015

EUR 634.407 958.822 3.795.590 5.86 I  .087

634.407 958.822 3.795.590 5.861.087

Na osnovu obelodanjene strukture imovine i obavezau stranim valutama evidentno je da je DruSwo
osetljivo na promene deviznog kursa EUR.

Osetljivost Dru5tva na apresijaciju i depresijaciju RSD za I0%o uodnosu na pomr:nute strane valute,
predstavlja procenu rukovodstva Dru5tva u pogledu moguiih promena kursa RSD u odnosu na
EUR.

a a
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nSII/[P0t' a.d. Vranje

u hiljadama dinara
201520r6

r0y, -10V"

EUR (3  16 .1  18 ) 3  1 6 . 1  1 8 (4e0.221) 490.227

(316.118) 316.118 (490.22',t\ 490.227

Kamatni rizik

Drustvo je rzloLeno riziku promene kamltnih stopa na plasmanim a i obavezama kod kojih sukamatne stope varijabilne. ovaj rizik zavisi od finansijskoi trzista i Drustvo nr>mana raspolaganjuinstrumente kojima bi ublaZilo njegov uticaj.

Struktura plasmana i obaveza na dan 3 1. decemb ra 2016. i 2015. godine sa stanoviS ta izlokenostikamatnom riziku data je u slede6em pregledu:

Finansijska sredstva

Nekamatonosna

Kamatonosna (fi ksna kamatna stopa)
Kamatonosna (varij abiln a kamatna stopa)

Finansijske obaveze
Nekamatonosne

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)

9.200.853
167.40s

u hiljadama dinara

9.183.868

9.183.868

12.587.958

1.305.833

13.893.791

9.968.2s8

4.263.884
9.3t2.r41

640. I 85

14.216.2t0
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"SIIUIPO', a.d. Vranje

2016
u hiljadama dinara

2015
l , r - loh

Finansijska sredstva
Finansijske obaveze

2016. godina

Dugorodni krediti
Obaveze iz poslovanja

Krat. finan. obaveze
Ostale krat. obaveze

do 1 godine o d l d o 2
godine

133,311 894,074

u hiljadama dinara

Ukupno

7.674

(e1.84e)

(7 .67 4)
99.523

(  13.0s 8) l 3 .058

91.849 (13.0s8) 13.058

Kreditni rizik

tavlja rizik da duZnici neie biti u mogudnosti da
r vreme, Sto bi imalo zarezultat finansijski gubitak
tkorodne finansijske plasmane, potrahivanju i dut"

strane rukovodstva Dru5tva. Iznos maksimalne
odiSnje.

u sludaju poveianja iznosa dospelih potraLivanja i shodno tome pove cane izloienosti kreditnomriziku, Drustvo primenjuj e mehanizme predvidene poslovnom politikom.

DruStvo ima znadajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer se njegova pottu.zivanja i plasmanizna(,ajnim delom odnose napovezana pravna lica.

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo DruStva upravlja rizikom likvidnosti na nadin koji mu obezberluje da Drustvo usvakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospele obaveze.DruStvo upravlja rizikom likvidnostiodrLavajuti odgovarajude novdane rezerve, praZenjem planiranih i stvarnih novdanih tokova iodrZavanjem adekvatnog odnosa priliva finansi]skih r..arturru i dospe6a obaveza.

Rodnost dospeia finansijskih obavezaDrustva data jeu slede6oj tabeli:

4,729,494
1,413,436
4,196,451
2,850,449

5,7 55,97 5
1,413,436
4,196,451
2,950,449

14,216210l3,1gg,g1g t33,317 894,074
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2015. godina

Dugorodni krediti
Obaveze iz poslovanja
Krat. finan. obaveze
Ostale krat. obaveze

do I godine

"SIlYtrPO" a.d. Vranje

o d l d o 2
godine

6,342.476

Ukupno

1,455,996
3,509,544

2,595,977

6,342,476
1,455,996
3,509,544
2,595,977

7,551,317 6,342,476 13.893.793

1 OBRTNA IMOVINA /' 
KRATKOROiNP OEAVEZE

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST

) OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA I- 
KRATKOROCNE OBAVEZE

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI

? GOTOVINA I GOT. EKVIVALENTI/- 
DOSPELE KRATKOROCNE OBAVEZE

Koefi cij ent ispod 1 pokazuj e prisustvo rizikalikvidnosti.

39. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA

,zodstvo DruStva ima za cilj oduvanje moguinosti
:ovremeno maksimiziraju6i prinose vlasnicima i
: odnosa duga i kapitala. Rulcovodstvo DruStva
iiSnjoj osnovi.

DruStvo analizfta kapital l<toz pokazatelj zaduLenosti. ovaj poka zatelj izra6lnava se kao odnosukupnih obaveza (zaduzenosti) i ukupnog sopstvenog kapitala. ukupan sopstveni kapital predstavljazbir svih kategorija kapitala prikazanrhr, bil*r, stan]a i neto zaduienosti.

Pokazatelji zaduLenosti na dan 31 . decemb ra 2016. i 2015. godine su bili sledeii:

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim
na koji ie DruStvo biti obavezno da takve obaveze

INDIKATORI OPSTE LIKVIDNOSTI

1 Ukupne obaveze (dugorodne i kratkorodne)
2. Ukupan sopstveni kapital

Pokazatelj zaduZenosti (koeficijent l/2)

novdanim tokovima na osno\/u najranijeg datuma
namiri (aktuelni anuitetni pla.n).

:2016. 2015.
odina godina

0.59 0.48

0.29 0.20

0.03 0.01

u hiljadarna dinara
14.567.',793 t4,287.957
+.2>)./.5 / 4.663.966

3.42 3,06

Ako je koeficijent zaduZenosti iznad' 1 prisutan je rizik zadulenosti jer su ukupne obavezeve6e odukupnog sopstvenog kapitala kao garatne supstance poveriocima.
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40. PORESKI RIZICI

Poreski propili Republike srbije se desto razlidito tumade i predmet su destihr
4Du u uLulusu Ira LransaKcue r aKtlrazlikovati od tumadenja rukovodstva. usled tog4 transakcije mogu biti ospvlasti i Drustvu moZe biti odreden dodatni izno-s porezu,ti,i i-fiui. ilriJrobauezeje pet godina,_odnosno poreske vlasti imaju prav; da odrede praeanje

u roku od pet godina od kadaje obavezanastala.

41. SEGMENTI POSLOVANJA

2016

Drustvo obavlja svoju poslovnu aktivnost kao jedinstven poslovni segmernproizvoda i usluga po ino trZi5tima. Shodno tome, sieaeee inrormacije predstavlja
na nivou DruStva kao celine.

Srbija bez Kosova
Svedska
Francuska
Bosna i Hercegovina
Nemadka
Rusija
Makedonija
Kosovo
Crna Gora
Ostale zemlje

t.246.651

206.699
8.305

t67.921
5 l . t  l 8

104.425
10.660

1.795.778

tl osporene

Tumadenje
mogu se
poreskih
i poreske
obaveza

prodaju
lodanjivanja

RSD
2015

824.257

685
192.704
18.968

r45.784
43.4r8
94.872

130.62s

1.451313



NAPOMENE AZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decemhar 2016. godine

4Zi.PQVEZANE. STRANE

DruStvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim licima.

u toku 2016. i20rs. godine obavljene su sledeie transakcije sa povezanim

PRIHODI OD PRODAJE
- matidno druStvo
- zavisnapravna lica
- ostala Wvezanapravna lica

NABAVKE
- matidno druStvo

- zavisnapravna lica
- ostala povezanapravna lica

POTRAZIVANJA I PLASMANI
Potraiivanja od kupaca:

- zavisnapravna lica
- ostala povezanapravna lica

Kratkoroini finansijski plasmani:
- zavisnapravna lica

OBAVEZE
Dugoroine finansijske obaveze:

- matidno druSfvo
- zavisna pravna lica
- ostala povezanapravna lica

I

RSD
2015.

9 1 1 . 8 0 0

911.800

993.441

993.441

901.917
90r.917

7 r1.821

7tt.82l

63.60r
14.942

78.54s

10.189

0.189

s3.540
53.540

.596
7.732

328



NAPOMENE AZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
31. decembar 2016. godine

43. NAEELO STALNOSTI POSLOVANJA

Rukovodstvo i ve.inski vlasnik Drustva, Republika srbija ne nameravaju da riperiodu od nljmanje 12 meseci od datuma bil'ansa rtania,-oorrosno preuzimaju.r

RT:T.lgr:4 fi ynsij skih teskoia.. i lqanj enj a akumdirLog gubitka. pored
Drustva je posve6eno tome da se odloZi dospe6e augo*j; i izvrii nlitro1oo refin,veruju da veiinski vlasnik ima nameru lapo&zioistuo u prevazllaLenju finanszbog strate5kog znadaja DruStva.

Zakonski zastupnik

Slatlan nisid f

ry

u DruStvo u
mere u cilju
rukovodstvo
ie i dodatno
pote5ko6a, a
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)005
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014 x Aeo 019 4. Ofrana HeMarephjanHa hMoBxHa 0007

015 h aeo 019 5. HeMareptrjanHa rMoB[Ha y npunpeMx 0008

016 u aeo 019 i. ABaHcu 3a HeMarepfijanHy ilMoBilHy 1009

02
I. HEKPETHI4HE, NOCTPOJEI.bA H
)nPEMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
) 0 1 5 + 0 0 1 6 + 0 0 1 7 + 0 0 1 8 )

)010 tr]17i9 I4A.Ii4; i 1":,ir*5

020, 021 , Aeo 029 l.3eMAhure )011 2$nr'j 1 24a14 i+ &44],q

022 h aeo 029 L fpaDeBrHcKtr o6jeKrft )012 46;?+?i 58q59{.1 c 115?3i
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1015
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1016
i{-i3ti 454 i4 *71 '

027 u aeo 029
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t017
il75
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+ 0022 + 0023)

)019 , s
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TeKyha roaxHa
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t. norpaxuBabe 3a npoAajy no yroBopilMa

) 0rHaHcxjcKoM nu3ilHry
)038
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pacyHa, pacyH n03lrqlrJA AOn HanoHeHa 6poj
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npffioaHa roaxHa

l(pajbe frabe _
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iss*51 ii75&4 t5r]58
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lBrr l t  1H
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1055

2O4 a Aeo 209 i. Kynqil y 3eMAtr )056
IJ\J\.I so47

205 ff Aeo
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i, Kynqx y HHofrpaHfrBy )057
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206 x Aeo 209
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+ 0067)
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MaTlqHa x 3aBtrcHa nDaBHa nfiua
)063

]r:,i',1{ri 'lJl3 3135

231 H Aeo 239 l. KparxopocHr Kpelxrx tr nnacMaHu -

)frana noBeaHa npaSHa nilua
)06{

232v Aeo239
,. KparKopocHx Kpeaxru tr 3ajMoBx y
IEMAU

)065
33i51 lti)a\t rs74$ j

233 x Aeo 239 [. KpaTKopoeHx KpeAurx tr 3ajMoBx y

rHofrpaHfrBy
)066

234,235, 238 u Aeo
239
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uacMaHn

)067
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.OTOB14HA )068

1.tf'r5; ,$lb&5
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fpyna pacyHa, paqyH n03tluhlA AOn HanoMeHa 6poj
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50 Ao 55, 62 il 63

6. nocnoBHt4 PAcxoAl,l

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + lO23 + LO24 +
1025 + 1026 + LO27 + LO?,A + 1029) > 0

1018
L{

' )1$ Itiu*I*5,,

50 I. HAEABHA BPEAHOCT NPOAATE PO6E 1019 L{l$,f "ris"{i

62 rr npilxoAl,l oA AKTr,iBr,1PAr-bA )^ll4HAKA 14 PO6E 1020 rl{i l : i5t

630
IIl. noBEhAt-bE BPEAHOCTh 3AJ|l4XA
HEAOBPIUEHI,IX h TOToBUX nPOh3BOAA l4
HEAOBPIIIEHI,IX YC'IYTA

1021 - i l lDi-Jt i-;5,.r5$

631
IV. CN4AfbEl-bE BPEAHOCTI,I 3AI|hXA
HEAOBPUJEHT,IX n TOTOBI4X nPOh3BOAA h
HENOBPtUEHI,lX YCIYTA

7022

51 ocxM 513 /. TPOI1JKOBI,4 MATEPI4JMA 1023 ?lS:r?1t t $61<'ti

513 N, TPOIIjKOB|/I TOP'IBA I,1 EHEP|-I,IJE 1024 i 5:!?.1 | lli::{il

nl. TPoUKoBtl 3APMA, HAKHMA 3APA/IA l,l
)CTMI,| tll,ltlHh PACXOAI4

1025 1$$tl*s

53 /III. TPOIIJKOBI,I nPOil3BOAHl,4X vCIvrA 1026 r:{r*4? 1$$!j4

540 :x. TPOIUKOBT.4 AMOPTI43AU'IJE 1027 ;74487 u*,1$5

541 !o 549 X. TPOLIJKOBil nvTOPOtlHhX PE3EPBI,|CAfbA 1028 U

55 XI. HEI.4ATEP'IJMH14 TPOTIJKOBI4 1029 r55f-U 1 5:iIt

B. nocjroBHlr AoEl,rTAK (loor - 1018) > 0 1030

. nocnoBHlt ryEITAK (1018 - 1001) > 0 1031 tA*|ilt ltl : ;.: t

66 A. OI4HAHChJCK]4 nPUXOAII (1033 + 1038 +
1o3e)

1032 l ! ; . i :i:g:tii

66, ocvq 662,663 v 664
I. OTIHAHCIIJCKh nPilXOAt4 OA nOBE3AHnX I|,1UA
v ocf MV oilHAHcl..ljcKl4 nPilxoAl4 (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 fl r4$ts7

660
1. OnHaHcHjcKil npuxoAx oA MarucHtrx u 3aBvcHrx

nDaBHUX nXUa
r034

oot
2, OilHaHcujcKtr npxxoat oA ocanxx noBe3aHxx

nDaBHXX nXUa
1035 l{iiB}

66s l. npfioA, oA yceuha y Ao6trTKy npffApp(eHtrx

rpaBHlx axqa [ 3aJeAHilcKqx noayxBaTa
1036

669 +, Ofranff OuHaHciljcKtr npfioAl 1037

662 ]. NPilXOAI4 OA KAMATA (OA TPETI,4X NilUA) 1038 sil$5$ filrial:t5

663 v 664
III, NO3!4TYBHE KYPCHE PA3N[4KE 'I NO3hTI4BHh
EOEKTI,I BMYTHE KnAv3vIE (flPEN4A TPEhtlM
niluilMA)

1039 I  i t i i pitR

56
E. Ol4HAHCltJCKl,t PACXOAI,I (1041 + 1046 +
LO47)

1040 :l+s.t* 1 55rir95

56, ocilM 562, 563 r 564

I. Ol,1HAHCr,llCKl4 PACXOAil h3 OAHOCA CA
nOBE3AHhl'4 nPABHl,lFl tll4urlMA h OCTMI4
ohHAHCr,lJCKl,4 PACXOAII (1042 + 1043 + 1044 +
104s)

1041
IJ l

560
1. OilHaHsjcxt4 pacxoAil il3 oAHoca ca MarilqHffM il

3aBrcHuM npasHuM txqxMa
1042



y'rrn" 
ru,rr., o"r, n(xrrlqritA ton HanoileHa 5poj

l , l 3 H o c

TeKyha roArHa npeiloAHa roArHa

I 2 3 4 5 6

561 l. OI€E+ru paqAx F oAHca G omIXM

w npastMrrqxHa
1043

565
l. Prc(qAx q !^ruha y r)6trrky npxApweHry
pafi nrqa s :raleaHHqKtrx noayxsaTa

t044

566 x 569 l. Ocrilx osHaHctrjcu paqoAh 1045

562 . PAO(OAI4 KAMATA (nPEMA TPEII,IM nilqhMA) 1046 I2-ntiiJs 5|:ar{

563 u 564
III. HETAT}1BHE KYPCHE PA3NilKE 'I HETAT!4BHI4
:OEKTtl BMyTHE KnAy3ynE (nPEMA TPEhl4lY
n14uhMA)

L047 s15t6 qsiss

E. AOEI.|TAK ll3 OlrHAHCltPAtbA (1032 -

1040)
1048

|K ryEITAK l,t3 O'IHAHCXPA|$A (1040 -

ro32) L04S
?*;iL5

t
iZ.:;si;i

683 il 685
t, nPrxoAH oA ycKnAEIBAlbA BpEAHOCTI4
)CTA'IE HMOBI4HE KOJA CE I,ICKIE Y]E NO
DEP BPEAHOCTI,i KPO3 SI4IAHC ycnEXA

1050 '221 4 / r/+$ll?s

583 u 585
l,l, PAcxoAl,r oA ycrgrAEl,rBA]bA BPF{HOCTH
OCTATIE l,lMOBl,lHE KOJA CE l,lCKA:lylE nO
oEP BPEAHOCTI,| KPO3 El,l,|AHC ycnEXA

1051 ji!.i3+ ?27*A

67 x 58, ocxM 683 x 685 L OCTM]4 nPrXOAt'l 1052 sl*sr! 7$,J55$

57 u 58, ocuM 583 tr 585 K, OCTArll,l PACXOAI.I 1053
I' i lr15l l+liit

I|, AOShTAK ]t3 PEAOBHOT nOCnOBAbA npE
onoPE3l,tBAlbA (1030 - lo31 + 1048 - 1049 +
1050- 1051 + 1052- 1053)

1054

,b. rvEltTAK 143 PEAOBHOT nOCnOBAbA npE
onoPE3l,tBAlbA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1 0 5 1 - 1 0 5 0 + 1 0 5 3 - 1 0 5 2 )

1055
?ili1tl . r i t i I l i

69-59

{. HETO AOSHTAK nOOTOBA}bA KOJE CE
)6YCTAB'bA, EOEKTl,l NPOMEHE
tAqyHoBoACTBEHE nOn],|TllKE l,t ICnPABKA
'PEIUAKA 

113 PAHXJT4X nEPITOAA

1056

59-69

H. HETO ryEITAK NOC'IOBAIbA KOJE CE
oEycTABrbA PACXOAH nPOMEHE
PAqvHOBOACTBEHE nOfl ltTl,tKE l,t l,tCnPABKA

1057

H3 PAHXJl{X nEPhOAA

lb. AoEl,tTAK nPE OnOpE3UBAtbA (1054 -
1 0 5 5 + 1 0 5 5 - 1 0 5 7 )

1058

o, ryEITAK nPE OnOPE3hBArbA (1055 - 1054
+ 1057 - 10s6)

1059
itlsJJ s s761*

1. NOPE3 HA AOEHTAK

721 . NOPECKI4 PACXOA NEP'IOAA 1060

aeo 722 . oAnOXEHh nOPEcKl,l PACXOAI4 nEPhOAA 1061 45rii4

aeo 722 II. oAJloXEHtl noPEcKh nPilXOAl4 nEPhoAA 1062
:fi.t l''l

123 P. 1.lCNIAEEHA NH'.IHA NPl4MA15A
nocnoAABqA

t063



noE xlllrJA \on HanoHeHa 6poj

l l s H o c

TeKyha roaxHa npfloAHa roaxHa

1 2 3 4 5 5

1 HETOAOSTTAK

:1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
r064

: HETO TYSfiTAK

1059 - 1058 + 1060 + 1061- 1062 + 1063)
106s is'is;; 3?{.ru3

:. HEIO AOMTAK KOJil nPUnMA MArbhHCKrlM
/TATAq14MA

t06t

t. HEro AoShTAK KOJH nPMnMA BEhI4HCKOM
lnAcH14W

1067

III. HETO ryEHTAK KOJh nPHnMA MAfbl4HCKl4M
ynArAr{14MA r06t

IV. HETO ryEITAK KOJh NPilNMA BEFHHCKOM
BNACH14KY

t069

r'.3APMA nO AKtll4Jl4

OcHoBHa 3apaaa no aKuxjtl 1070

2. yMabeHa (pa3BoabeHa) 3pa,qa no akqrjx 707r
-/-

v

AaHa _-----L0-roAxHe

: d
-%i#:""#""-',*^ r,nnvrc u nn;nH lcn*6"*, rna.Huk Pc"- 5D- 9st2ol4 u l44l2ol4)

W/

I
J

. {



flonyruaBa npaBHo nnqe - npeAy3erHrK
vlailcHil 6poj 07105681 lujxgpa aeiarHonil 3109 lnil5 10os494s7

la3uB SIMPO AD VRANJE

:eAUUre Bpabe, PaAHr{xa 12

IA3BETXTAJ O OCTAI]OM PE3YflTAry
3a neproA oa 01.01.2016. ao 31.12.2016. roAuHe 

_ y xr4rbaAaMa AilHapa _

n()3l4qHJA HanoHeHa broj

l,l3Hoc

TeKyha roArHa npnoAHa roAHHa

I 2 3 4 5 6

A. HETO PE3Y'ITAT H3 NOCNOBATbA

I. HETo AoEIITAK (AOn 1064) t001
$

rr. HETO ryEhTAK (AOn 1065) t00i :s4s:2 i:6Eil

6. OCTAI]t CBEOSyXBATH}l AOSl,tTAK }l'|]t
ryETTAK

r) craBKe Koje Hehe 6xrx peuacxohKoBaHe y
SHraHcy ycnexa y 6yAyhuE nepf,oArHa

330

1. TlpoMeHe peBanopEaqtrje HeMarepiljanHe

IMOBilHe, HeKpeTHUHar nOfrpoJeba r OnpeMe

r) noBehase pemnopr3aquoHux peepBu 200:

i) cMabebe peBanopu3aqqoHilx p€epBu 2004 0 ?*IZfi

331

2. AKryapqtr Ao6ilqu unu ry6ugv no ocHoBy nnaHoBa
qeQuHxcaHilx npxMaba

r) go6rqr 2005

i) ry6rqn 2006

332

l- Ao6v\q A u ry6uqu no ocHoBy ynarasa y
ilacHxcKe HHfrpvMeHTe KantrTana

r) Ao6uqr 2007

i) ry6xqu 2008

333

l. Ao6vw unu Mxqff no ocHoBy yAena y otranoM
:Beo6yxBarHoM Ao6urKy urx ry6fixy nprAp\pKeHux
lpyuraEa

) 406rqtr 1009

i) ry6ilq, 2010

i) CraBKe koje Hakxagxo nory 6rrr
,euacxorkoaaHe y Exnaxcy ycnexa y
iyAyhf,M neproArila

334

1, Ao6xqil ulv ry6uw no ocHoBy npepacyHa
OuHaHcxjcKux rcBeuraja trHoffpaHor nouoBaba

) Ao6iluh 2011 tslt

i) ry6nqil 20t2



Ao6uw un\ ry6xqu oA [HfrpyMeHara 3aurxre

Ao6vttv vnu ry6rq, no ocHoBy xHfrpyMeHara
pffiilKa (xeurHra) HoaqaHof ToKa

Ao6u\u vnu ry6u\u no ocHoBy xaprtrja oA

. ocTMl.4 sPyTO CBEOEyXBATHT4 AO6T4TAK (2003
+ 2005 + 2OO7 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +

L7) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
4 + 2 0 1 6 + 2 0 1 8 ) > 0

t, OCTA,I4 SPYTO CBEOSYXBATHil ryEilTAK (2004
+ 2006 + 2008 + 2OlO + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2 0 1 3 + 2 0 1 5 + 2 0 1 7 ) > 0

III. NOPE3 HA OCTMI,I CBEOEYXBATHh AOSI4TAK
v,nr', rysATAKqEPkOAA

ry. HETO OCTMI4 CBEOEyXBATHI4 AO6I4TAK (2019
- 2020 - 2027\ > 0

HETO OCTMI,I CBEOSYXBATHI4 ryEilTAK T2O2O.
2019+2021)>0

. yKynAH HETO CBEOSyXBATHT4 AO6I,'|TAK (2001
+ 2022 - 2023) > 0

I, YKYNAH HETO CBEOEYXBATHI4 ry6Ir'TAK (2002 .

+ 2023 - 2022) > O

'. yKynAH HETO CBEOSyXBATHX AOEXTAK
IYBUTAK (2027 + 2028) = AOn 2024 > 0

l. nDffnil6H aehIHckuM BnacHilutrMa Kanurara

2, npilnucH tracHrUuMa Kojff HeMajy KoHTpony

o6pa3aq nponvcaH npaBilnHilxoM o €apxilHn u OopMu o6pa3aqa QunaHcujc6ix u:muraji :!,npuspqHa 4pyirrea, saapyre r npeny:errurQ fnacHtrK PC", 6p. 95120t4 v 14412014)



flonyruaBa npaBHo nhqe - npeAperHnK
"lartrcHr 6poj 07105681 ItLjxOpa aenarHocM 3109 lnil6 roos494s7

Ia3IB SIMPO AD VMN]E

leAUUre Bpabe , PaAHf,cKa 12

U3BEIIJTAJ O TOKOBIAMA I-OTOBWHE
3a nepiloA oa 01'01'2016' ao 31'12'2016' roAilHe 

- y xr/JbaAaMa ArHapa -

n03f,qxja AOn
ll3Hoc

TeKyha roAxHa npfloAHa roAhHa

1 2 3 4

{, TOKOBU rOTOB}tHE 143 nOCnOBHt4X AKT]4BHOCT}i

3001 3!*?r]4 44.:.1fs]

t
:. TlpilntrBil roro8lHe x3 nosoBHxx afrxBHofrx (1 Ao 3)

I npoAaia x npuMAeHu aBaHctr 3002 ; i l l 3 i 445ita?

npilMfteHe KaMare k3 noooBHhx ac[BHofr[ 3003
S.l{i:.i

3. Ofranil npxnxBx rc pe{oBHor noooaaba 3004 urs:

lI. OAnuBu roroBuHe [3 nosoBHux afiilBHofru (1 Ao 5) 3005 t?itttl3 isd--r1il.5

L. ,lcnnare Ao6amaq[Ma u Aarx aBaHcx 3006 i{r}ri2,.,i s9$1fitr

2 3apaAe, HaKHaAe 3apaAa x ocanx nxqHtr pafroau 3007 9i$3?: 151541i?

3, nnaheHe KaMare 3008 1+4!r1' 3Ji*51

4 nops Ha Ao6rraK 3009

5. OAnxBff no ocHoBy ofraflxx jaBHtrx npilxoAa 3010 t5;'fl ? 1i  501

III. Hso npuntrB ToroBHHe x3 noqoBHilx aKTtrBHofrh (I-U) 3011 c :4s4;x

IV. Hero oAnuB roroa[He il3 nocnoBHyx anxBHofftr (II-]) 3012
1.1?.*lit\*

TOKOB}I TOTOBHHE I,I3 AKTI.IBHOCTH }IHBECTTIPAIbA

3013 l:q iit;J il
L npvnv}u roToBuHe x3 atruBHoflq ilHBeflilpasa (1 Ao 5)

1, npoAaja aKlluja, yAera (Hero npnyBtr) 30L4

I npoAaja HeMarepiljanHe uMoByHe, HeKperHHHa, nofrpojeba, onpeMe u

)honouKtrx cpeacTaBa
3015

ti ifi:-;

] Ofranu SrHaBctrjcKx nnacMaHtr (rero npurueu) r'$3$Vr:t

np[MJbeHe KaMare rc aKuBHofril hHBefrhpasa 3017

;, npxMAeHe AxBtrAeHAe 3018

lI. OAntrBil roro8xHe 13 aKrtrBHofru hHBefrupaba (1 Ao 3) 3019
l?lB I

1. Kyno8uHa aKqrja H yAefla (Hflo oAnuBff) 3020

2, KynoBxHa HeMarepiljanHe tMoBlHe, HeKperHilHa, nofrpojeba, onpeMe il

6uonouKxx cpeAcraBa
3021

7t I t7

3, Offanu 0uHaHcHjcKu nnacMaHu (Hero oAntrBtr) 3022

lll. Hero npmus roToBilHe x3 afrilBHofru xHBefrhpaba (I-ll) 3023 Y.1:t53

IV. Hero oMxB roroBuHe u3 aKuBHocril rHBecrupaba (lI-I) 3024



n03sqrja AOn
ll3Hoc

leKyha roArHa npeiloAHa roArHa

I 2 3 4

I, TOKOBH TOTOB}IHE ],I3 AKTI,IBHOCTI,I OI'HAHCI,IPA}bA

3025 I1+3SS
,J

, npunvsv roroBilHe x3 amxBHofiil oxHaHcvpaba (1 ao 5)

1. YBehabe ocHoBHoT Kanilrana 3026

, AyropocHr KpeAxrx (Hso npxnuBu) 3027

L KparKopocH{ Kpearrr (Hero npMuBx) 3028 $ii'.]l

t. Ofrane ayropocHe o6aB$e 3029

i Ocrane KparKopoqHe o6aBBe 3030 a l  - i 1 :

. OAnuBx roroBuHe ff3 ant8Hofrx oilHaHcxpaba (1 Ao 6) 3031 **si:g$ r3'!$ts5

OrKyn confrBeHffx aKqqja x yAsa 3032

2. AyropocH[ Kpe,qtrru (oAnuBu) 3033 4t*536 t r$*:lis

3. KparKopoeHil KpeAilTU (oAnuBtr) 3034

4. Ofrane o6aBee (oAnxBu) 3035
5l]iij 4SSill

5 OxHaHcyjcK{ nrcxHr 3036

6, l4trnaheHe AxBuAeHAe 3037

III. Hero npmrB ToroBilHe u3 affiilBHotrr OffHaHcupaba (I-II) 3038
i-illj$il

lV. Hflo oAnqB roroarHe h3 affifiBHmu OilHaHcffpaba (II-I) 3039 I " ' l l f ; i

f. CBErA nPl,|nnB roToBl,tHE (3001 + 3013 + 3025) 3040 4F.r 1S;5 r.4a:n$:

q. cBErA oa,lt,|B roroB]rHE (3005 + 3019 + 3031) 3041 4;1.lq*ri .ilil li:li

E, HETO npwil'tB TOTOBI,|HE G040 - 3041) 3042 1$S$:\!.

:. HETO OArl4B TOTOB]4HE (3041 - 3040) 3043 l S i t l

'{. TOTOBl,IHA HA NOqETKY ()6PATIYHCKOT NEPUOAA 3044 .lrJ5!9) ;* rt$t:

3. NO3TTI'IBHE KYPCHE PA3NTKE NO OCHOBY NPEPAqYHA
TOTOBl.IHE

3045
i J$5-:

l,l. HETAT}IBHE KYPCHE PA3.'r1,|KE NO OCHOBY NPEPAqYHA
rOTOB}IHE

3046 r ll*

J. TOTOBI,IHA HA KPATY OEPAqYHCKOT NEP}IOAA

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3045)
3047

tl ;:
. /_  

l r r { r i_

v

AaHa 2o_roAilHe M n . y)

O6oa3au nDonxcaH noaBunHffKoM o GaoxilHu x 6oDMu o6oa3aua OuHaHcuicKffx u3Beurata 3a notrsDeaHa,lovuTBa, l)l-*u"", rnacHUK Pc". 60. ssl2or4 v L44t2ot4)u3BeuTala



f'lonyruaBa npaBHo nhqe - npeAperHilK
NlaflcHH 6poj 07105681 Itl|urSpa 4erarxocu 3109 lnil6 roos49457

HBUB SIl.lFO AD VRAruE

CeArue Bpare , PaAHncKa 12

U3BETTITAJ O NPOMEHAMA HA KANIATAJ1Y
3a nepho' oa 01,01.2016. no 3r.12.2016. roAilHe 

- y xr4rbaAaMa ArHapa _

PeAHx

6Poj
onuc

KotnoHeHTe Kanxrana

30 31
\on

32

OCHoBHH Kanrran YntrcaHtr a HeyntraheHr Kanrrar P€epBe

I 2 3 4 5

locerHo qabe npefloAHe roArHe Ha AaH
t1.01.

t

) AyroBHil cnao pacyHa t001 401S 4037

i) norpaxHtr canAo pacyHa t00i tr1+€** 4038

2

,lcnpaBKa HarepxjanHo 3HacajHrx rpeuaKa r

rpoHeHa pacyHoEoAcBeHxx ndxTnKa

) ucnpaare na 4yroeHoj crpaHil paqyHa 4003 1021 4039

i) tlmpa8Ke Ha norpaxHoj ffpaHtr paqyHa 4004 1022 4040

3

(oprroEaHo noqerHo gabe npeiloAHe roArHe

ra AaH 01.01. _

r) KoptrroBaHil AyroBHtr canao pacyHa (la + 2a - 26)
z 0

4005 t023 4041

6) KopuroBaHil norpaxHu canAo pacyHa (16 - 2a +
2 6 ) > 0

4006
w:l{ls$

1024 t042

npoHeHe y npffioAHoj - roAxHx

r) npoMer Ha ayrosHol frpaHil pacyHa 4007 1025 1043

)) npoMeT Ha noTpaxHoj frpaHx paqyHa 4008 102€ t044

5

Srabe Ha xpajy npeiloAHe roAxHe 31.12._

r) ayroBHh canao paqyHa

: 3 a + 4 a - 4 6 ) > 0
4009 102i 4045

i) norpaxHu canAo pacyHa
' 3 6 - 4 a + 4 6 ) > 0 4010 gt\u&9 4028

6

,cnpaBKa rareprjanHo 3HaqajHrx rpeuaKa r
rpoHeHa pacyHoBoAfr aeHf, x nuHTxKa

r) ucnpa8Ke Ha AyroBHoJ spaHH pacyHa 4011 4029 t041

i) ucnpaBKe Ha norpaxHoj frpaHtr paqyHa 4012 4030 t048

7

KopxroBaHo nocerHo cabe reKyhe roAxHa Ha

laH 01.01. _

a) xopuroearr 4yroeHtr canAo pacyHa (5a + 6a - 66)
> 0

1013 +031 1049

i) KopuroBaHx norpaxHu caaAo pacyHa (56 - 6a +
t 6 ) > 0

40r4 islrkirir 4032 r050







/

KoHnoHerf€ llan]frdra

PCAHX

6poj

on]tc
AOn

35
AOn

O47 N2:t7
ton

t4

fy6nrak OrxynffHe concBeHe aKqxJe Hep8cnopel)eHr AoortaK

1 2 6 7 8

I

IpoileHe Y reKyho, - roAxHtl

1105
i) npoMer Ha ayroBHoj crpaHx paqyHa 1069 I'iirll:

loE/

i) npoMsr Ha norpaxHoj crpaH, pacyHa +070 45i: I i l 4088 1106

9

:rarb€ Ha KPaJY reMe roA,He

,t,L2. -

a) AyroBHx catAo PacYHa
( 7 a + 8 a - 8 6 ) > 0

1071 +089 It07

1090 108
i) nfrpaxHli canAo PaqYHa

1 7 6 - 8 a + 8 6 ) > 0

to72





Ao6xqx r,|x l'll6xqr| no ocHoBy yJ|'rtba y

nDoMer Ha AYroBHoj crpaHtr PaqYHa

nboiler Ha norpaxHoj clpaHx PaqYHa

+ 8 a - 8 6 ) : 0

- 8 a + 8 6 ) > 0



Ao6|qx ,rx ry6rq, no ocHoBy
yAqa y odaror,t Ao6ufKv unu

ry6xrKy npxApyxeHf, x ApyuraBa

Ao6rqx xth ry6f,qr no ocxoBy
xegrHra HoBqaBor ToKa

ucnpaBKe Ha AyroBHol frpaHt pacyHa

roArHe Ha AaH 01.01.

a) xoprroaaxr gyroaHH GnAo pacyHa
( 1 a + 2 a - 2 6 ) > 0

t 6 - 2 a + 2 6 ) > 0

npoMeT Ha ayroBHoj frpaH, paqyHa

npoMeT Ha norpaxHoJ frpaHr pacyHa

3 a + 4 a - 4 6 ) > 0

a) xcnpaEKe Ha AyroBHol cTpaHx pacyHa



/

PeaHx

6poj

Xa|uErc crarff pcEyttdta \
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NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 
 

 

1. OPŠTE INFORMACIJE 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

zavisnih preduzeća u zemlji i inostranstvu.  

 

Sedište Društva je u Vranju, Radnička 12. 

Matični broj Društva je 07105681. 

Poreski identifikacioni broj 100549457. 

Šifra delatnosti: 3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja. 

 

Prosečan broj zaposlenih na bazi stanja krajem svakog meseca u 2016. godine je bio 

1.694radnika. 
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2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 

Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 

 

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

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

Srbiji. 

 

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

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

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

zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Konceptualni okvir za finansijsko 

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

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

deo standarda.  

 

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

računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog 

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

datuma sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu prevedeni su i objavljeni standardi i 

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

 

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

tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine. 

 

Prezentacija finansijskih izveštaja 
 

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

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

95/2014).  

 

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

Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 

 

Uporedni podaci prikazani su u hiljadama dinara (RSD), važećim na dan 31. decembra 2015. 

godine 

 

Računovodstveni metod 
 

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

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

računovodstvenim politikama. 
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3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 

 

3.1. Pravila procenjivanja – osnovne pretpostavke 

 

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

načelu stalnosti poslovanja. 

 

Prema načelu nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj se priznaje kada je nastao i 

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

novca u vezi sa tim poslovnim događajem. 

 

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

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

 

3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja 

 

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

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

koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri. 

 

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

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

može pouzdano da izmeri. 

 

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

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

priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja 

obaveza. 

 

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

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

priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem 

sredstava. 

 

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

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

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

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

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

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

kursnih razlika 

 

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

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

 

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

srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza za taj dan. 

 

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

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

na teret bilansa uspeha. 

 

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

preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.  

 

 

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 

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

 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

1 EUR 123,4723 121,6162 

1 USD 117,1353 111,2468 

1 CHF 114,8473 112,5230 

 

 

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

 

Mesec 2016. 2015. 

Januar 0,024 0,001 

Februar 0,015 0,008 

Mart 0,006 0,019 

April 0,004 0,018 

Maj 0,007 0,015 

Jun 0,003 0,019 

Jul 0,012 0,010 

Avgust 0,012 0,021 

Septembar 0,006 0,014 

Oktobar 0,015 0,014 

Novembar 0,015 0,013 

Decembar 0,016 0,015 
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3.5. Troškovi pozajmljivanja 

 

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

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

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

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

perioda u kome su nastali. 

 

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

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

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

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

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

kojoj to sredstvo pripada. 

 

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

 

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

knjigovodstvene vrednosti, onda se knjigovodstvena vrednost tog sredstva umanjuje do 

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

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

revalorizacije, priznaje se u okviru promena na kapitalu. 

 

3.7. Nematerijalna ulaganja 

 

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

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

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

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

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

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

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

upotrebu. 

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

osnovu procenjenog korisnog veka sredstava, primenom sledećih stopa: 

 

Licence 6,32% - 8,89% 

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

 

3.8. Nekretnine, postrojenja i oprema 

 

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

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

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

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

pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. 

 

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

veka upotreba ili povećanje kapaciteta, povećavaju knjigovodstvenu vrednost 

 

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

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

datum revalorizacije umanjenu za naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane 

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

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

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

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

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

uz primenu sledećih stopa: 
 

Građevinski objekti 1,52% - 2,78% 

Proizvodna oprema 6,82% - 33,33% 

Sredstva transporta 15,28% - 100% 

Kancelarijski nameštaj 8,50% - 20,00% 

Telekomunikaciona oprema 12,12% - 66,66% 

 

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

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

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

nameravani vek  njihovog korišćenja. 

 

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

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

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

bilansu uspeha odgovarajućeg perioda. 
 

3.9. Investicione nekretnine 

 

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

priznavanje investicionih nekretnina se vrši po nabavnoj ceni.  

 

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

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

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

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

sa paragrafom 35 MRS 40. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.11. Stalna sredstva namenjana prodaji 

 

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

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

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

imovine i njena prodaja je vrlo verovatna. 

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

u zavisnosti ot toga koja je niža. 

 

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

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

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

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

(metod udela). 
 

3.13. Finansijski instrumenti 

 

Klasifikacija finansijskih instrumenata 

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne 

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

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

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

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

finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja. 

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, 

obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.  

 

Metod efektivne kamate 

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrednosti finansijskog sredstva ili 

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

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

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

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

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 

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

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

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

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

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

krediti (kratkoročni zajmovi) i potraživanja.  

 

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

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

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

prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno. 

 

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

umanjenja vrednosti finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava 

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

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

početnog priznavanja finansijskog sredstva, procenjeni budući novčani tokovi sredstava biti 

izmenjeni. 

 

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

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

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

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

potraživanja knjiži se u bilansu uspeha kao ostali prihod. 

 

Ostale finansijske obaveze 

 

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

vrednosti primljenih  sredstava, umanjene za troškove transakcije. 

 

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

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

obračunskog perioda. 
 

3.14. Porez na dobitak  
 

Tekući porez 

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

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

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

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

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

Republike Srbije.  

 

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

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

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

duže od 5 godina.  
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Odloženi porez 

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

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

finansijskim izveštajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju 

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

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

raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika. 

 

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

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

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

teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala. 

 

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

doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove 

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

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

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

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

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

osnovama. 
 
Otpremnine 

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

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

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

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

 
3.16. Prihodi i rashodi  
 

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

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

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

odobrene popuste i porez na dodatu vrednost.  

 

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

Prezentacija finansijskih izveštaja) 

 

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

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

obelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, 

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

prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim 

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

procenjenih iznosa. 

 

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtevaju vršenje procene i donošenje pretpostavki 

predstavljena su u daljem tekstu:  

 

4.1. Korisni vek nekretnina, postrojenja i opreme 

 

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

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

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

promenama ekonomskih i industrijskih faktora. 

 

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

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

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

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

obračunskog perioda.  

 

4.2. Umanjenje vrednosti imovine 

 

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

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

procenjivanja umanjenja vrednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno 

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

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

vrednost odnosne imovine. 

 

4.3. Ispravka vrednosti potraživanja  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

koji su postojali na dan bilansa stanja. 

 

4.5. Sudski sporovi  

 

Prilikom odmeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim 

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

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

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

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

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

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

utiču na buduće poslovne rezultate. 
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5. NEMATERIJALNA ULAGANJA 

 

 
    u hiljadama dinara 

 

Ulaganja u 

razvoj 

Koncesije, 

patenti, 

licence i 

slična prava 

Goodwill 

Ostala 

nematerijalna 

ulaganja 

Nematerijalna 

ulaganja u 

pripremi 

Dati 

avansi 
Ukupno 

 
       

Nabavna bruto 

vrednost na 

početku godine 
 

40,327 
  

22,498 
 

62,825 

Povećanje: 
 

296 
    

296 

Nabavke u toku 

godine  
296 

    
296 

Nabavna bruto 

vrednost na 

kraju godine 
 

40,623 
  

22,498 
 

63,121 

  
  

  
  

  
Kumulirana 

ispravka na 

početku godine 
 

(3,192) 
  

(22,498) 
 

(25,690) 

Povećanje: 
 (1,024)     (1,024) 

Amortizacija u 

toku godine  (3,034)     (3,034) 

Ostalo 
 

 
    

 Stanje ispravke 

na kraju 

godine 
 

(7,250) 
  

(22,498) 
 

(7,250) 

        
Neto sadašnja vrednost: 

      
31. decembra 

2016. godine  
33,373 

    
33,373 

Neto sadašnja vrednost: 
     

31.decembar 

2015. godine  
37,135 

    
37,135 
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6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 

 

     

u hiljadama dinara 

 
Zemljište 

Građevinski 

objekti 

Postrojenja i 

oprema 

Investicione 

nekretnine 

Nekr, 

postr, 

oprema. u 

pripremi 

Ulaganje 

na tuđim 

osnovnim 

sredstvima 

Ukupno 

Nabavna vrednost na 

početku godine 
264,074 6,172,606 599,083 780,464 45,434 7,195 7,868,856 

Povećanja 5,087 37,517 6,412 
 

57,533 
 

106,549 

Prodaja                               
 

(1,246,476) (4,779) 
   

(1,251,255) 

Aktiviranje u toku 

godine     
(48,628) 

 
(48,628) 

Nabavna vrednost na 

kraju godine 
269,161 

 
600,716 780,464 54,339 7,195  6,675,522  

 

            

 Kumulirana ispravka 

na početku godine 

 

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

(7,195) (405,514) 

Amortizacija 

 

(144,092) (76,746) (14,363) 
  

(235,201 

Prodaja 

 

83,989 
    

83,899 

Stanje na kraju 

godine 

 

(336,168) (176,965) (29,465) 
 

(7,195) (549,793) 

  
   

  
  

Neto sadašnja 

vrednost: 

 

   
  

  

31. decembra 2016. 

 

4,627,479 423,751 750,999 54,339 -  6,125,729 

Neto sadašnja 

vrednost: 

    

  

  31. decembar2015. 264,074 5,896,541 495,931 765,362 45,434 - 7,467,342 

 

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

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

 

u hiljadama dinara 

Ime pravnog lica u čijem kapitalu je učešće 
Vlasnički 

udeo (%) 
Bruto iznos 

Ispravka 

vrednosti 
Neto iznos 

Simhem 23% 76,918 (41,624) 35,294 

Simpo Commerce 100% 517   517 

Tehnički pregled Raška 49% 228   228 

F-ka klamarica Stanković S.   10,571   10,571 

F-ka tepiha Manić S. 49% 9,350 9,350 - 

IH Dunja - Simka 29% 105,810   105,810 

Simgor 100% 164,544   164,544 

Simpo Sarajevo   88   88 

Simtak 80% 9,740   9,740 

SIK Bosanska Gradiška 51% 1,959   1,959 

Simpo Skoplje - Simak 99% 286,788   286,788 

Kondiva  93% 1,383,495   1,383,495 

Si market 100% 756,693   756,693 

Simpo Line 100% 13,019   13,019 

Simpo dečiji krevetići 100% 699,948   699,948 

Simpo Dekor 100% 486,325   486,325 

Simpen   175,163   175,163 

Simpo Tepisi 100% 94,485   94,485 

Sirogojno 10% 383   383 

Simpo Drvo 100% 491,375   491,375 

Berzanski posrednik AB Invest u likvidaciji   7,497 (7,497) 
 

Simpo Cveće 100% 405,570   405,570 

Simpo Vlasina 100% 347,462   347,462 

Simbi Crna Trava 100% 93,146   93,146 

Simpo Spol   363   363 

Simpo Zagreb Hrvatska   223   223 

Simpo Gmbh Nemačka   2,448 
 

2,448 

Simpo & G Kam Albanija 50% 2,825   2,825 

KCS d.o.o. Beograd 100% 586,649   586,649 

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

49 

Simpo d.o.o. Podgorica 100% 250,345 
 

290,981 

Agencija za knjigovodstvene usluge - SIMAG 49% 527 
 

527 

a) Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 6,464,504 (58,471) 6,406,033 

Jugobanka u stečaju, Beograd   29,295 (29,295) 
 

Vranjska banka u stečaju, Vranje   6,919 (6,919) 
 

JUBMES, Beograd   1,059 (1,059) 
 

Univerzal banka, Beograd   101 (101) 
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Beobanka u stečaju, Beograd   5,732 (5,732) 
 

Vojvođanska banka, Novi Sad   174 (174) 
 

Agrobanka, Beograd   621 (621) 
 

Beogradska banka u stečaju, Beograd   35,756 (35,756) 
 

Alpha bank Srbija, Beograd   3 (3) 
 

b) Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od 

vrednosti raspoložive za prodaju 
79,660 (79,660) 

 

Simpo dekor d.o.o.   264,008   264,008 

Simpo Dečiji krevetići, Radovnica   79,015   79,015 

Simpo Tepisi, Stajevac   110,825   110,825 

Simpo drvo, Vranje   153,841   153,841 

Simpo Cveće   129,743   129,743 

Simpo Vlasina   59,271   59,271 

Kondiva   164,761 
 

164,761 

Simpo Line   2,623 
 

2,623 

Simbi Crna Trava   17,353 
 

17,353 

c) Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima 981,440   981,440 

          

Ukupno dugoročni finansijski plasmani (a do c) 7,525,671 138,198 7,387,473 

 

 

8. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 

 

u hiljadama dinara 

Naziv 
Bruto 

iznos 

Ispravka 

vrednosti 
Neto iznos 

Potraživanja za prodate stanove 53,417  53,417 

Utuženi radnici za prodate stanove 66 (66) 
 

Dugoročna potraživanja 53,483 66 53,417 
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9. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2016. 

31. decembra 

2015. 

   

Odložene poreska sredstva po osnovu (a) - 45.604 

a) razlike između knjigovodstvene vrednosti imovine i njene 

poreske osnovice - 45.604 

 

 

10. ZALIHE 

 

 

u hiljadama dinara 

  2016.  2015. 
 
Materijal  437.908  356.115 

Nedovršena proizvodnja  73.669  75.746 

Gotovi proizvodi  848.764  477.821 

Dati avansi  33.983  60.040 

Roba  1.915  2.251 

Alat i inventar  28.189  - 

  1.424.428  971.973 

     

Minus: ispravka vrednosti  (26.073)  (13.594) 

Materijal     

Dati avansi  (11.979)  (13.594) 

Roba     

Rezervni delovi     

Alat i inventar  (14.094)   

     

  1.398.355  958.379 

 

Starosna struktura plaćenih avansa za zalihe i usluge 

 

u hiljadama dinara 

Starost plaćenih avansa za zalihe i usluge 

u danima 
Do 365 dana 

Preko godinu 

dana 
Ukupno 

Plaćeni avansi, bruto 22.004 11.979 33.983 

Ispravka vrednosti  (11.979) (11.979) 

Plaćeni avansi, neto 22.004  22.004 
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11. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI  

 

u hiljadama dinara 

  

Stalna sredstva 

namenjena prodaji 

Neto stanje 31.12.2016. godine 1.240.355 

Neto stanje 31.12.2015. godine 1.240.355 

 

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

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

koja se drži za prodaju. 

 

12. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE 

 

u hiljadama dinara 

 

Kupci u 

zemlji  - 

matična i 

zavisna 

pravna lica 

Kupci u 

ino - 

ostala 

povezana 

pravna 

lica 

Kupci  u 

zemlji - 

ostala 

povezana 

pravna 

lica 

Kupci u 

zemlji 

Kupci u 

inostranstvu 

Potraživanja 

- ukupno 

Bruto potraživanje na početku 

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

Bruto potraživanje na kraju 

godine 
511,964 389,953 1,114 1,130,047 410,156 2,443,234 

 
      

Ispravka vrednosti na početku 

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

Smanjenje ispravke vrednosti 

u toku godine po osnovu 

naplate 
  

339 221,368 
 

221,707 

Povećanje ispravke vrednosti 

u toku godine    
(3,758) 

 
(3,758) 

Ostalo 
 

  
  

(1,302) (1,302) 

Ispravka vrednosti na kraju 

godine 
- (100,531) (1,114) (756,263) (380,904) (1,238,812) 

 
     

 

NETO STANJE 
     

 

31. decembar 2016. godine 511,964 289,422 - 374,754 30,893 1,204,422 

31. decembra 2015. godine 1,000,365 228,366 - 143,343 16,096 1,389,170 
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u hiljadama dinara 

Starost potraživanja  u danima 

Potraživanja 

do 365 dana 

starosti 

Potraživanja 

starija od 

godinu dana 

Ukupno 

(2+3) 

1 2 3 4 

Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica (bruto) 511,964 
 

511,964 

Ispravka vrednosti    

Neto potraživanja 511,964 
 

511,964 

  
   

Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica (bruto) 289,422 100,531 389,953 

Ispravka vrednosti 
 

(100,531) (100,531) 

Neto potraživanja 289,422 
 

289,422 

  
   

Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica (bruto)  1,114 1,114 

Ispravka vrednosti  (1,114) (1,114) 

Neto potraživanja  - - 

 
   

Kupci u zemlji (bruto) 374,754 756,263 1,130,047 

Ispravka vrednosti 
 

(756,263) (756,263) 

Neto potraživanja 374,754 - 374,754 

  
   

Kupci u inostranstvu (bruto) 30,893 380,904 410,156 

Ispravka vrednosti  (380,904) (380,904) 

Neto potraživanja 30,893  30,893 

 

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

obezbeđena teretom na imovini dužnika ili jemstvom trećeg lica. 

 

13. DRUGA POTRAŽIVANJA  

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2016. 

31. decembra 

2015. 

   

Potraživanja od zaposlenih 9.016 7.842 

Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju 58.368 34.369 

Ostala kratkoročna potraživanja 5.406 3.291 

Ispravka vrednosti drugih potraživanja (31.441) (11.864) 

DRUGA POTRAŽIVANJA: 41.349 33.638 
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14. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 

 

u hiljadama dinara 

 

Kratkoročni 

krediti 

matičnom i 

zavisnim 

pravnim 

licima 

Kratkoročni 

krediti 

ostalim 

povezanim 

pravnim 

licima 

Kratkoročni 

krediti u 

zemlji 

Kratkoročni 

krediti u 

inostranstvu 

Ostali 

kratkoročni 

plasmani 

Ukupno 

Bruto stanje na početku godine 4,335 
 

49,488 
 

81,470 135,293 

Bruto stanje na kraju godine 767,405 
 

46,166 
 

81,470 895,041 

 

  
 

  
   

Ispravka vrednosti na početku 

godine 
  

 
(13,127) 

 
(81,470) (94,597) 

Ispravka vrednosti na kraju 

godine   
(13,813) 

 
(81,470) (95,283) 

 
      

NETO STANJE       

31.decembar 2016. godine 767,405 
 

32,353 
 

- 799,758 

31. decembar 2015. godine 4,335 
 

36,361 
  

40,696 

 

u hiljadama dinara 

Vrsta plasmana 
Rok 

dospeća 
Valuta Kamata 

Bruto 

iznos 
Ispravka 

Neto 

iznos 

Kondiva 31.12.2017. RSD 3% p.a. 85,313 
 

85,313 

Simpo dečiji krevetići 31.12.2017. RSD 3% p.a. 182,226 
 

182,226 

Simpo dekor 31.12.2017. RSD 3% p.a. 288,149 
 

288,149 

Simpo tepisi 31.12.2017. RSD 3% p.a. 40,818 
 

40,818 

Simpo drvo 31.12.2017. RSD 3% p.a. 97,001 
 

97,001 

Simpo Cveće 31.12.2017. RSD 3% p.a. 27,082 
 

27,082 

Simpo Vlasina 31.12.2017. RSD 3% p.a. 42,481 
 

42,481 

Simbi Crna trava 31.12.2016. RSD 
 

35 
 

35 

Simpo dekor  31.12.2016. RSD 
 

3,100 
 

3,100 

Simpo dečiji krevetići 31.12.2016. RSD 
 

1,200 
 

1,200 

a) Kratkoročni krediti  zavisnim pravnim licima 
 

767,405 
 

767,405 
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Kratkoročni finansijski krediti 
   

2,400 
 

2,400 

Potrošački krediti Simpovih radnika 
   

17,086 
 

17,086 

Sindikalni krediti 
   

12,867 
 

12,867 

23290 Utuženi sindikalni krediti 
   

5,091 (5,091) - 

23291 Potraživanja za utužene pk 

krediti simpovih radnika    
2,401 (2,401) - 

23292 Utuzeni sindikalni krediti 
   

6,321 (6,321) - 

b) Ukupno kratkoročni krediti i plasmani 
 

46,166 (13,813) 32,353 

 

c) Ostali kratkoročni plasmani 

  

 

   
u hiljadama dinara 

Vrsta plasmana Rok dospeća Valuta Bruto iznos Ispravka 
Neto 

iznos 

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

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

"Bureau cube"     13.660 (13.660)  

"Nova Slobodna REC"     120 (120)  

"KCS"     400 (400)  

"Bureau cube"     1.840 (1.840)  

Ostali kratkoročni finansijski plasmani - ukupno 81.470 (81.470)  

 

15. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2016. 

31. decembra 

2015. 

   

1. Gotovinski ekvivalenti u dinarima 12.660 29.905 

2. Dinarski poslovni račun 241.660 47.739 

3. Devizni poslovni račun 517 15.952 

4. Dinarska blagajna  701 1.708 

5. Devizna blagajna 70 128 

6. Ostala novčana sredstva 12.619 10.519 

UKUPNO (1 do 6) 268.073 105.951 
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16. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2016. 

31. decembra 

2015. 

   

1. Unapred plaćeni troškovi  - 

2. Potraživanja za nefakturisani prihod  - 

3. Ostala aktivna vremenska razgraničenja 26.268 17.598 

UKUPNO (1 do 3) 26.268 17.598 

 

17.  KAPITAL 

 

Akcijski kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 9.729.945 hiljada 

RSD (2015. godine 9.729.945 hiljada RSD) čini 5.401.022 običnih akcija (2015. godine 5.401.022 

obicnih akcija). 

 

Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od 

vrednosti i kod Agencije za privredne registre. 
 

Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu: 

u hiljadama dinara 

 
31.12.2016. 

 
31.12.2015. 

 

Broj 

akcija  
% učešća 

 

Broj 

akcija  
% učešća 

        

Akcije fizičkih lica 550.992  10% 
 

550.992  13% 

Akcije pravnih lica 50.721  1% 
 

50.787  1% 

Akcije Republičkog fonda PIO 153.951  3% 
 

153.951  4% 

Akcije fonda za razvoj RS 24.993  36% 
 

11.157  0% 

Akcije Republike Srbije 1.974.821  36% 
 

1.999.814  21% 

Akcije Akcionarskog fonda 400.929  23% 
 

305.514  7% 

Grad Vranje 1.268.288  23% 
 

1.268.288 
 

30% 

Nacionalna služba za zapošljavanje 198.719  4% 
 

198.719 
 

5% 

PIO fond RS 99.563  2% 
 

99.563 
 

2% 

Opština Bujanovac 46.323  1% 
 

46.323 
 

1% 

Opština Trgovište 31.029  1% 
 

31.029 
 1% 

Republički fond zdravstva 696.109  13%  761.666  16% 

        

 
5.496.438 

 
100% 

 
5.401.022 

 
100,00% 

 

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

 

Nominalna vrednost jedne akcije je 1.801,50 dinara. 

Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi na dan 10.04.2017. godine iznosi 105 

dinara. 
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18. DUGOROČNA REZERVISANJA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

finansijskih izveštaja. 

 

19. DUGOROČNE OBAVEZE 

 

 

Kreditor Rok otplate 
Početak 

otplate 
Obezbeđenje 

Kamatna 

stopa 

Valuta 

u kojoj 

je 

kredit 

uzet 

Iznos u 

stranoj valuti 

Iznos 

hiljada 

dinara 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Banke u stečaju (Pariski i 

Londonski klub) 
            2.950.169 

Fond za razvoj 

Republike Srbije 
            362.306 

Javni prih. (por.na 

promet, por.i doprin.na 

zarade, ost.) 

            46.544 

Javna preduzeća 

(Beograd, Vranje, Novi 

Sad, Kraljevo) 

            135.603 

1) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital   3.494.622 

Fond za razvoj RS      

01206 
16.03.2011. 31.03.2018. 

 
2,5%g. RSD 

 
143,316 

Fond za razvoj RS      

01206 
16.03.2011. 31.03.2018. 

 
2,5%g. EUR 320,817.03 39,612 

Fond za razvoj RS    10  

/00847 
05.03.2010. 04.03.2017. 

 
2,5% g. RSD 

 
74,384 

Fond za razvoj RS      

05947 
30.12.2011. 31.12.2018. 

 
2,5% g. EUR 363,397.81 44,870 

Fond za razvoj RS      

05947 
30.12.2011. 31.12.2018. 

 
2,5% g. RSD 

 
75,926 

Fond za razvoj RS      

01784 
10.05.2012. 31.03.2019.  2,5% g. EUR 391,309.99 48,316 

Fond za razvoj RS      

01785 
10.05.2012. 31.03.2019.  2,5% g. RSD  53,672 

Fond za razvoj RS      

05304 
06.12.2012. 31.09.2019.  2,5%g. EUR 1,145,054.80 141,383 

Fond za razvoj RS      

05305 
06.12.2012. 31.09.2019.  2,5%g. RSD  105,589 

Srpska banka a.d. 
17.05.2012. 10.05.2018.  

4.071% 

g 
EUR 1,910,305.47 236,577 

Fond za razvoj RS  

23203  
17.12.2014. 30.09.2017.  3%g. EUR 1,954,982.02 241,386 
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Fond za razvoj RS  

23204 
17.12.2014. 30.09.2017. 

 
3%g. RSD 

 
381,611 

Fond za razvoj 02-2080 

20.05.2015. 
20.05.2018. 20.05.2016. 

 
1% p.a. EUR 524,545.80 64,767 

Fond za razvoj 02-2080 

20.05.2015. 
20.05.2018. 20.05.2016. 

 
1% p.a. RSD 

 
36,678 

Fond za razvoj 23630 

17.09.2015. 
30.09.2019. 30.09.2016. 

Hipoteka KP 

464/1 K.O. 

Savski 

venac, Kp. 

Br. 465/2 

K.O. Savski 

venac 

3% p.a. EUR 1,787,227.23 220,673 

Fond za razvoj 23630 

17.09.2015. 
30.09.2019. 30.09.2016. 

Hipoteka KP 

464/1 K.O. 

Savski 

venac, Kp. 

Br. 465/2 

K.O. Savski 

venac 

3% p.a. RSD 
 

34,479 

Fond za razvoj 02-4602 

16.11.2015. 
15.11.2018. 16.11.2016. nema 1% p.a. EUR 130,730.74 16,142 

Fond za razvoj 02-4602 

16.11.2015. 
15.11.2018. 16.11.2016. nema 1% p.a. RSD 

 
1,872 

Fond za razvoj 

Republike Srbije (02-

5562) - 2015 

31.12.2016. 31.12.2018. 

10 blanko 

sopstvenih 

menica 

1% p.a. EUR 249,130.94 30,000 

Fond za razvoj 

Republike Srbije 

6028/2016 
        EUR 162,631.12 20,000 

Fond za razvoj 

Republike Srbije 

7065/2016 

        EUR 2,024,855.73 250,000 

2) Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 
 

2,261,253 

UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE (1 + 2)   5,755,875 

 

20. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

 

Poverilac/Kreditor Rok otplate 
Početak 

otplate 

Instrumenti 

obezbeđenja 

Kamatna 

stopa 

Valuta u 

kojoj je 

obaveza 

ugovorena 

Iznos 

obaveze u 

stranoj valuti  

Iznos 

obaveze 

u 

dinarima 

po 

klijentu 

AOFI (SDR 

3.I_0_Ug. 2015) 

1935/2015 

31.12.2016. 31.12.2016. 

14 registrovanih 

blanko menica, 

hipoteka na 

nepokretnostima 

u listu 155 KO 

Savski venac, 

KO 15333 KO 

Vranje 

3% p.a. EUR 1,029,963.71 127,172 

Postanska (Br. 

partije 61673007) 
28.02.14. 28.03.13.   

8%g+NB

S 
EUR 3,346,004.73 413,139 

Postanska (Br. 

partije 61673008) 
14.05.14. 14.05.13.   

8%g+NB

S 
EUR 2,075,504.06 256,267 
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Srpska banka 

cesijom preuzeo 

Agencija za 

sanaciju banaka 

  
  

 
EUR 288,119.12 34,850 

Univerzal banka 

a.d. u stečaju - 

aktivirana ganacija 

koja je služila kao 

jemstvo urednog 

izmirenja obaveza 

prema JP Srbija 

šumama 

      
 

RSD 
 

15,935 

        
   

  

a) Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 
 

847,363 

Agrobanka a.d. 27.04.2012. 15.10.2015.   10% g. EUR 1,944,444.44 240,085 

Fond za razvoj RS       

00208 26.01.2005. 31.12.2007. 
  1% g. EUR 62,809.14 7,639 

Fond za razvoj RS       

00277 02.02.2005. 31.12.2007. 
  1% g. EUR 252,950.42 30,765 

Fond za razvoj RS       

01244 13.05.2005. 31.03.2008. 
  1% g. EUR 184,690.78 22,463 

Fond za razvoj RS       

03194 01.11.2005. 30.09.2008. 
  1% g. EUR 193,796.87 23,571 

Fond za razvoj RS       

03471 22.11.2005. 30.09.2008. 
  1% g. EUR 193,078.16 23,483 

Fond za razvoj RS       

00355 29.12.2005. 31.12.2008. 
  1% g. EUR 173,812.38 21,140 

Fond za razvoj RS       

00988 03.04.2006. 31.03.2009. 
  1% g. EUR 210,246.64 25,572 

Fond za razvoj RS      

01469 07.06.2006. 31.03.2009. 
  1% g. EUR 232,711.80 28,304 

Fond za razvoj RS      

02775 06.10.2006. 30.09.2009. 
  1% g. EUR 99,182.47 12,063 

Fond za razvoj RS      

18354 24.07.2009. 30.06.2015. 
  0,5% g. EUR 300,835.10 37,145 

Fond za razvoj RS      

18355 24.07.2009. 30.06.2015. 
  0,5% g. RSD 

 
231,082 

Fond za razvoj RS      

19601 06.05.2010. 30.11.2013. 
  2% g. RSD 

 
433,620 

Fond za razvoj RS      

01551 27.04.2010. 27.04.2013. 
  2%g. EUR 366,487.56 44,575 

Fond za razvoj RS      

02436 05.07.2010. 05.07.2013. 
  1%g. EUR 96,914.01 11,787 

Fond za razvoj RS      

01207 16.03.2011. 16.09.2011 
  2,5%g. RSD 

 
149,093 

Fond za razvoj RS      

05112 10.11.2011. 10.11.2014. 
  1% g. EUR 148,038.27 18,005 

Fond za razvoj RS      

01317 06.04.2012. 31.03.2015. 
  1% g. EUR 271,243.02 32,990 

Fond za razvoj RS      

01540 20.04.2012. 31.03.2015. 
  1% g. EUR 543,549.79 66,110 

Fond za razvoj RS      

22727 08.01.2013. 30.09.2015. 
  3.5%g. RSD 

 
324,013 
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AOFI - ugovor  

2004/16 
26.05.2017. 26.05.2017. 

hipoteka nad 

objektom 

Zvezdara, 

Zrenjanin, 

Vranje, Ko Strai 

grad, zgrade 

Kondiva 

Bujanovac 

3% g. EUR 1,300,000 160,514 

AOFI - ugovor  

2019/16 
19.07.2017. 19.07.2017. 

hipoteka nad 

objektom 

Zvezdara, KO 

Strai grad, KO 

Savski venac 

4% g. EUR 1,200,000 148,167 

AOFI - ugovor  

2043/16 
17.08.2017. 17.08.2017. 

hipoteka nad 

objektom 

Zvezdara, KO 

Strai grad, KO 

Savski venac 

3.07% g. EUR 3,000,000 370,417 

Fond za razvoj 

Republike Srbije 

2016/23766 

29.07.2016. 07.03.2016. 5 blanko menica 3,5% g EUR 2,027,541 247,369 

Banca Intesa             (5,657) 

b) Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospeva do jedne 

godine 
      2,704,315 

                

Metroplitan Project 

doo. 
            487 

Beogradska 

poslovna škola 

Beograd 

      
RKS  

NBS 
    640,286 

Simpo 

organizacija 

Sindikata 

31.12.2015. 31.12.2015.   nema     4,000 

                

9) Ostale kratkoročne finansijske obaveze   644,773 

UKUPNO KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (1 DO 9)   4,196,451 
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21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2016. 

31. decembra 

2015. 

   

1. Obaveze iz specifičnih poslova 711.821 650.110 

2. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 457.355 654.043 

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

na teret zaposlenog 
563.542 390.971 

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

na teret poslodavca 
348.924 242.135 

5. Obaveze za bruto naknade zarada koje se refundiraju 44.289 35.679 

6. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 714.875 597.265 

7. Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog 

putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 
3.330 3.856 

8. Obaveze prema organima upravljanja 11.322 15.410 

9. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima  59 

10. Ostale obaveze  (5.010) (3.652) 

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 10) 2.850.448 2.585.876 

 

22. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I DRUGE DAŽBINE 

 

u hiljadama dinara 

 31. decembra 

2016. 

31. decembra 

2015. 

   

   1. Obaveze za porez iz rezultata 7.167  

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

na teret troškova 
330.125 351.001 

   3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine 5.925 5.151 

OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DORPINOSE I 

DRUGE DAŽBINE (1 DO 3) 
343.217 356.152 
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23. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA 

 

u hiljadama dinara 

Vanbilansna aktiva obuhvata sledeća sredstva: Vrednost 

Tuđa roba 1.974  

Tuđa osnovna sredstva 207.621  

Primljene garancije 461.886 

Ukupno: 671.481 

  

u hiljadama dinara 

Vanbilansna pasiva obuhvata sledeće izvore vanbilansnih sredstava: Vrednost 

Tuđa roba 1.974  

Tuđa osnovna sredstva 207.621  

Primljene garancije 461.886 

Ukupno: 671.481 

 

 

24. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

1. Prihodi od zakupnine 39.097 47.956 

2. Ostali poslovni prihodi 3.723 2.773 

DRUGI POSLOVNI PRIHODI (1 + 2) 42.820 50.729 

 

 

25. TROŠKOVI MATERIJALA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Troškovi materijala za izradu 1.040.528 663.924 

2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala 14.229 17.553 

TROŠKOVI MATERIJALA (1 + 2) 1.054.757 681.477 
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26. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Troškovi zarada i naknada (bruto)  861.789 950.145 

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

poslodavca 
154.445 169.597 

3. Troškovi naknada po ugovoru o delu  3.360 

4. Troškovi naknada po autorskim ugovorima 2.027  

5. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i 

povremenim poslovima 
- - 

6. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih 

ugovora 
- 106 

7. Troškovi naknada direktoru odnosno članovima organima 

upravljanja i nadzora 
- 3.904 

8. Ostali lični rashodi i naknade 78.927 846.761 

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I 

OSTALI LIČNI RASHODI (1 do 8) 
1.097.188 1.973.873 

 

27. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Troškovi usluga na izradi učinaka 12 28 

2. Troškovi transportnih usluga 29.222 29.135 

3. Troškovi usluga na održavanju 56.507 44.468 

4. Troškovi zakupnina 5.647 3.795 

5. Troškovi sajmova 2.550 3.478 

6. Troškovi reklame i propagande 22.088 16.221 

7. Troškovi ostalih usluga 4.016 3.309 

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1 do 7) 120.042 100.434 
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28. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Troškovi neproizvodnih usluga 12.438 12.249 

2. Troškovi reprezentacije 1.253 1.226 

3. Troškovi premije osiguranja 68.499 83.611 

4. Troškovi platnog prometa 17.958 9.536 

5. Troškovi članarina 1.059 1.264 

6. Troškovi poreza 31.714 40.387 

7. Troškovi doprinosa   

8. Ostali nematerijalni troškovi 22.611 27.043 

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (1 do 8) 155.532 175.316 

 

29. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 

kratkoročnih finansijskih plasmana  
221.707 168.097 

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 

OSTALE IMOVINE (1) 
221.707 168.097 

 

 

30. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE 

ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme  - 

2. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih 

plasmana  
30.434 72.780 

RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI 

OSTALE IMOVINE (1 + 2) 
30.434 72.780 
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31. OSTALI PRIHODI 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, 

postrojenja i opreme 
486.006 29.624 

2. Dobici od prodaje materijala 3.534 3.082 

3. Viškovi  26 

4. Nenaplacena otpisana potrazivanja 43 4.500 

5. Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika 61.454 40.440 

6. Prihodi od smanjenja obaveza  882 677.830 

7. Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih 

rezervisanja 
  

8. Ostali nepomenuti prihodi 16.600 9.055 

OSTALI PRIHODI (1 do 7) 568.519 764.557 

 

32. OSTALI RASHODI 

 

u hiljadama dinara 
 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

1. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. 

imovine, nekretnina, postrojenja i opreme 
22.831 8.785 

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

vrednosti 
- - 

3. Gubici od prodaje materijala 218 380 

4. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme - - 

5. Manjkovi - 228 

6. Rashodi po osnovu direktih otpisa potrazivanja - 5.425 

7. Ostali nepomenuti rashodi 158.008  55.238 

8. Obezvređenje ostale imovine - 4.105 

OSTALI RASHODI (1 do 6) 181.057 74.161 
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33. NETO DOBITAK/NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 

 

u hiljadama dinara 

 01.01-31.12. 

2016. 

01.01-31.12. 

2015. 

   

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

materijalno značajne  - 

2. Gubitak poslovanja koje se obustavlja  - 

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

materijalno značajne 
 - 

    

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

 

34. ZARADA PO AKCIJI 

 

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

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

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

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

u hiljadama RSD 

 2016.  2015. 
 

Neto gubitak tekuće godine (284,821)  (326,703) 

     

Ponderisani broj običnih akcija 5,401,023  5,401,023 

 

 

35. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA 

 

Društvo je vršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2016. 

i 2015. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, utvrđena su materijalno 

značajna neusaglašena potraživanja i obaveze. 

 

 

36. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA 

 

Napisati ako postoje značajni događaji 

Izvrsena korekcija   sa konta 41400 Dugorocni krediti   na konto 42203 Ostali kratkorocni krediti , 

kao  i u okviru konta 56300 Negativne kursne razlike i okviru konta 66300 Pozitivne kursne razlike.  

 

37. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE 

 

Sudski sporovi 
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Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine vodi više sudskih sporova u kojima se javlja 

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

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

 

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata 

 

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

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

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

 

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

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

takvih instrumenata u Republici Srbiji. 

 

Tržišni rizik 

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

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

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

sirovinske baze i sl.  

 

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

 

Finansijski rizik 

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

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

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

 

Devizni rizik 

 

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

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

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

nominirane u stranoj valuti. 

 

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

izveštavanja je sledeća: 

u hiljadama dinara 
 Imovina  Obaveze 

 2016  2015  2016  2015 

        

EUR 634.407  958.822  3.795.590  5.861.087 

        

 634.407  958.822  3.795.590  5.861.087 

 

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

osetljivo na promene deviznog kursa EUR. 

 

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

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

EUR. 
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u hiljadama dinara 
 2016  2015 

     10%  -10% 

        

EUR      (316.118)         316.118         (490.227)         490.227  

        

        

       (316.118)          316.118        (490.227)        490.227  

 

Kamatni rizik 

 

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

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

instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  

 

Struktura plasmana i obaveza na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine sa stanovišta izloženosti 

kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:  

 

u hiljadama dinara 

Finansijska sredstva 

     

Nekamatonosna 

 

          9.200.853  

  

          9.183.868  

Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)  

 

              767.405  

  

                        -  

Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)  

 

                        -  

  

                        -  

      

  

          9.968.258  

  

          9.183.868  

Finansijske obaveze 

     Nekamatonosne 

 

          4.263.884  

  

        12.587.958  

Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)  

 

          9.312.141  

  

          1.305.833  

Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)  

 

              640.185  

  

                         -  

      

  

        14.216.210  

  

        13.893.791  

 

Naredna tabela prikazuje analizu osetljivosti neto dobitka za tekuću poslovnu 2016. godinu na 

realno moguće promene u kamatnim stopama za 1% (2015. godine - 1%), počev od 1. januara. 

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

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

postojali na dan bilansa stanja i pretpostavlja da su sve ostale varijable nepromenjene.  
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u hiljadama dinara 
 2016  2015 

     1%  -1% 

        

Finansijska sredstva              7.674             (7.674)          (13.058)           13.058  

Finansijske obaveze         (99.523)            99.523      

        

        (91.849)            91.849          (13.058)          13.058  

 

Kreditni rizik 
 

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

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

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

garancije i jemstva trećim licima. 
 

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

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

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

istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog 

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

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

kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje. 
 

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

riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 
 

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

značajnim delom odnose na povezana pravna lica. 
 

Rizik likvidnosti 
 

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

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

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

održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospeća obaveza.  

 

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

2016. godina dо 1 godine  
оd 1 dо 2 

godine 
 

оd 2 dо 5 

godina 
 Ukupno 

        

Dugoročni krediti 4,728,484   133,317  894,074  5,755,875 

Obaveze iz poslovanja 1,413,436                    -                       -     1,413,436 

Krat. finan. obaveze 4,196,451                    -                       -     4,196,451 

Ostale krat. obaveze 2,850,448                    -                       -     2,850,448 

        

 13,188,819  133,317  894,074  14,216,210 
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2015. godina dо 1 godine  
оd 1 dо 2 

godine 
 

оd 2 dо 5 

godina 
 Ukupno 

Dugoročni krediti                   -     6,342,476                    -     6,342,476 

Obaveze iz poslovanja 1,455,896                    -                       -     1,455,896 

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

Ostale krat. obaveze 2,585,877                    -                       -     2,585,877 

        

 7,551,317  6,342,476  0  13,893,793 

 

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

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

 

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI 
2016. 

godina 

2015. 

godina 

1 
OBRTNA IMOVINA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE 
0.59 0.48 

INDIKATORI UBRZANE LIKVIDNOST 
 

  

2 
OBRTNA IMOVINA BEZ ZALIHA / 

KRATKOROČNE OBAVEZE 
0.29 0.20 

INDIKATORI TRENUTNE LIKVIDNOSTI   

3 
GOTOVINA I GOT. EKVIVALENTI/ 

DOSPELE KRATKOROČNE OBAVEZE 
0.03 0.01 

 

Koeficijent ispod 1 pokazuje prisustvo rizika likvidnosti. 

 

39. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 

 

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

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

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

pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi. 

 

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

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

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

 

Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine su bili sledeći: 

 

u hiljadama dinara 

1. Ukupne obaveze (dugoročne i kratkoročne)          14.567.793             14.287.957  

2. Ukupan sopstveni kapital             4.255.257                4.663.966  

    

Pokazatelj zaduženosti (koeficijent 1/2) 3.42  3,06 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   

 

 

41. SEGMENTI POSLOVANJA  

 

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

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

na nivou Društva kao celine. 

 

 u hiljadama RSD 

 2016   2015 

    

Srbija bez Kosova 1.246.651  824.257 

Švedska    

Francuska   685 

Bosna i Hercegovina 206.699  192.704 

Nemačka  8.305  18.968 

Rusija    

Makedonija 167.921  145.784 

Kosovo 51.118  43.418 

Crna Gora  104.425  94.872 

Ostale zemlje             10.660           130.625 

    

 1.795.778  1.451.313 
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42. POVEZANE STRANE 

 

Društvo obavlja poslovne transakcije sa povezanim licima.  

 

U toku 2016. i 2015. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:  

 

u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 
 

PRIHODI OD PRODAJE        

   - matično društvo        

   - zavisna pravna lica   911.800   63.601 

   - ostala povezana pravna lica     14.942 

      

  911.800   78.543 
 

 

NABAVKE     

   - matično društvo     

…   - zavisna pravna lica   993.441   610.189 

   - ostala povezana pravna lica      

      

  993.441   610.189 

 

POTRAŽIVANJA I PLASMANI     

Potraživanja od kupaca:     

   - zavisna pravna lica       

   - ostala povezana pravna lica  901.917   1.353.540 

  901.917   1.353.540 

     

Kratkoročni finansijski plasmani:     

   - zavisna pravna lica     - 

     

      
 

OBAVEZE     

Dugoročne finansijske obaveze:     

   - matično društvo     

   - zavisna pravna lica   711.821   29.596 

   - ostala povezana pravna lica     567.732 

      

  711.821   597.328 

 



'tSJMPOtt a.d. Vranje
NAPOMENE AZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
3L decembar 2016. godine

43. NAdELO STALNOSTI POSLOVANJA

Rukovodstvo i veiinski vlasnik DruStva, Republika Srbija ne nameravaju da likvidiraju DruStvo u
periodu od najmanje 12 meseci od datuma bilansa stanja, odnosno preuzimaju odredene mere u cilju
prevazilalenja finansijskih te5koia i smanjenja akumuliranog gubitka. Pored toga, rukovodstvo
DruStva je posveieno tome da se odloZi dospeie dugovanja i izvrii njihovo refinansiranje i dodatno
veruju da ve6inski vlasnik ima nameru da podrZi DruStvo uprevazilaienju finansijskih pote5koia, a
zbog strate5kog znadaja DruStva.

Zakonski zastupnik

Sladan Oisi(, f

ry
s
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..EUROAUDIT" D.O.O.
Bulevar despota Stefana 12lV
1 1000 Beograd

Datum: 18.04.2017 .god.

Predmet: IZJ AV A RUKOVOD STVA,,SIMPO* a. d. Vranj e

PoStovani,

Ovu izjavu dajemo u vezi revizije finansijskih izveiltaja,,SlMPO'6a.d. Vranje (u daljem tekstu:
Dru5tva), koji su sastavljeni sa stanjem na dan 31. decembra2016. godine, a koju Vi vr5ite u cilju
izr aLav anja miSlj enj a o nj ihovoj realno sti i obj ektivnosti.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu istinitog, objektivnog i zakonito g pfikazivanja
finansijskogpololaja DruStva na dan 31. decembra2016. godine, rezultataposlovanja, promena
na kapitalu i finansijskih tokova za 2016. godinu, kao i pogledu obezbedenja pouzdanih
radunovodstvenih evidencija na osnovu kojih su ti finansijski izveStaji sastavljeni.

Potvrdujemo, po na5em najboljem znanju i uverenju, da smo u finansijskim izve5tajimaza20I5.
godinu:

- ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog i objektivnog prikazivanja
finansijskog poloLaja Dru5tva, rezultata poslovanja i tokova gotovine za 2015.
godinu;

- konzistentno primenili odabrene radunovodstvene politike;

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

- obelodanili r azlo ge nepridrLavanj a usvoj enih radunovodstvenih politika;

- prrdrLavali se koncepta nastavka poslovanja DruStva;

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

- obelodanili sva sredstva koja su zaloLenakao jen:Lstvo, odnosno garanclja;

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

- sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stania razmotrene. adekvatno
korigovane i obelodanjene;

Smatramo da efekti svih neispravljenih gre5aka, koje su sumirane u vasem
izve5taju revizora od dana 18.04.2017. godine, a koje se odnose na poslednji
prlkazani period, jesu materijalno znadajni, kako pojedinadno tako i u zbiru, u
odnosu na finansijske izve5taje uzete u celini.



. Mi smo vam pruZili:
- sve informacije za koje znamo da su relevantnr: za izradu finansijskih izve5taja,

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

- dodatne informacije koje ste od nas tra1iliu cilju izvrsenja revizije;

- slobodan pristup svim zaposlenima od kojih ste smatrali da moZete da dobijete
revizorski dokaz;

- sve informacije o imovini kojaje zaloLenakao jernstvo odnosno garanclja;
- tezultate na5e procene rizika da finansijski izveStaji eventualno mogu sadrLati

materijalno znadajne netadnosti nastale usled prevar. ili prorr"rr.r.;
- da rukovodstvo i odgovoma lica nisu bila ukljudena u nezakonite radnje, niti u

aktivnosti vezane zapranje novca.

- nemamo nikakvih saznanja o tome da su dlanovi uprave, zaposleni koji imaju
zna(ajnu ulogu u funkcionisanju internih kontrola ili ostali zaposleni izvr5ili
proneveru ili prevaru koja bi mogla imati uticaja na realnost finansijskih izve5taja.

Nemamo saznanja o nepridrZavanjuzakonskih propisa diji efekti bi mogli imati uticaja na
izr adu fi nansij skih izv eitaj a.

Drustvo je postupilo u skladu sa svim odredbama zaklju:denih ugovora koje bi, u sludaju
neprrdtLavanja, mogle imati materijalno znadajne efektl na finaniijske izvesta.le.

Nije bilo nepravilnosti u vezi sa zahtevim a zakonod,avnih organa koje bi mogle imati
materijalno znadajne efekte na finansijske izveitaje.

Obezbedili smo vam pristup svim finansijskim evidencijama i podacima kao i sednicama
organa upravljanja odrZanim u periodu od 01 . januaraitlrc. godin" do dana sastavljanja
ovog Pisma.

U finansijskim izve5tajima su pravilno evidentiran a i prik:azana sredstva koja su zaloLena
kao garancija.

Drustva ima vlasni5tvo nad svim sredstvima prikazanim u bilansu stanja. DruStvo je na
zna('ajnom delu svoje_ imovine, upisalo hipoteku (pravo zaloge -' intabulacij! na
nepokretnosti i rudnu zaloguna opremi) tu t"b" i svojaia.visna drustva.

ProknjiZili smo sve obaveze kako stvame tako i potencijalne. U vanbilansnim
evidencijama uz frnansijske izve5taje evidentirali smo fu.arrcill koje smo dali tre6im
licima kao obezbedenje poverilaca po osno\u poslovnih tiansakcija. 

"

Nemamo planova niti namera koje bi materijalno ztad,ajno izmenile knjigovodstvenu
vrednost ili klasifikaciju sredstavai obavezaprikazanihu dnansijskim izvejtiima.

Ne planiramo da obustavimo proizvodnju nekih proizvoda niti imamo planove koji bi
mogli da prouzrokuju nastanak zastarelih zaliha.

Mi potvrdujemo potpunost informacija koje su vam pntaene u pogledu identifikacije
povezanih lica i transakcija sa povezanim licima koje su od inalaja za finansijsko



izve5tavanje. Identitet, salda i transakcije sa povezarLim pravnim licima su ispravno
evidentirane i adekvatno obelodanjene u napomenama u:z finansijske izvestaje

r Procenjeni finansijski efekti sudskih sporova i eventualnih od5tetnih zahteva na teret
DruStva su ispravno evidentirani ili obelodanjeni u napo,menamauzfinansijske izvestaje.
Osim kako je navedeno u napomenama uz finansijske izve5taje mi nemamo saznanja o
postoj anj u drugih obav eza il ili zahtev a.

' U skladu sa Zakonom o radu i dlanom 128. Kolektivnog ugovora potpisanog 15.08.2006.
godine izmedu generalnog direktora Dru5tva i Samostalnog sindikata, DruStvo ima
obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu tri
prosedne zatade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u
penziju. Naknade zaposlenima po osnovu ovih planova nisu obezbecteni fondovima.
Dru5tvo nije izvrSilo aktuarsku procenu sada5nje vredn,csti ove obaveze, i s tim u vezi,
nije izvr5ilo rezervisanja po tom osnovu u pratedim finansijskim izveStajima. Zbog
povoljne starosne strukture i postojeieg broja zaposlenitr, rukovodstvo Drustva veruje di
bi takva rezervisanja, ukoliko bi bila procenjena, bila nematerijalna ,u poit.nu
pr ezentaciju fi nansij skih izveitaj a.

' Nije bilo dogadaja nakon kraja obradunskog perioda koji bi zahtevali korekcije ili
obelodanjivanja u finansijskim izvestajima ili u napomenu-i uz njih.

' U skladu sa novim odredbama Zakonao porezu na dobit tokom 2013. godine na snagu je
stupio Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se primenjujripo principu ;uut
dohvata ruke" pri utvrdivanju cena transakcija medu pove)anim rti*u-u. U skladu sa
ovim Zakonom i Pravilnikom, DruStva rn , o6aue zi di do 30. juna 2017. godine zajedno
sa poreskim bilansom za 2016. godinu predaju i studiju trans-fernih cena. S obzirom da
Dru5tvo ima zna(ajne transakcije sa p
finansijskih izveltaja za 2016. godinu
transfernih cena. Na osnovu prelimin:
potencijalne korekcije finalnog poresko
stranama nede imati materijalni uticaj na

' Rukovodstvo i vedinski vlasnik Dru5tva, Republika Srbija ne nameravaju da likvidiraju
Dru5tvo u periodu od najmanje 12 meseci od datuma bilansa stanja, odnosno preuzimaju
odredene mere u cilju prevazrlaLenja finansijskih te5koia i smanjenja akumuliranog
gubitka. Pored toga, rukovodstvo DruStva je posve6erro tome da se odloZi dospeie
dugovanja i izvr5i njihovo refinansiranje i dodatno veruju da veiinski vlasnik ima nameru
da podrZi Dru5tvo u prevazilalenju finansijskih pote5koda, a zbog strateskog znadaja
DruStva.

Direktor Drustva (koji je potpisao propisane finansijske izvestaje.)
Ime i Prezime: Sladjan Disic

Po tp i s . . . . . .

soba kojaje sastavila finansijske izve5taje)direktor (ilj
Aleksic
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Врање, март 2017.g. 
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1)  Кратак опис пословних активности и 
организационе структуре правног лица 

 
 

Основне информације о друштву 
 

 

Назив:    СИМПО  
Пословно име:   СИМПО АД ВРАЊЕ  

Статус:     Активно привредно друштво 
Седиште:    Врање, Радничка 12 
Основна делатност:  Производња намештаја 

Шифра делатности:  36140 
Матични број:   07105681 

ПИБ:     100549457 
Телефон и фаx:   +381 17 424 136, +381 17 424 984 

Број текућег рачуна:  160-6911-04 »Banca Intesa« a.d. Beograd 
205-59554-03 »Комерцијална банка« а.д. 

Година оснивања:  1963. година 

Интернет адреса:  www.simpo.rs, www.simpogroup.rs 
Е-маил адреса:   office@simpo.rs 

 
 
Симпо АД је један од највећих произвођача и извозника намештаја у 

Србији. Симпо АД се налази у Врању и лоциран је у индустријској 
зони изван насељеног места поред међународног пута Е-75, као и 

поред главне међународне железничке пруге Београд - Скопље. 
 
Компанија има традицију дугу преко 50 година рада у производњи и 

продаји намештаја, сродних и пратећих производа и највећи је 
послодавац у региону југа Србије. 

 
Симпо АД је током историјског развоја изградио концепт заокруженог 

процеса производње, проширујући производне капацитете на 
производњу готових производа (намештаја и сродних производа) и 
репроматеријала. 

 

http://www.simpo.rs/
http://www.simpogroup.rs/


 

 

 

 

 

3 

 

У саставу Симпа се налазе још и пословно-логистички и продајни 
капацитети: Сектор транспорта, Услужне делатности Симпа, Услужни 

магацини репроматеријала и готове робе, малопродајни салони, 
СИМПО Пржар и угоститељски објекти. 

 
Организациона структура Симпа 

 
Пословни систем Симпа чине: 
 

1. Матично друштво, и 
2. Повезана друштва 
 

Организациона структура матичног друштва припада типу 
дивизионалне органзационе структуре са дефинисаним 

организационим деловима и заједничким функционалним целинама.  
 

Обављање основне производне и пратећих делатности матичног 
друштва, организовано је у оквиру организационих делова.  
 

У оквиру матичног друштва функционишу:  
- Производна делатност,  

- Услужне делатности,  
- Трговина.  
 

У оквиру Производне делатности се налазе: 
- Производња намештаја (100- Фабрика намештаја, 400 – 

Фабрика ламелираног намештаја, 250 – Фабрика Стил Сурдулица, 370 
– Фабрика рамовских конструкција) и 
- Тапетарска производња и производња душека (140 –Фабрика 

тапетарских производа и 270 - Фабрика душека) и 
- Целина развојног центра и развоја производње. 

 
У оквиру Услужних делатности функционишу:  
- сектор финансија  

- сектор ERC,  
- сектор правних послова,  

- сектор општих послова и безбедности,  
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- сектор информисања,  
- сектор унутрашње контроле,  

- сектор исхране, сектор угоститељства,  
- сектор инвестиција и инвестиционог одржавања. 
 

У оквиру Трговине функционишу:  
- сектор великопродаје,  

- сектор малопродаје,  
- сектор извоза,  

- сектор сервиса,  
- сектор набавке,  
- сектор транспорта и шпедиције и 

- маркетинг. 
 

У оквиру повезаних друштава функционишу: 
- СИМПО ДЕКОР 
- СИМПО ШИК 

- ФАБРИКА КОНДИВА 
- СИМПО ЛИНЕ 

- СИМПО ДЕЧИЈИ КРЕВЕТИЋИ 
- СИМПО ДРВО 
- СИМПО ТЕПИСИ 

- СИМПО ЦВЕЋЕ 
- СИМПО ОВЧАРСКА ФАРМА 

- ПРЕДУЗЕЋЕ СИМБИ 
- СИМПО КОМЕРЦ 
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2) Веродостојан приказ развоја и резултата 
пословања правног лица 

 

Историјат Симпа 
 

Симпо је основан 1963. године као Фабрика намештаја „Сима 
Погачаревић“ са 370 радника. Након превазилажења првих 

неуспешних година пословања, Симпо гради једну за другом 
фабрике, производне капацитете, продајне капацитете у свим већим 

градовима бивше Југославије, покреће свој возни парк. 
 

У свом развоју, Симпо не остаје само у дрвној индустрији и 
производњи намештаја као „core business“, већ производне 
капацитете проширује и на област кондиторске, текстилне 

индустрије, овчарске и биљне производње. 
 

Данас је Симпо један од највећих произвођача и извозника 
намештаја у Србији. Са традицијом дугом више од пет деценија у 
производњи и продаји намештаја, један је од највећих послодаваца у 

региону југа Србије.  
 

Међутим, од 2008. године, под утицајем светске економско-
финансијске кризе, долази до пада животног стандарда и куповне 
моћи становништва, што је за последицу имало пад производње и 

пласмана Симпових производа. Уследио је период задуживања 
неповољним банкарским кредитима што је додатно угрозило текућу 

ликвидност.  
 
Од овог периода пословање Симпа из године у годину показује 

потешкоће и слабости, као и немогућност гломазног пословног 
система да се прилагоди захтевима које пред њим поставља 

окружење. 
 

У току 2014. године начињен је низ пословних активности ка 
економско-финансијској консолидацији Симпа и извршено је, како 
финансијско, тако и пословно реструктурирање. 
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Симпо је у већинском државном власништву, са следећом структуром 
капитала: 

 
Име и презиме лица Учешће 

Република Србија 35,93 

Град Врање 23,07 

Републички фонд за здравствену заштиту 12,66 

Акционарски фонд АД Београд 7,29 

Национална служба за запошљавање 3,62 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осиг. 2,8 

ПИО фонд Рс 1,81 

Општина Бујановац 0,84 

Општина Трговиште 0,56 

Град Београд 0,45 

 

 

Резултати пословања Симпа у 2016. години 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

• Укупна вредност реализоване робе на нивоу СИМПА у 2016.г. 
износи 27 милионa ЕУР (производи матичног и зависних 

предузећа и допунски асортиман), што је у односу на 2015. 
годину, када је реализација износила 25,2 милиона ЕУР више за 
7,3%. 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 

 
Реализација у Малопродаји 

 

• Реализација преко наших малопродајних објеката, исказана по 
малопродајним ценама са пдв, износи 7,7 милиона ЕУР и већа је 

за 10,8% у односу на остварење у 2015. години, док је годишњи 
план остварен са 90,2%.  
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Реализација у Великопродаји 
 

• Преко канала Великопродаје Симпо је реализовао робу у 

вредности од 3,2 милиона ЕУР, што је у односу на 2015. годину 
више за 149,0%, док је годишњи план остварен са 80,2%. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА У ИЗВОЗУ 
 

 Укупна вредност реализације у извозу на нивоу СИМПА у 
2016.г. износи 14,8 милиона ЕУР, и показује раст у односу на 

прошлогодишње остварење за 10,9%, док је годишњи план 
остварен са 66,7%.  

 
 

Извоз матичног друштва 
 

 Од укупне вредности оствареног извоза у 2016. године, извоз 
матичног друштва износи 4,5 милиона ЕУР или 30,4% укупног 

извоза. Овакво остварење веће је у односу на реализацију 
извоза у 2015. години за 8,6%, док је годишњи план извршен са 

64%. 
 

 
 

Извоз повезаних друштва 
 

 Од укупне вредности оствареног извоза у 2016. години, извоз 

повезаних друштава износи 10,3 милиона ЕУР или 69,6% 
укупног извоза. Овакво остварење веће је у односу на 

реализацију извоза у 2015. години за 12%, док је годишњи 
план извршен са 68%. 
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ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ У 2016. ГОДИНИ 
 
 Остварена вредност производње, на нивоу Симпа, у 2016. год. 

износи 28,2 милиона ЕУР што је у односу на остварење из 
претходне године веће за 7,6%, док је годишњи план остварен 

са 74,5%.  
 
 

Остварена вредност производње на нивоу матичног 
друштва у 2016. год. 

 

 На нивоу Матичног друштва остварена вредност производње у 

2016. год. износи 18,4 милиона ЕУР, што је у односу на 
остварену вредност производње у 2015. години више за 35%, 
док је годишњи план остварен са 87,7%.  

 Вредност екстерне производње износи 15,4 милиона ЕУР или 
83,7%, док је вредност интерне производње 3 милиона ЕУР или 

16,3% у односу на укупно остварену вредност производње 
матице. 
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Остварена вредност производње на нивоу повезаних 

друштава у 2016. год. 
 
 

 На нивоу повезаних друштава остварена вредност производње 
у 2016. год. износи 9,8 милиона ЕУР, што је у односу на 

остварену вредност производње у 2015. години мање за 22,1%, 
док је годишњи план остварен са 58,1%.  

 
 Вредност екстерне производње износи 9,3 милиона ЕУР или 

94,9%, док је вредност интерне производње 0,5 милиона ЕУР 
или 5,1% у односу на укупно остварену вредност производње 

повезаних друштава. 
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Физички обим производње Фабрике Намештаја, Тапетарије и Душека 

2016/2015. у ком. 
 
 

Proizvod
FABRIKA NAMEŠTAJA

1 Spavaće sobe 1928 1163               60,3 
2 Ormani 2138 1312               61,4 
3 Kreveti 1201 1166               97,1 
4 Komode(opremanje) 15093 31055             205,8 
5 Stolovi 1059 1176             111,0 
6 Stočići 2780 2363               85,0 

FABRIKA TAPETARIJE
1 Grt TDF u koži 1555 2823             181,5 
2 Grt TDF u štofu 4032 4140             102,7 
3 Tabureti 809 1122             138,7 
4 Kreveti 79 84             106,3 
5 Stolice 353 104               29,5 

FABRIKA DUŠEKA
1 Dušeci 27077 28007             103,4 
2 Ležajevi 7575 7559               99,8 
3 Grt TDF                972                629               64,7 

R. br. 2015 2016
2016/   

2015
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Остварене зараде 

 
Кратак преглед остварених просечних нето зарада у 2016. године у 
односу на остварену просечну нето зараду у 2015. години на нивоу 

матице СИМПА, просечне нето зараде у грани производња намештаја 
дати су у наставку:  

 
Р.

бр 
Опис 

Просечна нето зарада Индек

с 
2010/
2009 

I-XII 2015 I-XII 2016 16/15 
1 Симпо а.д. 29.824 31.450 105,5 
2 Просечна зарада у производњи намеш. 26.625 31.983 120,1 
3 Просечна зарада у РС 44.432 46.097 103,7 

 
 У 2016. години, просечна нето зарада запослених у матици 

Симпа, мања је за 31,8% у односу на просечну нето зараду у 

Републици Србији која је износила 46.097 динара. 
 

 У односу на просечну нето зараду исплаћену у индустрији 

намештаја у Републици Србији, која је према подацима 
Републичког Завода за статистику, у 2016. износила 31.983 

динара, просечна нето зарада запослених у Симпу, у 2016. год. 
мања је за 1,7%. 
 

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

1 Фабрика намештаја 28 34 109 86 1 38 14 310

2 Фабрика тапетарије 20 47 126 67 16 8 284

3 Фабрика душека 39 45 65 66 0 10 10 235

4 Стил 4 6 40 18 4 2 74

5 Рамови 3 7 31 20 1 62

6 Фабрика ламелираног намештаја 12 34 22 2 1 71

7 Развојни центар 1 3 11 13 0 17 24 69

8 Сектор исхране 3 3 14 7 1 28

9 Транспорт 6 5 20 15 3 1 3 53

10 Управа 3 5 8

11 Сектор правних послова 4 3 1 3 11 22

12 Сектор општих послова 5 2 23 11 2 2 3 48

13 Сектор финансија 1 20 8 23 52

14 ЕРЦ 1 3 3 7 14

15 Сектор плана и анализе 1 4 5

16 Сектор маркетинга 1 6 7

17 Сектор извоза 3 10 13

18 Сектор за управљање квалитетом 2 1 6 9

19 Сектор сервиса Врање 3 2 13 5 1 24

20 Сектор за развој породичних фабрика 1 2 3

21 Сектор унутрашње контроле 1 5 6

22 Пословни ценат БГ и заједничке службе 1 3 5 9

23 Малопродаја 13 1 60 81 1 12 9 177

24 Великопродаја и магацини 37 5 28 25 0 8 18 121

25 Сектор одржавања 1 1 8 1 11

26 Синдикат 1 1

27 Сектор угоститељства 6 4 16 5 2 33

МАТИЦА 186 165 606 478 7 127 180 1749

Структура у % 11     9     35     27     0,4 7     10  100     

28 Декор 3 8 35 27 4 10 87

29 Цвеће 4 2 5 1 4 16

30 Кондива 4 9 26 2 11 52

31 Креветићи 14 12 31 12 3 2 74

32 Власина 5 3 2 1 1 12

33 Црна Трава 1 1

34 Куршумлија 115 2 94 332 1 11 18 573

35 Симпо Лине 2 6 4 12

Повезана друштва 145 22 174 406 1 28 51 827

Структура у % 18     3     21     49     0,1 3     6    100     

УКУПНО 331 187 780 884 8 155 231 2576

Структура у % 12,8  7,3  30,3  34,3  0,3  6,0  9,0   100,0   
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3) Информација о улагањима у циљу заштите  
животне средине 

 
Производна постројења СИМПА налазе се у индустријској зони 

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

 

Опредељење ка одрживом развоју и брига о запосленима 
дугогодишња је политика СИМПА. 

У складу са тим, на нивоу СИМПА, генерални директор је 
одговоран и за сегмент заштитите животне средине и заштите 
здравља и безбедности на раду. Поред одговорности генералног 

директора постоји и одговорно лице за безбедност и здравље на 
раду са положеним стручним испитом које је Именовано одлуком од 

стране генералног директора. 
 

Координација послова релевантних за овај сегмент заштитите 
животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, 
организационо припада Сектору општих послова. 

 
СИМПО је у 2012.год. сертификовао систем управљања 

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

 
Специфични утицаји на животну средину који су последица 

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

 

-Генерисања чврстог отпада 
-Потрошње природних ресурса 

-Емисије у атмосферу 
-Отпадних вода. 
 

С друге стране, ризик по здравље и безбедност запослених 
повећана је на радним местима(у Фабрици намештаја и Фабрици 

стилског намештаја у лакирницама, у Фабрици тапетарије на 
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лепљењу и у Фабрици декора на припреми боја ) 
 

Заједнички ризик по здравље запослених, али и животну 
средину везује се за употребу сировина које имају својство “опасних 
материја”. Због тога су њихова набавка, складиштење и употреба 

регулисани посебним интерним процедурама у циљу превенције било 
каквог акцидента. Сировине су видно обележене, истакнуте су ознаке 

опасности и сваку сировину прати МСДС листа која недвосмислено 
указује на карактер супстанце, могуће утицаје на здравље и животну 

средину, поступке у случају акцидента, поступак са амбалажом, 
отпадом који је садржи итд.  

 

У складу са садржајем МСДС листе редовно се планирају и 
спроводе обуке и реобуке свих запослених који могу доћи у контакт 

са предметном супстанцом. Интерна акта и документа усклађена су и 
са захтевима новог Закона о хемикалијама (Сл.гл.РС бр. 36/2009) и 
релевантним подзаконским актима. 

 
У складу са новом законском регулативом, код Агенције за 

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

 
За сва радна места у СИМПУ спроведена је процена ризика на 

радном месту и у радној околини, а кроз опсежну анализу, 
спроведену од стране мултидисциплинарног тима у који је била 
укључена и медицина рада, као екстерни саветник, дефинисана су 

радна места са повећаним ризиком, као и мере које се морају 
примењивати у циљу превенције. Код процене ризика испоштован је 

Закон о безбедности и здравља на раду (Сл.гл.РС бр. 101/2005). 
 

За локације са сировинама, поред предузетих превентивних 
мера, дефинисани су планови реаговања у случају акцидента-
просипања сировина, како би се спречио евентуалан штетан утицај 

по здравље запослених и елементе животне средине.  
 

СИМПО користи објекте у којима се складиште и користе опасне 
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материје у количинама које могу изазвати хемијски удес и њима се 
управља.  

 
Количине ускладиштених опасних материја су значајно испод 

критичних количина са аспекта опасности од хемијског удеса. 

 
Сав отпад који се генерише током производних и услужних 

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

56/10).  
 
 

Отпадне материје које немају употребну вредност и не могу се 
ни у једном процесу користити као секундарна сировина, односно не 

могу се рециклирати, одвози оператер на градској депонији. 
 
Агенцији за заштиту животне средине (Министарство за 

животну средину, рударство и просторног планирања) су током 
марта 2011. достављени Годишњи извештаји о отпаду, како је 

предвиђено Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњим 
извештајем о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени 
гласник РС", бр. 96/2010). 

 
Управљање амбалажним отпадом који настаје након употребе 

производа пренето је на оператера овлашћеног од стране 
Министарства за животну средину и просторно планирање, што је 
један од избора понуђених Законом о амбалажи и амбалажном 

отпаду (Сл.гл.РС, бр. 135/09) за који се СИМПО определило.  
 

Енергетски комплекс СИМПА чини котловско постројење 
пројектовано за употребу мазута и чврстог материјала. Квалитет 

емитованих гасова на самом емитеру контролише се једном годишње 
од стране овлашћене институције. Исправност квалитета ваздуха у 
околини потврђује континуално праћење имисија од стране Градског 

завода за јавно здравље у Врању. 
 

СИМПО користе воду из јавног водовода, санитарну, док се за 
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производне процесе СИМПО Декора користи се вода из бушотине 
која се касније омекшава. Вода се користи за санитарне потребе, као 

енергетски флуид-за производњу водене паре и као расхладни 
флуид.  

Отпадне воде које су по саставу практично комуналне, 

испуштају се у градски канализациони систем, у складу са условима 
наведеним у Водопривредној дозволи. Квалитет отпадних вода се 

квартално прати од стране акредитованих лабораторија у складу са 
законом, и потврђује њихова исправност. Прате се бројни параметри 

на основу којих се може утврдити потенцијални утицај на квалитет 
крајњег реципиента, реке Јужне Мораве. Нису идентификована 
прекорачења максимално дозвољених концентрација (МДК) штетних 

полутаната и, с обзиром на употребу, не представљају опасност по 
животну средину. 

 
Према својој природи, производна предузећа изложена су 

ризику од пожара. СИМПО поседује неопходне употребне дозволе за 

имовину која је изложена ризику. Донети су Планови заштите од 
пожара и примењене све предвиђене превентивне мере.  

 
Обезбеђење, располаже стручним и искусним кадровима који 

обављају послове у области заштите од пожара и физичког 

обезбеђења. СИМПО поседује савремено возило, цистерну за гашење 
пожара. 

 
Пословање СИМПА, са аспекта заштите животне средине, 

заштите здравља и безбедности на раду, регулисано је следећим 

законима и релевантним подзаконским актима: 
-Закон о безбедности и здрављу на раду, 

-Закон о заштити животне средине, 
-Закон о заштити ваздуха, 

-Закон о управљању отпадом, 
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, 
-Закон о заштити од буке у животној средини, 

-Закон о хемикалијама, 
-Закон о водама, 

-Закон о заштити од пожара и 
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-Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и 
гасовима. 

 
У СИМПУ се редовно обавља оцена усаглашености са законском 

регулативом. За нове захтеве дефинише се период усаглашавања и 

акциони план који обухвата потребне активности, рокове за њихову 
реализацију, потребне ресурсе и одговорности. 

 
Извештаји са екстерних провера од стране републичких 

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

 
 

4)  Значајан догађај по завршетку пословне године 
 

 
• На Сајму намештаја у Скопљу Симпо је добио награду „Златна 
ера“ за најбољу гарнитуру Марго. 

 
•    У току 2016. Симпова малопродајна мрежа постаје богатија за 
скоро 3000 m

2  новог продајног простора. У септембру је отворен 

салон у Краљеву укупне површине 1200 m
2    док је у новембру, 

непосредно пред почетак Београдског Сајма намештаја, отворен 
салон на Новом Београду укупне површине 1500 m

2
. 

 

•       Урађен је велики број опремања хотела и пословних простора и 
то: Хотел Hilton у Подгорици, Хотели Palace и Bellevue у Опатији, 

хотел Seget у Трогиру итд. 
 
•      За 2017.г. уговорени су послови опремања  хотела Hilton у 

Даблину (Ирска), хотел Wаlz Албанија, Epidaurus у Цавтату 
(Хрватска), као и опремања хотела широм Хрватске, Црне Горе, 

Босне и Херцеговине, Русије, Грчке и Словеније.  
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5) Планирани будући развој 
 
Финансијски план пословања Симпа 2016-2025. се базира на промени 
целокупне пословне стратегије, а која укључује продајни/производни 
асортиман, дизајн атрактивног намештаја и сродних производа, 

промену канала дистрибуције и продаје, савременно управљање 
кадровима и ефикасно коришћење материјалних ресурса. 

 
Циљ плана је развој и модернизација пословања, позитивно 
пословање и перманентно увећање профита, испуњење захтева и 

очекивања купаца по питању квалитета, дизајна, екологије, 
безбедности и функционалности, рационална организација и 

ефикасно обављање свих процеса, контрола трошкова и смањивање 
ризика у раду, смањење трошкова и повећање продуктивности, 

унапредјење односа са пословним партнерима, задовољство 
запослених, редовне и сигурне зараде и реализација годишњих 
планских задатка у свим организационим целинама. 

 
Финансијске пројекције су извршене за период (2016 - 2025) у 

еврима ради елиминисања ефеката промене девизног курса, те су 
резултати приказани у еврима у периоду пројекције. Период 
пројекције рефлектује период отплате акумулираних кредитних 

обавеза из готовине генерисане из пословања. 

 
 

План продаје по годинама 
 

План продаје по годинама урађен је на основу усвојеног асортимана 
за 2016. годину.  

 
Структура продаје је различита у зависности о ком каналу продаје је 

реч, али у просеку је највећа продаја гарнитура (цца 45%), затим 
душека (цца 35%), плочастог намештаја (17%) и око 3% осталог 
производног асортимана. 
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У следећим годинама пројекције планира се пораст продаје, и то 
2017. г. – 40,7 милиона евра, у 2018. – 44,5 милиона евра, у 2019. – 

50,1 милиона евра и у 2020. – 56,1 милиона евра, 2021. – 59 милиона 
евра, 2022. – 64,9 милиона евра, 2023. – 71,8 милиона евра, 2024. – 
75,7 милиона евра, 2025. – 78,6 милиона евра. 

 

domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz

Pločasti nameštaj 2.605 3.419 3.200 3.734 3.172 4.909 3.734 5.110

Tapetarske grt. 7.000 11.966 7.112 13.335 7.401 16.036 8.254 18.249

Dušeci i ležajevi 5.861 8.059 6.579 9.335 6.168 11.455 6.878 12.774

Ostali asortiman 814 977 889 267 881 327 786 365

UKUPNO 16.280 24.421 17.780 26.671 17.622 32.727 19.652 36.498

Proizvod
2017 2018 2019 2020

 
 

domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz

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

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

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

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

UKUPNO 20.651 38.351 22.714 42.185 25.131 46.670 26.495 49.205 27.510 51.091

Proizvod
2021 2022 2023 2024 2025

 
 

 

 

6) Активности истраживања и развоја 
 

Иновације и дизајн 
 

Важно упориште Симповог успеха је константно улагање у дизајн као 

један од одлучујућих фактора стабилног и динамичног пословног 
развоја. Иновације и функционалан дизајн су кључне компоненте на 
којима се заснива конкурентност Симпа на светском тржишту.  

 
Употреба иновативних материјала, савремених технологија и стално 

увођење нових функционалности карактерише све производне 
капацитете и фабрике у оквиру Симпа. У индустрији намештаја, међу 
првима у Европи Симпо је развио напредни концепт вишенаменских 

софа са иновативним механизмима који их једним потезом претварају 
у удобан лежај за свакодневно спавање.  

 
 



 

 

 

 

 

21 

 

Симпо у свету 
 

СИМПО је на међународном тржишту присутан више од 40 година и 
данас је са својим производима и услугама опремања активан у више 
од 30 земаља света уз годишњи раст извоза по просечној стопи од 20 

процената. Међународна конкурентност СИМПА резултат је потпуно 
заокруженог пословног процеса у којој су обједињене све фазе 

производње - од репроматеријала до готових производа. На овај 
начин купцима и клијентима је гарантован најбољи однос дизајна, 

квалитета и цене, уз максималну поузданост у погледу поштовања 
рокова. Важан део међународног присуства је и учешће на 
најзначајнијим светским сајмовима намештаја. Више од три деценије 

уназад СИМПО редовно излаже на једном од највећих светских 
сајмова у Келну, а присутан је и у Милану, Паризу, Москви, Атини, 

Сант Петерсбургу и многим другим. Са својим купцима, међу којима 
су нека од најпрестижнијих и најпознатијих имена светске индустрије 
намештаја, Симпо је изградио и негује партнерске односе који у 

континуитету трају и по више деценија. 
 

 

9) Финансијски инструменти за процену 
финансијског положаја и успешности 

пословања 
 

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

 показатељи активности успеха/неуспеха пословања 
 показатељи рентабилности успеха/неуспеха пословања 

 приходи, расходи и финансијски резултат. 

 
 

Показатељи активности израз (не)успеха пословања 
Друштва 

 

 
 коефицијент обрта купаца показује раст од 1,35 у 2011. години 

на 1,53 у 2016. год. што значи да је на 1,53 дин. укупог прихода 
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1 динар остаје ненаплаћен, али и даље показује нарушену 
ликвидност. Наплата потраживања од купаца је од 267 дана у 

2011. години смањена на 236 дана у 2016.год. 
 

 коефицијент обрта залиха показује пад од 2,01 у 2011. год. на 

1,31 у 2016. год. и показује да се средства уложена у залихама 

и даље спорије обрћу у току године, што такође негативно 
утиче на ликвидност, солвентност и у крајњем случају на 
рентабилност предузећа. 

 
 

 коефицијент обрта добављача показује пад од 1,63 у 2011. год. 
на 1,32 у 2016. год. што указује на то да се обавезе према 

добављачима теже измирују. У 2011. години измириване су за 
221 дана, док у 2016. години за 272 дана.  

 
 коефицијент обрта фиксних средстава показује пад од 1,11 у 

2011.  год. на 0,30 у 2016. год. и показује да је предузеће на 
сваки динар улагања у фиксна средства остварило 1,11 динара 
прихода у 2011. години односно 0,30 динара у 2016. год. 

 
 

 коефицијент обрта пословних средстава показује раст од 0,28 у 
2011.  год. на 0,35 у 2016. год. 

 
Показатељи активности пословања привредног друштва “СИМПО” 

Врање 
 

Р.бр. Показатељи 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Коефицијент обрта купаца 1,35        1,60        2,50       1,31 1,61 1,53

2 Просечан период наплате 267 225 146 275 224 236

4 Коефицијент обрта залиха 2,01        2,07        2,10       1,76 2,37 1,31

5 Просечно време трајања једног обрта 179 174 173 205 152 274

6 Коефицијент обрта добављача 1,63        1,78        1,70       0,75 1,56 1,32

7 Просечно време плаћања 221 203 213 478 231 272

8 Коефицијент обрта просечних обртних ср 0,75        0,75        0,90       0,23 0,87 0,46

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

12 Коефицијент обрта пословних средстава 0,28        0,27        0,21       0,18 0,59 0,35  
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Показатељи рентабилности израз (не)успеха 
пословања Друштва 

 
Глобални показатељи рентабилности (стопа пословног и нето 

добитка) упућују на закључак о лошем пословном успеху предузећа.  
Показатељи ефикасности пословања привредног друштва “СИМПО” 
Врање приказани су за период од 2011-2016. год.  у табели која 

следи: 
 

Р.бр. Показатељи 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Економичност 1,006 0.928 0.612       0,069     0,918 0,917

2 Пословна економичност 0.912 0.855 0.749 0,127 0,749 0,751

3 Стопа приноса на посл.средства -2.89% -4.63% -6.81% -105,72% -7,96% -4,70%

4 Стопа пословног добитка -9.70% -16.98% -33.52% -208,66% -36,83% -33,10%

5 Стопа нето добитка 0.81% -9.99% -68.12% -573,68% -13,48% -13,35%  
 

 
Остварен финансијски резултат у периоду 2011-

2016.г. 
 

СИМПО је у периоду од 2012. до 2016. године бележио негативно 
пословање - губитак. У последњих пет година је забележен пад 

производње и пад пласмана услед пада куповне моћи становништва, 
што је све укупно утицало да се на крају пословних година забележи 

негативно пословање – губитак. 
 
 

Укупан 

приход

Укупан 

расход

Добит-

Губитак

Укупан 

приход

Укупан 

расход

Добит-

Губитак
2011 7.397.778 7.357.686 40.092 70.697 70.314 383

2012 7.124.378 7.678.071 -553.693 64.080 69.060 -4.980

2013 4.677.098 7.687.880 -3.010.781 41.486 68.191 -26.262

2014 493.482 6.900.452 -6.406.970 4.259 59.559 -55.299

2015 3.464.148 3.790.851 -326.703 28.755 31.467 -2.712

2016 2.728.070 3.012.892 -284.822 22.259 24.583 -2.324

Година

у 000 РСД у 000 ЕУР
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10) Управљање ризицима 
 

 

Главне предности и ризици - SWOT АНАЛИЗА на 
примеру Симпа а.д. 
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11) Изложеност ценовном, кредитном, тржишном и 
осталим врстама ризика 

 

Симпо је као велики производни систем изложен дејству великог 
броја фактора ризика. Највећи утицај имају: тржишни и девизни 
ризик, кредитни ризик, ризик ликвидности и солвентности, 

оперативни ризик, правно-регулативни ризик,  пословни ризик и др. 
 

Тржишни ризик је ризик промене тржишних цена и односа 
размене који доводе до снижења вредности финансијске 
имовине. 
 

 Ризик девизног курса - Симпо је сложен увозно-извозни систем 

јер се велики број репроматеријала увози из иностранства, и 
извоз готових производа се обавља на ино тржиштима. 

Приходује се у једној валути, а плаћања се врше у другој 
валути. Симпо плаћања репроматеријала врши у страној 

валути, а приход приказује у динарима. Случај када Симпо 
увози а динар слаби, изражава се негативно на пословање, у 
супротном када се Симпо јавља као извозник слабљење динара 

се позитивно  одражава на пословање. Што је већи несклад 
између прихода у једној и плаћања у другој валути то је већа 

потреба за заштитом од девизног ризика.  
 

 Од инструмената заштите од ризика девизног курса користи се 

природни хеџинг који подразумева задуживање у истој валути у 

којој се остварују приходи, термински уговори и др.  
 

 Ризик промена цена роба -  Симпо је изложен променама цена 

роба,  на које поред кретања понуде и тражње на тржишту,  

утичу и сезонске промене,  врста робе,  начина транспортовања 
и складиштења. У сваком случају, заштитом од промена цена 
роба друштво се штити на тај начин што трошкове робе која је 

инпут у процесу производње,  чини  стабилним, а тиме утиче на 
оптимизацију своје политике цена и својих прихода.  
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Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности 
клијената (купаца или дужника), који може утицати на 
промену вредности финансијске имовине поверилаца 
(предузећа или банке).   
             

 Симпо је као друштво изложен овој врсти ризика. Због 

неповољне структуре извора финансирања, и због велике 
задужености Симпо је високо ризичан партнер, тако да 

коефицијент кредитне задужености већ годинама не дозвољава 
даље задуживање код банака.                          

 
Ризик ликвидности подразумева ризик ликвидности плаћања 
и ризик ликвидности имовине.   
 

 Ризик ликвидности плаћања везује се за погоршање 

способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе из 
пословања. Симпо већ дужи низ година није у стању да уредно 

исплаћује своје обавезе из пословања.  
 

 Ризик ликвидности имовине, често скраћено називан ризик 
ликвидности, јесте ситуација кад предузеће не може у целости 

да наплати своја потраживања.   Симпо као друштво већ дуги 
низ година није у стању да наплати своја потраживања. 

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

 Симпо је врло изложен овој врсти ризика. Друштво послује са 

губитком од 2012. године. Један од разлога је свакако и 
изложеност оперативном ризику. Међутим, ову врсту ризика је 

могуће избећи и држати под контролом кроз добро 
организовану интерну и екстерну контролу као незаменљиво 
средство за превенцију од оперативних ризика.  
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Правни и регулаторни ризик је уопштен назив за различите 
ризике у вези непоштовања или промена законских норми.   
 

 Симпо је изложен овој врсти ризика углавном кроз 

непоштовање закунских регулатива и норми које се односе на 

нередовно измиривање пореза и доприноса на зараде, порезе 
на имовину и остале врсте законских обавеза према држави и 
повериоцима. 

 
Пословни ризик подразумева савладавање класичних 
препрека у свету бизниса,  попут неизвесности у погледа 
кретања тржишне тражње,  затим одређења оптималне 
висине тржишне цене производа,  трошкова производње,  
трошкова складиштења и испоруке готових производа. 
 

 Симпо је као производни систем са преко 10000 разнородних 
производа веома изложен деловању пословног ризика. Ова 

врста ризика може се успешно измерити и контролисати 
уколико се првобитно изврши добро испитивање тржишта, 

микро и макро услова привређивања, па тек онда приступити 
производњи и пласману производа. Нарочито је велики 
пословни ризик и притисак у предузећу, када се врши 

производња новог производа, али правилним мерењем захтева 
купаца и тржишта могу се анулирати негативни ефекти и 

остварити позитиван раст у производњи. 
 

 





 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врање, март 2017.g. 
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1)  Кратак опис пословних активности и 
организационе структуре правног лица 

 
 

Основне информације о друштву 
 

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

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

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

 
Организациона структура Симпа 

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

 

Историјат Симпа 
 

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

 
Име и презиме лица Учешће 

Република Србија 35,93 

Град Врање 23,07 

Републички фонд за здравствену заштиту 12,66 

Акционарски фонд АД Београд 7,29 

Национална служба за запошљавање 3,62 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осиг. 2,8 

ПИО фонд Рс 1,81 

Општина Бујановац 0,84 

Општина Трговиште 0,56 

Град Београд 0,45 

 
 

Резултати пословања Симпа у 2016. години 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

• Укупна вредност реализоване робе на нивоу СИМПА у 2016.г. 
износи 27 милионa ЕУР (производи матичног и зависних 
предузећа и допунски асортиман), што је у односу на 2015. 
годину, када је реализација износила 25,2 милиона ЕУР више за 
7,3%. 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 

 
Реализација у Малопродаји 

 
• Реализација преко наших малопродајних објеката, исказана по 

малопродајним ценама са пдв, износи 7,7 милиона ЕУР и већа је 
за 10,8% у односу на остварење у 2015. години, док је годишњи 
план остварен са 90,2%.  
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Реализација у Великопродаји 
 

• Преко канала Великопродаје Симпо је реализовао робу у 
вредности од 3,2 милиона ЕУР, што је у односу на 2015. годину 
више за 149,0%, док је годишњи план остварен са 80,2%. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА У ИЗВОЗУ 
 

 Укупна вредност реализације у извозу на нивоу СИМПА у 
2016.г. износи 14,8 милиона ЕУР, и показује раст у односу на 
прошлогодишње остварење за 10,9%, док је годишњи план 
остварен са 66,7%.  

 
 

Извоз матичног друштва 
 

 Од укупне вредности оствареног извоза у 2016. године, извоз 
матичног друштва износи 4,5 милиона ЕУР или 30,4% укупног 
извоза. Овакво остварење веће је у односу на реализацију 
извоза у 2015. години за 8,6%, док је годишњи план извршен са 
64%. 

 

 
 

Извоз повезаних друштва 
 

 Од укупне вредности оствареног извоза у 2016. години, извоз 
повезаних друштава износи 10,3 милиона ЕУР или 69,6% 
укупног извоза. Овакво остварење веће је у односу на 
реализацију извоза у 2015. години за 12%, док је годишњи 
план извршен са 68%. 
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ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ У 2016. ГОДИНИ 
 

 Остварена вредност производње, на нивоу Симпа, у 2016. год. 
износи 28,2 милиона ЕУР што је у односу на остварење из 
претходне године веће за 7,6%, док је годишњи план остварен 
са 74,5%.  

 
 

Остварена вредност производње на нивоу матичног 
друштва у 2016. год. 

 
 На нивоу Матичног друштва остварена вредност производње у 

2016. год. износи 18,4 милиона ЕУР, што је у односу на 
остварену вредност производње у 2015. години више за 35%, 
док је годишњи план остварен са 87,7%.  

 Вредност екстерне производње износи 15,4 милиона ЕУР или 
83,7%, док је вредност интерне производње 3 милиона ЕУР или 
16,3% у односу на укупно остварену вредност производње 
матице. 
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Остварена вредност производње на нивоу повезаних 
друштава у 2016. год. 

 
 

 На нивоу повезаних друштава остварена вредност производње 
у 2016. год. износи 9,8 милиона ЕУР, што је у односу на 
остварену вредност производње у 2015. години мање за 22,1%, 
док је годишњи план остварен са 58,1%.  
 

 Вредност екстерне производње износи 9,3 милиона ЕУР или 
94,9%, док је вредност интерне производње 0,5 милиона ЕУР 
или 5,1% у односу на укупно остварену вредност производње 
повезаних друштава. 
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Физички обим производње Фабрике Намештаја, Тапетарије и Душека 

2016/2015. у ком. 
 
 

Proizvod
FABRIKA NAMEŠTAJA

1 Spavaće sobe 1928 1163               60,3 
2 Ormani 2138 1312               61,4 
3 Kreveti 1201 1166               97,1 
4 Komode(opremanje) 15093 31055             205,8 
5 Stolovi 1059 1176             111,0 
6 Stočići 2780 2363               85,0 

FABRIKA TAPETARIJE
1 Grt TDF u koži 1555 2823             181,5 
2 Grt TDF u štofu 4032 4140             102,7 
3 Tabureti 809 1122             138,7 
4 Kreveti 79 84             106,3 
5 Stolice 353 104               29,5 

FABRIKA DUŠEKA
1 Dušeci 27077 28007             103,4 
2 Ležajevi 7575 7559               99,8 
3 Grt TDF                972                629               64,7 

R. br. 2015 2016
2016/   

2015
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Остварене зараде 

 
Кратак преглед остварених просечних нето зарада у 2016. године у 
односу на остварену просечну нето зараду у 2015. години на нивоу 
матице СИМПА, просечне нето зараде у грани производња намештаја 
дати су у наставку:  
 

Р.
бр 

Опис 
Просечна нето зарада Индек

с 
2010/
2009 

I-XII 2015 I-XII 2016 16/15 
1 Симпо а.д. 29.824 31.450 105,5 
2 Просечна зарада у производњи намеш. 26.625 31.983 120,1 
3 Просечна зарада у РС 44.432 46.097 103,7 

 
 У 2016. години, просечна нето зарада запослених у матици 

Симпа, мања је за 31,8% у односу на просечну нето зараду у 
Републици Србији која је износила 46.097 динара. 

 
 У односу на просечну нето зараду исплаћену у индустрији 

намештаја у Републици Србији, која је према подацима 
Републичког Завода за статистику, у 2016. износила 31.983 
динара, просечна нето зарада запослених у Симпу, у 2016. год. 
мања је за 1,7%. 
 

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

1 Фабрика намештаја 28 34 109 86 1 38 14 310

2 Фабрика тапетарије 20 47 126 67 16 8 284

3 Фабрика душека 39 45 65 66 0 10 10 235

4 Стил 4 6 40 18 4 2 74

5 Рамови 3 7 31 20 1 62

6 Фабрика ламелираног намештаја 12 34 22 2 1 71

7 Развојни центар 1 3 11 13 0 17 24 69

8 Сектор исхране 3 3 14 7 1 28

9 Транспорт 6 5 20 15 3 1 3 53

10 Управа 3 5 8

11 Сектор правних послова 4 3 1 3 11 22

12 Сектор општих послова 5 2 23 11 2 2 3 48

13 Сектор финансија 1 20 8 23 52

14 ЕРЦ 1 3 3 7 14

15 Сектор плана и анализе 1 4 5

16 Сектор маркетинга 1 6 7

17 Сектор извоза 3 10 13

18 Сектор за управљање квалитетом 2 1 6 9

19 Сектор сервиса Врање 3 2 13 5 1 24

20 Сектор за развој породичних фабрика 1 2 3

21 Сектор унутрашње контроле 1 5 6

22 Пословни ценат БГ и заједничке службе 1 3 5 9

23 Малопродаја 13 1 60 81 1 12 9 177

24 Великопродаја и магацини 37 5 28 25 0 8 18 121

25 Сектор одржавања 1 1 8 1 11

26 Синдикат 1 1

27 Сектор угоститељства 6 4 16 5 2 33

МАТИЦА 186 165 606 478 7 127 180 1749

Структура у % 11     9     35     27     0,4 7     10  100     

28 Декор 3 8 35 27 4 10 87

29 Цвеће 4 2 5 1 4 16

30 Кондива 4 9 26 2 11 52

31 Креветићи 14 12 31 12 3 2 74

32 Власина 5 3 2 1 1 12

33 Црна Трава 1 1

34 Куршумлија 115 2 94 332 1 11 18 573

35 Симпо Лине 2 6 4 12

Повезана друштва 145 22 174 406 1 28 51 827

Структура у % 18     3     21     49     0,1 3     6    100     

УКУПНО 331 187 780 884 8 155 231 2576

Структура у % 12,8  7,3  30,3  34,3  0,3  6,0  9,0   100,0   
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3) Информација о улагањима у циљу заштите  
животне средине 

 
Производна постројења СИМПА налазе се у индустријској зони 

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

 
Опредељење ка одрживом развоју и брига о запосленима 

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

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

 
Координација послова релевантних за овај сегмент заштитите 

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

 
СИМПО је у 2012.год. сертификовао систем управљања 

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

 
Специфични утицаји на животну средину који су последица 

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

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

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

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

 
У складу са садржајем МСДС листе редовно се планирају и 

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

 
У складу са новом законском регулативом, код Агенције за 

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

 
За сва радна места у СИМПУ спроведена је процена ризика на 

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

 
За локације са сировинама, поред предузетих превентивних 

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

 
СИМПО користи објекте у којима се складиште и користе опасне 
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материје у количинама које могу изазвати хемијски удес и њима се 
управља.  

 
Количине ускладиштених опасних материја су значајно испод 

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

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

 
 
Отпадне материје које немају употребну вредност и не могу се 

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

 
Агенцији за заштиту животне средине (Министарство за 

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

 
Управљање амбалажним отпадом који настаје након употребе 

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

 
Енергетски комплекс СИМПА чини котловско постројење 

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

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

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

 
Према својој природи, производна предузећа изложена су 

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

 
Обезбеђење, располаже стручним и искусним кадровима који 

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

 
Пословање СИМПА, са аспекта заштите животне средине, 

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

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

 
У СИМПУ се редовно обавља оцена усаглашености са законском 

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

 
Извештаји са екстерних провера од стране републичких 

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

 
 

4)  Значајан догађај по завршетку пословне године 
 

 
• На Сајму намештаја у Скопљу Симпо је добио награду „Златна 
ера“ за најбољу гарнитуру Марго. 
 
•    У току 2016. Симпова малопродајна мрежа постаје богатија за 
скоро 3000 m2  новог продајног простора. У септембру је отворен 

салон у Краљеву укупне површине 1200 m2    док је у новембру, 

непосредно пред почетак Београдског Сајма намештаја, отворен 
салон на Новом Београду укупне површине 1500 m2. 
 

•       Урађен је велики број опремања хотела и пословних простора и 
то: Хотел Hilton у Подгорици, Хотели Palace и Bellevue у Опатији, 
хотел Seget у Трогиру итд. 
 
•      За 2017.г. уговорени су послови опремања  хотела Hilton у 
Даблину (Ирска), хотел Wаlz Албанија, Epidaurus у Цавтату 
(Хрватска), као и опремања хотела широм Хрватске, Црне Горе, 
Босне и Херцеговине, Русије, Грчке и Словеније.  
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5) Планирани будући развој 
 
Финансијски план пословања Симпа 2016-2025. се базира на промени 
целокупне пословне стратегије, а која укључује продајни/производни 
асортиман, дизајн атрактивног намештаја и сродних производа, 
промену канала дистрибуције и продаје, савременно управљање 
кадровима и ефикасно коришћење материјалних ресурса. 
 
Циљ плана је развој и модернизација пословања, позитивно 
пословање и перманентно увећање профита, испуњење захтева и 
очекивања купаца по питању квалитета, дизајна, екологије, 
безбедности и функционалности, рационална организација и 
ефикасно обављање свих процеса, контрола трошкова и смањивање 
ризика у раду, смањење трошкова и повећање продуктивности, 
унапредјење односа са пословним партнерима, задовољство 
запослених, редовне и сигурне зараде и реализација годишњих 
планских задатка у свим организационим целинама. 
 
Финансијске пројекције су извршене за период (2016 - 2025) у 
еврима ради елиминисања ефеката промене девизног курса, те су 
резултати приказани у еврима у периоду пројекције. Период 
пројекције рефлектује период отплате акумулираних кредитних 
обавеза из готовине генерисане из пословања. 

 
 

План продаје по годинама 
 
План продаје по годинама урађен је на основу усвојеног асортимана 
за 2016. годину.  
 
Структура продаје је различита у зависности о ком каналу продаје је 
реч, али у просеку је највећа продаја гарнитура (цца 45%), затим 
душека (цца 35%), плочастог намештаја (17%) и око 3% осталог 
производног асортимана. 
 



 

 

 

 

 

20 

 

У следећим годинама пројекције планира се пораст продаје, и то 
2017. г. – 40,7 милиона евра, у 2018. – 44,5 милиона евра, у 2019. – 
50,1 милиона евра и у 2020. – 56,1 милиона евра, 2021. – 59 милиона 
евра, 2022. – 64,9 милиона евра, 2023. – 71,8 милиона евра, 2024. – 
75,7 милиона евра, 2025. – 78,6 милиона евра. 
 

domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz

Pločasti nameštaj 2.605 3.419 3.200 3.734 3.172 4.909 3.734 5.110

Tapetarske grt. 7.000 11.966 7.112 13.335 7.401 16.036 8.254 18.249

Dušeci i ležajevi 5.861 8.059 6.579 9.335 6.168 11.455 6.878 12.774

Ostali asortiman 814 977 889 267 881 327 786 365

UKUPNO 16.280 24.421 17.780 26.671 17.622 32.727 19.652 36.498

Proizvod
2017 2018 2019 2020

 
 

domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz domaće izvoz

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

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

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

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

UKUPNO 20.651 38.351 22.714 42.185 25.131 46.670 26.495 49.205 27.510 51.091

Proizvod
2021 2022 2023 2024 2025

 
 

 

 

6) Активности истраживања и развоја 
 

Иновације и дизајн 
 

Важно упориште Симповог успеха је константно улагање у дизајн као 
један од одлучујућих фактора стабилног и динамичног пословног 
развоја. Иновације и функционалан дизајн су кључне компоненте на 
којима се заснива конкурентност Симпа на светском тржишту.  
 
Употреба иновативних материјала, савремених технологија и стално 
увођење нових функционалности карактерише све производне 
капацитете и фабрике у оквиру Симпа. У индустрији намештаја, међу 
првима у Европи Симпо је развио напредни концепт вишенаменских 
софа са иновативним механизмима који их једним потезом претварају 
у удобан лежај за свакодневно спавање.  
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Симпо у свету 
 
СИМПО је на међународном тржишту присутан више од 40 година и 
данас је са својим производима и услугама опремања активан у више 
од 30 земаља света уз годишњи раст извоза по просечној стопи од 20 
процената. Међународна конкурентност СИМПА резултат је потпуно 
заокруженог пословног процеса у којој су обједињене све фазе 
производње - од репроматеријала до готових производа. На овај 
начин купцима и клијентима је гарантован најбољи однос дизајна, 
квалитета и цене, уз максималну поузданост у погледу поштовања 
рокова. Важан део међународног присуства је и учешће на 
најзначајнијим светским сајмовима намештаја. Више од три деценије 
уназад СИМПО редовно излаже на једном од највећих светских 
сајмова у Келну, а присутан је и у Милану, Паризу, Москви, Атини, 
Сант Петерсбургу и многим другим. Са својим купцима, међу којима 
су нека од најпрестижнијих и најпознатијих имена светске индустрије 
намештаја, Симпо је изградио и негује партнерске односе који у 
континуитету трају и по више деценија. 
 
 

9) Финансијски инструменти за процену 
финансијског положаја и успешности 

пословања 
 

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

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

 
 

Показатељи активности израз (не)успеха пословања 
Друштва 

 

 
 коефицијент обрта купаца показује раст од 1,35 у 2011. години 

на 1,53 у 2016. год. што значи да је на 1,53 дин. укупог прихода 
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1 динар остаје ненаплаћен, али и даље показује нарушену 
ликвидност. Наплата потраживања од купаца је од 267 дана у 
2011. години смањена на 236 дана у 2016.год. 
 

 коефицијент обрта залиха показује пад од 2,01 у 2011. год. на 
1,31 у 2016. год. и показује да се средства уложена у залихама 
и даље спорије обрћу у току године, што такође негативно 
утиче на ликвидност, солвентност и у крајњем случају на 
рентабилност предузећа. 
 

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

на 1,32 у 2016. год. што указује на то да се обавезе према 
добављачима теже измирују. У 2011. години измириване су за 
221 дана, док у 2016. години за 272 дана.  
 

 коефицијент обрта фиксних средстава показује пад од 1,11 у 
2011.  год. на 0,30 у 2016. год. и показује да је предузеће на 
сваки динар улагања у фиксна средства остварило 1,11 динара 
прихода у 2011. години односно 0,30 динара у 2016. год. 
 
 

 коефицијент обрта пословних средстава показује раст од 0,28 у 
2011.  год. на 0,35 у 2016. год. 

 
Показатељи активности пословања привредног друштва “СИМПО” 
Врање 
 

Р.бр. Показатељи 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Коефицијент обрта купаца 1,35        1,60        2,50       1,31 1,61 1,53

2 Просечан период наплате 267 225 146 275 224 236

4 Коефицијент обрта залиха 2,01        2,07        2,10       1,76 2,37 1,31

5 Просечно време трајања једног обрта 179 174 173 205 152 274

6 Коефицијент обрта добављача 1,63        1,78        1,70       0,75 1,56 1,32

7 Просечно време плаћања 221 203 213 478 231 272

8 Коефицијент обрта просечних обртних ср 0,75        0,75        0,90       0,23 0,87 0,46

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

12 Коефицијент обрта пословних средстава 0,28        0,27        0,21       0,18 0,59 0,35  
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Показатељи рентабилности израз (не)успеха 
пословања Друштва 

 
Глобални показатељи рентабилности (стопа пословног и нето 
добитка) упућују на закључак о лошем пословном успеху предузећа.  
Показатељи ефикасности пословања привредног друштва “СИМПО” 
Врање приказани су за период од 2011-2016. год.  у табели која 
следи: 
 

Р.бр. Показатељи 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Економичност 1,006 0.928 0.612       0,069     0,918 0,917

2 Пословна економичност 0.912 0.855 0.749 0,127 0,749 0,751

3 Стопа приноса на посл.средства -2.89% -4.63% -6.81% -105,72% -7,96% -4,70%

4 Стопа пословног добитка -9.70% -16.98% -33.52% -208,66% -36,83% -33,10%

5 Стопа нето добитка 0.81% -9.99% -68.12% -573,68% -13,48% -13,35%  
 

 
Остварен финансијски резултат у периоду 2011-

2016.г. 
 

СИМПО је у периоду од 2012. до 2016. године бележио негативно 
пословање - губитак. У последњих пет година је забележен пад 
производње и пад пласмана услед пада куповне моћи становништва, 
што је све укупно утицало да се на крају пословних година забележи 
негативно пословање – губитак. 
 
 

Укупан 

приход

Укупан 

расход

Добит-

Губитак

Укупан 

приход

Укупан 

расход

Добит-

Губитак
2011 7.397.778 7.357.686 40.092 70.697 70.314 383

2012 7.124.378 7.678.071 -553.693 64.080 69.060 -4.980

2013 4.677.098 7.687.880 -3.010.781 41.486 68.191 -26.262

2014 493.482 6.900.452 -6.406.970 4.259 59.559 -55.299

2015 3.464.148 3.790.851 -326.703 28.755 31.467 -2.712

2016 2.728.070 3.012.892 -284.822 22.259 24.583 -2.324

Година

у 000 РСД у 000 ЕУР
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10) Управљање ризицима 
 
 

Главне предности и ризици - SWOT АНАЛИЗА на 
примеру Симпа а.д. 
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11) Изложеност ценовном, кредитном, тржишном и 
осталим врстама ризика 

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

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

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

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

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

 
Ризик ликвидности подразумева ризик ликвидности плаћања 
и ризик ликвидности имовине.   
 

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

 
 Ризик ликвидности имовине, често скраћено називан ризик 

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

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

 Симпо је врло изложен овој врсти ризика. Друштво послује са 
губитком од 2012. године. Један од разлога је свакако и 
изложеност оперативном ризику. Међутим, ову врсту ризика је 
могуће избећи и држати под контролом кроз добро 
организовану интерну и екстерну контролу као незаменљиво 
средство за превенцију од оперативних ризика.  
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Правни и регулаторни ризик је уопштен назив за различите 
ризике у вези непоштовања или промена законских норми.   
 

 Симпо је изложен овој врсти ризика углавном кроз 
непоштовање закунских регулатива и норми које се односе на 
нередовно измиривање пореза и доприноса на зараде, порезе 
на имовину и остале врсте законских обавеза према држави и 
повериоцима. 

 
Пословни ризик подразумева савладавање класичних 
препрека у свету бизниса,  попут неизвесности у погледа 
кретања тржишне тражње,  затим одређења оптималне 
висине тржишне цене производа,  трошкова производње,  
трошкова складиштења и испоруке готових производа. 
 

 Симпо је као производни систем са преко 10000 разнородних 
производа веома изложен деловању пословног ризика. Ова 
врста ризика може се успешно измерити и контролисати 
уколико се првобитно изврши добро испитивање тржишта, 
микро и макро услова привређивања, па тек онда приступити 
производњи и пласману производа. Нарочито је велики 
пословни ризик и притисак у предузећу, када се врши 
производња новог производа, али правилним мерењем захтева 
купаца и тржишта могу се анулирати негативни ефекти и 
остварити позитиван раст у производњи. 
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.,EUROAUDIT'' D.O.O.
Bulevar despota Stefana 12lV
11000 Beosrad

Predmet : IZJ AV A RUKOVOD STVA,,SIMPO,( a. d. Vranj e

PoStovani,

Ovu izjavu dajemo u vezi revrzrje finansijskih izve1taja,,SlMPo*a.d. Vr:rnje (u daljem tekstu:
Dru5tva), koji su sastavljeni sa stanjem na dan 31. decembra2016. godine, a koju Vi vr5ite u cilju
izr aLav anja mi5lj enj a o nj ihovoj realnosti i obj ektivnosti.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu istinitog, objektivnog i zalkonitog pikazivanja
finansijskogpoloLaja Dru5tva na dan 31. decembra2016. godine, rezultataposlovanja, p.o-"nu
na kapitalu i finansijskih tokova za 2016. godinu, kao i pogledu obezbedenja pouzdanih
radunovodstvenih evidencija na osnovu kojih su ti finansijski izve5taji sastavljeni.

Potvrdujemo, po naSem najboljem znanju i uverenju, da smo u finansijskim izve5taj imaza}}ls.
godinu:

- ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog i objektivnog prikazivanja
finansijskog poloLaja Dru5tva, rezultata poslovanja i tokova gotovine za 2015.
godinu;

- konzistentno primenili odabrene radunovodstvene politike;

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

- obelodanili rczlo ge nepridrZavanj a usvoj enih radunovodstvenih politika;

- pridrZavali se koncepta nastavka poslovanja DruStva;

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

- obelodanili sva sredstva koja su zaloLena kao jemstvo, odnosno garancija;

utvrdili da su sve poslovne promene nastale u 2015. go'dini evidentirane u
radunovodstvenim evidencijama i prrkazane (obelodanjene) u finansijskim
izve5tajima;

- sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stania razzmotrene. adekvatno
korigovane i obelodanjene;

Smatramo da efekti svih neispravljenih greSaka, koje su sumirane u vasem
izve5taju revizora od dana 18.04.2017. godine, a koje se odnose na poslednji
ptlkazani period, jesu materijalno znalajn| kako pojedinadno tako i u zbiru, u

. odnosu na finansiiske izve5taie uzete u celini.



r Mi smo vam pruZili:
- sve informacije zakoje znamo da su relevantne za izradu linansijskih izveitaja,

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

- dodatne informacije koje ste od nas tralili u cilju izvrsenja retizije;

- slobodan pristup svim zaposlenima od kojih ste smatrali da moZete
revizorski dokaz;

- sve informacije o imovinikoja je zaloLenakao jemstvo odnos.no garancija;

- rezultate na5e procene rizika da finansijski izvestaji eventualno mogu sadrLati
materijalno znad,ajne netadnosti nastale usled prevare ili pronevere;

- da rukovodstvo i odgovoma lica nisu bila ukljudena u nezerkonite radnje, niti u
aktivnosti vezane zapranje novca.

- nemamo nikakvih saznanja o tome da su dlanovi uprave, :zaposleni koji imaju
zna(,ajnu ulogu u funkcionisanju internih kontrola ili ostali zaposleni izvr5ili
proneveru ili prevaru koja bi mogla imati uticaja na realnost finansijskih izve5taja.

Nemamo saznanja o nepridrZavanju zakonskih propisa diji efekti bi nnogli imati uticaja na
izr adu fi nansij skih izv eltaj a.

DruStvo je postupilo u skladu sa svim odredbama zakljudenih ugovora koje bi, u sludaju
nepridrZavanja, mogle imati materijalno znadajne efekte na finansijsk.e izveStaje.

Nije bilo nepravilnosti u vezi sa zahtevima zakonodavnih organa koje bi mogle imati
materijalno zna(,ajne efekte na finansijske izveStaje.

obezbedili smo vam pristup svim finansijskim evidencijama i podacima kao
organa upravljanja odrZanim u periodu od 01. januara 2016. godine do dana
ovog Pisma.

U frnansij skim izvestaj ima su pravilno evidentiran a i prikazana sredstva
kao garancija.

Dru5tva ima vlasni5tvo nad svim sredstvima prlkazanim u bilansu stanja. DruStvo je na
znadajnom delu svoje imovine, upisalo hipoteku (pravo zaloge - intabulacijb na
nepokretnosti i rudnu zaloguna opremi) za sebe i svoja zavisnadrustva.

ProknjiZili smo sve obaveze kako stvame tako i potencijalne. U vanbilansnim
evidencijama uz frnansijske izveStaje evidentirali smo garancije k<rje smo dali tre6im
licima kao obezbedenje poverilaca po osnovu poslovnih transakcija.

Nemamo planova niti namera koje bi materijalno znadajno izmenile knjigovodstvenu
vrednost ili klasifikaciju sredstavai obavezaprikazanihu finansijskinr izveStajima.

Ne planiramo da obustavimo proizvodnju nekih proizvoda niti imamo planove koji bi
mogli da prouzrokuju nastanak zastarelih zaliha.

Mi potvrdujemo potpunost informacija koje su vam pruLene u pogledu identifikacije
povezanih lica i transakcija sa povezanim licima koje su od, znadaja za finansijsko

da dobijete

i sednicama
sastavljanja

koia su zaloLena



izve5tavanje. Identitet, salda i transakcije sa povezanim pravninr licima su ispravno
evidentirane i adekvatno obelodanjene u napomenama uz finansijske izvestaje.

' Procenjeni finansijski efekti sudskih sporova i eventualnih od5tetnih zahteva na teret
Dru5tva su ispravno evidentirani ili obelodanjeni u napomenamaLLZ finansijske izveStaje.
Osim kako je navedeno u napomenama uz finansijske izveStaje mi nemamo saznanja o
postoj anj u drugih obav eza rl ili zahtev a.

' U skladu sa Zakonom o radu i dlanom 128. Kolektivnog ugovora potpisanog 15.08.2006.
godine izmedu generalnog direktora Dru5tva i Samostalnog sindikata, Drustvo ima
obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu tri
prosedne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethc,di mesecu odlaska u
penziju. Naknade zaposlenima po osnovu ovih planova niiu obezbedeni fondovima.
Dru5tvo nije izvr5ilo aktuarsku procenu sada5nje vrednosti ove obaveze, i s tim u vezi,
nije izvr5ilo rezervisanja po tom osnovu u prateiim finansijskirn izve5tajima. Zbog
povoljne starosne strukture i postojeceg broja zaposlenih, rukovodstvo Dru5tva veruje di
bi takva rezervisanja, ukoliko bi bila procenjena, bila nemal.erijalna ru poit".r,,
pr ezentaciju fi nansij skih izveStaj a.

' Nrje bilo dogadaja nakon kraja obradunskog perioda koji bi zahtevali korekcije ili
obelodanjivanja u finansijskim izvestajima ili u napomenu-i uz njih.

' U skladu sa novim odredbama Zakona o porezu na dobit tokom 2013. godine na snagu je
stupio Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se primenjttj.ipo principu ;van
dohvata ruke" pri utvrdivanju cena transakcija medu povezanim rtiurru-u. U skladu sa
ovtm Zakonom i Pravilnikom, Dru5tva su u o6ave zi di do 30. juna it0l7 . godine zqedno
sa poreskim bilansom za 2016. godinu predaju i studiju transfernih cena. S obzirom da
DruStvo ima zna(,ajne transakcije sa povezanim stranama, u trenutku sastavljanja
finansijskih izveitaja za 2076. godinu Dru5tvo je u procesu pripremanju rt,rOi.y"
transfernih cena. Na osnovu preliminamib nalazi, rukovodstvo Diustva veruje ja
potencijalne.korekcije finalnog poreskog bilansa po osnovu transakcija sa poveianim
stranama neie imati materijalni uticaj na finansijske izvestaje.

' Rukovodstvo i vedinski vlasnik Dru5tva, Republika Srbija ne nameravaju da likvidiraju
Dru5tvo u periodu od najmanje 12 meseci od datuma bilansa stanja, odnosno preuzimaju
odredene mere u cilju prevazllaLenja finansijskih teskoia i smarfenja akumuliranog
gubitka. Pored toga, rukovodstvo DruStva je posveceno tome da- se odloZi dospe6l
dugovanja i izvrSi njihovo refinansiranje i dodatno veruju da ve6inski vlasnik ima nameru
da podrli Dru5tvo u prevazilalenju finansijskih pote5koca, a zbogg strateskog znadaja
DruStva.

Direktor Drustva (koji je potpisao propisane finansijske izvestaje)
Ime i Prezime: Sladjan Disic

Potp is  . . . . . .

soba koja je sastavila finansiiske izvestaie)
Aleksic
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TZJAVA

U poslovnoj 2016. godini Simpo AD je po redovnim finansijsl<im izveitajima
ostvario gubitak u iznosu od284.822.000,00 dinara. Shodno dlanu 31. stav 3.
Zakona o radunovodstvu i reviziji (SluZbeni glasnik RS br. 461 2006 i lll/ 2006)
izjavljujem da za poslovnu godinu nije doneta odluka o pokri6u gubitka.

U Vranju,
10. maj 2017. godine

dtektor //
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TZJAVA

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, godiSnji finansijski
izve5taj sastavljen vz primenu odgovarajudih medjunarodnih standarda
finansijskog izve5tavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini,
obavezama, finansijskom poloZaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima
gotovine i promenama na kapitalu javnog druStva Simpa Ad.

U Vranju
25. apri l2017 godine

xv



IZJAVA

lzjavljujem da GodiSnji finansijski izve5taj Simpo ad Vranje za 2Ot6 godinu jo5
uvek nije usvojen. GodiSnji finansijski izveStaj Simpo ad Vranje za20t6 godinu
bi6e usvojen na sledeioj sednici SkupStine akcionara Simpo ad Vranje.

U Vranju,
25. apri l  2017. godine

raln i

DlQ.  lnnq/o . l tq7


	Izvestaj revizora Simpo 2016-potpisan
	Izjava rukovodstva SIMPO AD Vranje
	IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 2016 za berzu
	Izveštaj o poslovanju



