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Наппмена 2016. 

 
2015. 

                      
    ППСЛПВНИ ПРИХПДИ 

    Прихпди пд прпдаје рпбе 
 

2.655 
 

7.694 
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга 17 1.390.308 

 
1.304.223 

Други ппслпвни прихпди 
 

221 
 

- 

                     
 

1.393.184 
 

1.311.917 

ППСЛПВНИ РАСХПДИ 
    Набавна вреднпст прпдате рпбе 

 
2.516 

 
7.444 

Прихпди пд активираоа учинака и рпбе 
 

(1.361) 
 

(1.664) 
Смаоеое вреднпсти залиха учинака 

 
36.336 

 
25.122 

Трпшкпви материјала 18 170.668 
 

137.455 
Трпшкпви гприва и енергије 19 353.466 

 
401.793 

Трпшкпви зарада и пстали лични расхпди 20 228.895 
 

217.018 
Трпшкпви прпизвпдних услуга 21 51.729 

 
49.787 

Трпшкпви ампртизације  
 

116.078 
 

109.064 
Трпшкпви дугпрпчних резервисаоа 

 
1.113 

 
829 

Нематеријални трпшкпви 22 82.649 
 

68.466 

               
 

1.042.089 
 

1.015.314 
                 

    ППСЛПВНИ ДПБИТАК 
 

351.095 
 

296.603 
                    

    Финансијски прихпди 23 33.482 
 

176.347 
Финансијски расхпди 24 (45.046) 

 
(243.685) 

                
 

(11.564) 
 

(67.338) 
             

    Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти пстале импвине 
 

7.594 
 

1.407 
Расхпди пд усклађиваоа вреднпсти пстале импвине 

 
(4.887) 

 
(13.544) 

Остали прихпди 
 

17.949 
 

14.546 
Остали расхпди 25 (109.004) 

 
(73.635) 

               
    ДПБИТАК ИЗ РЕДПВНПГ ППСЛПВАОА ПРЕ ПППРЕЗИВАОА 
 

251.183 
 

158.039 
   

    Исправка грешака из ранијег перипда 
 

(1.754) 
 

(1.107) 
   

    ДПБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА 
 

252.937 
 

156.932 
              

    Ппрез на дпбитак 26 7.295 
 

3.372 
            

    НЕТП ДПБИТАК 
 

260.232 
 

160.304 
            

    Зарада пп акцији (у динарима) 27 242 
 

149 

 

Наппмене на наредним странама чине 
 саставни деп пвих финансијских извештаја. 
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2016. 

 
2015. 

                            
    НЕТП ДПБИТАК 
 

260.232 
 

160.304 

         
    Ставке кпје неће бити рекласификпвене у  

  билансу успеха у будућим перипдима 
    Актуарски губици пп пснпву плана дефинисаних примаоа 
 

(3.531) 
 

(4.642) 

                      
    ПСТАЛИ БРУТП СВЕПБУХВАТНИ ГУБИТАК 
 

(3.531) 
 

(4.642) 

                        
    Ппрез на пстали свепбухватни дпбитак 
 

- 
 

- 

               
    УКУПАН НЕТП СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК 
 

256.701 
 

155.662 

 
Наппмене на наредним странама чине  

 саставни деп пвих финансијских извештаја. 
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 2016.  2015. 

    
ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ    
Прпдаја и примљени аванси       1.312.753   1.226.040 
Примљене камате из ппслпвних активнпсти -  802 
Остали приливи из редпвнпг ппслпваоа 6.133  1.216 
Исплате дпбављачима и дати аванси (444.501)  (441.817) 
Зараде и пстали лични расхпди (233.120)  (217.015) 
Плаћене камате (87.511)  (4.220) 
Плаћаоа пп пснпву псталих јавних прихпда (49.597)  (61.068) 

    
Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти 504.157  503.938 

    
АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА    
Прпдаја некретнина, ппстрпјеоа и ппреме -  2.542 
Остали финансијски пласмани, приливи 5.647  6.449 
Примљене камате из активнпсти инвестираоа 781  - 
Куппвина нематеријалних улагаоа, некретнина,  
    ппстрпјеоа и ппреме (80.712)  (11.643) 
Остали финансијски пласмани, пдливи (204.677)  (548.959) 
    
Нетп пдлив гптпвине из активнпсти инвестираоа (278.961)  (551.611) 
    
АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА    
Откуп сппствених акција -  (56.328) 
Краткпрпчни кредити, нетп  -  (48.502) 
Финансијски лизинг (144.156)  - 

    
Нетп пдлив гптпвине из активнпсти финансираоа (144.156)  (104.830) 
    
Нетп прилив/(пдлив) гптпвине у тпку гпдине 81.040  (152.503) 

    
ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ППЧЕТКУ ГПДИНЕ 7.061  159.968 

    
Ппзитивне курсне разлике -  16 
Негативне курсне разлике -  (420) 

    
ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ГПДИНЕ 88.101  7.061 

 
Наппмене на наредним странама чине  

 саставни деп пвих финансијских извештаја. 
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Кпмппненте капитала 

 
Кпмппненте псталпг резултата 

  

 

Пснпвни 

  
Емисипна 

премија 

  Нерасппређени 
дпбитак  

Пткупљене 
сппствене акције 

 

Ревалприза-
ципне резерве 

 

Актуарски 
губици  Укупнп капитал 

         
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 Стаое 1. јануара 2015. гпдине  556.255  -  325.373 

 
-  520.784  -  1.402.412 

    
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 Нетп дпбитак текуће гпдине -  -  160.304 

 
-  -  (4.642)  160.304 

Остали свепбухватни дпбитак -  -  - 
 

-  -  (4.642)  (4.642) 

Укупан свепбухватни  дпбитак -  -  160.304 
 

-  -  (4.642)  155.662 

     
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 Ефекти пткупа сппствених акција -  (34.660)  - 

 
(21.668)  -  

 
 (56.328) 

Пренпс на емисипну премију -  34.660  (34.660) 
 

-  -  
 

 - 
Пренпс са ревалпризаципних резерви -  -  15 

 
-  (15)  

 
 - 

 
-  -  - 

 
(21.668)  520.769  (4.642)  1.501.746 

    

556.255 

 

- 

 

451.032  (21.668) 

 

520.784 

 

(4.642) 

 

1.501.746 Стаое 31. децембра 2015. гпдине  
 

 

    
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 Стаое 1. јануара 2016. гпдине 556.255  -  451.032 

 
(21.668)  520.784  -  1.501.746 

   
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 Нетп дпбитак текуће гпдине -  -  260.232 

 
-  -  -  260.232 

Остали свепбухватни губитак -  -  - 
 

-  -  (3.531)   (3.531)  

Укупан свепбухватни дпбитак -  -  260.232 
 

-  -  (3.531)   256.701 

    
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Ефекти пткупа сппствених акција -  -  - 
 

-  -  -  - 
Пренпс на емисипну премију -  -  - 

 
-  -  -  - 

Пренпс са ревалпризаципних резерви -  -  16.743 

 

-  (16.743)  -  - 

    

556.255 

 

- 

 

728.007  (21.668) 

 

504.026 

 

(8.173)  

 

1.758.447 Стаое 31. децембра 2016. гпдине  
 

 

 
Наппмене на наредним странама чине  

 саставни деп пвих финансијских извештаја. 
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1. ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 

Пплет ИГК а.д. Нпви Бечеј (у даљем тексту „Друштвп“) је пснпванп 1993. гпдине. 
 
Друштвп је прганизпванп кап птвпренп акципнарскп друштвп и уписанп је у Регистар 
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се пд дана 7. 
априла 2005. гпдине тргује на Бепградскпј берзи. 
 
Оснпвна делатнпст Друштва је прпизвпдоа ппеке, црепа и грађевинских прпизвпда пд 
печене глине. 
 
Седиште Друштва је у Нпвпм Бечеју, улица Железничка 13. 
 
Матични брпј Друштва је 08019916, а ппрески идентификаципни брпј 101432149. 
 
Финансијски извештаји за ппслпвну 2016. гпдину пдпбрени су пд стране рукпвпдства 
Друштва дана 26. јануара 2017. гпдине. 
 
 

2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
 
Пснпве за састављаое финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Закпнпм п рачунпвпдству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачунпвпдственим прпписима кпји се 
примеоују у Републици Србији. 

 
На пснпву важећих рачунпвпдствених прпписа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у пбавези да впђеое ппслпвних коига, признаваое и прпцеоиваое импвине и 
пбавеза, прихпда и расхпда, састављаое, приказиваое, дпстављаое и пбелпдаоиваое 
финансијских извештаја врше у складу са закпнскпм и прпфесипналнпм регулативпм, кпја 
ппдразумева Оквир за припремаое и приказиваое финансијских извештаја („Оквир“), 
Међунарпдне рачунпвпдствене стандарде („МРС“), пднпснп Међунарпдне стандарде 
финансијскпг извештаваоа („МСФИ“), кап и тумачеоа кпја су саставни деп стандарда.  
 
Превпд Оквира, МРС, МСФИ и тумачеоа, издатих пд стране Одбпра за међунарпдне 
рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеоа међунарпдних стандарда 
финансијскпг извештаваоа, утврђује се решеоем Министра финансија и пбјављује у 
Службенпм гласнику РС. Међутим, дп датума састављаоа финансијских извештаја за 2016. 
гпдину нису преведене нити пбјављене све важеће прпмене у стандардима и тумачеоима. 
 
Схпднп тпме, приликпм састављаоа финансијских извештаја Друштвп није у пптпунпсти 
применилп МРС, МСФИ и тумачеоа кпја су на снази за гпдину кпја се завршава 31. 
децембра 2016. гпдине. Имајући у виду материјалнп значајне ефекте кпје пдступаоа 
рачунпвпдствених прпписа Републике Србије пд МСФИ и МРС мпгу да  имају на реалнпст и 
пбјективнпст финансијских извештаја Друштва, прилпжени финансијски извештаји се не 
мпгу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласнпсти са МСФИ и МРС. 
 



ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ 
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2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Презентација финансијских извештаја 
 
Финансијски извештаји су приказани у фпрмату прпписанпм Правилникпм п садржини и 
фпрми пбразаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 114/2006, 119/2008, 2/2010, 101/2012, 
118/2012, 3/2014, 95/2014 и 144/2014). 
 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), псим укпликп није другачије 
наведенп. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
 
Рачунпвпдствени метпд 
 
Финансијски извештаји су састављени пп метпду првпбитне набавне вреднпсти, псим 
укпликп МСФИ не захтевају другачији пснпв вреднпваоа на начин пписан у значајним 
рачунпвпдственим пплитикама. 
 
Начелп сталнпсти ппслпваоа 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на пснпву начела сталнпсти ппслпваоа. 
 

 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема се иницијалнп признају пп набавнпј вреднпсти, пднпснп 
пп цени кпштаоа за средства израђена у сппственпј режији. Набавну вреднпст чини 
фактурна вреднпст увећана за све трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу 
пвих средстава у стаое функципналне приправнпсти. 

 
Накпн ппчетнпг признаваоа некретнине, ппстрпјеоа и ппрема мере се пп ревалпризпванпј 
(прпцеоенпј) вреднпсти, кпја представља оихпву фер вреднпст на дан ревалпризације 
(прпцене), умаоену за кумулирану исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и за 
евентуалне кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти.  

 
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема Друштва су биле предмет прпцене на дан 31. марта 2014. 
гпдине. Прпцену су извршили независни прпцеоивачи друштва Danos and Associates д.п.п. 
Бепград. У зависнпсти пд врсте средстава, оихпве намене и распплпживих инпута за 
прпцену, примеоена су два приступа прпцене: тржишни метпд и метпд трпшкпва замене. 
 
Ампртизација некретнина, ппстрпјеоа и ппреме се израчунава применпм прпппрципналне 
метпде у тпку прпцеоенпг кприснпг века упптребе средстава, уз примену следећих стппа: 

 
Грађевински пбјекти 1,3%-10,0% 
Прпизвпдна ппрема 2,0%-25,0% 
Трансппртна средства 10,0%-25,0% 
Рачунари 10,0%-25,0% 
Канцеларијски намештај 10,0%-25,0% 
Остала ппрема 10,0%-25,0% 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема (наставак) 
 

Обрачун ампртизације  ппчиое пд нареднпг месеца у пднпсу на месец у кпјем је средствп 
стављенп у упптребу. Ампртизаципне стппе се ревидирају сваке гпдине ради пбрачуна 
ампртизације кпја пдражава стварни утрпшак пвих средстава у тпку ппслпваоа и препстали 
намеравани век  оихпвпг кпришћеоа. 

 
Средствп се искоижава из евиденције у мпменту птуђеоа или укпликп се не пчекују будуће 
екпнпмске кпристи пд упптребе тпг средства. Дпбици или губици пп пснпву прпдаје или 
птписа средства (кап разлика између нетп прпдајне вреднпсти и коигпвпдствене 
вреднпсти) признају се у билансу успеха пдгпварајућег перипда. 

 
Залихе 

 
Залихе се вреднују пп набавнпј вреднпсти, пднпснп цени кпштаоа, или нетп прпдајнпј 
вреднпсти, у зависнпсти кпја је нижа.  
 
Набавна вреднпст укључује вреднпст пп фактури дпбављача, увпзне дажбине, трансппртне 
трпшкпве и друге зависне трпшкпве набавке. Цена кпштаоа пбухвата трпшкпве директнпг 
материјала, директнпг рада и индиректне трпшкпве прпизвпдое. Трпшкпви су укључени у 
цену кпштаоа на бази нпрмалнпг степена искпришћенпсти капацитета, не укључујући 
трпшкпве камата. 
 
Нетп прпдајна вреднпст представља вреднпст пп кпјпј залихе мпгу бити прпдате у 
нпрмалним услпвима ппслпваоа, накпн умаоеоа за трпшкпве прпдаје.  
 
Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО метпдпм. 

 
Умаоеое вреднпсти импвине 

 
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп преиспитује коигпвпдствену вреднпст свпје 
материјалне и нематеријалне импвине да би утврдилп да ли ппстпје индикације да је 
дпшлп дп губитка пп пснпву умаоеоа вреднпсти импвине. Укпликп такве индикације 
ппстпје, прпцеоује се надпкнадиви изнпс средства да би се мпгап утврдити евентуални 
губитак. Акп није мпгуће прпценити надпкнадиви изнпс ппјединпг средства, Друштвп 
прпцеоује надпкнадиви изнпс јединице кпја генерише нпвац, а кпјпј тп средствп припада. 

 
Надпкнадива вреднпст је нетп прпдајна цена или вреднпст у упптреби, зависнп пд тпга кпја 
је виша. За пптребе прпцене вреднпсти у упптреби, прпцеоени будући нпвчани тпкпви 
дискпнтују се дп садашое вреднпсти применпм дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја 
пдражава садашоу тржишну прпцену временске вреднпсти нпвца за ризике специфичне за 
тп средствп.  

 
Акп је прпцеоен надпкнадиви изнпс средства (или јединице кпја генерише нпвац) маои пд 
коигпвпдствене вреднпсти, пнда се коигпвпдствена вреднпст тпг средства умаоује дп 
надпкнадивпг изнпса. Губици пд умаоеоа вреднпсти признају се пдмах кап расхпд, псим 
акп средствп претхпднп није билп предмет ревалпризације. У тпм случају деп губитка, дп 
изнпса ревалпризације, признаје се у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти 
 

Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, 
краткпрпчне финансијске пласмане и гптпвину и гптпвинске еквиваленте. Друштвп 
класификује финансијска средства у неку пд следећих категприја: средства пп фер 
вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа, кредити (зајмпви) и 
пптраживаоа и средства распплпжива за прпдају. Класификација зависи пд сврхе за кпју су 
средства стечена. Рукпвпдствп Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 
приликпм иницијалнпг признаваоа. 
 
Финансијске пбавезе укључују дугпрпчне финансијске пбавезе, краткпрпчне финансијске 
пбавезе, пбавезе из ппслпваоа и пстале краткпрпчне пбавезе. Друштвп класификује 
финансијске пбавезе у две категприје: пбавезе пп фер вреднпсти крпз биланс успеха и 
пстале финансијске пбавезе. 
 
Метпд ефективне камате 
 
Метпд ефективне камате је метпд израчунаваоа ампртизпване вреднпсти финансијскпг 
средства или финансијске пбавезе и расппделе прихпда пд камате и расхпда пд камате 
тпкпм пдређенпг перипда. Ефективна каматна стппа је каматна стппа кпја тачнп дискпнтује 
будуће гптпвинске исплате или примаоа тпкпм пчекиванпг рпка трајаоа финансијскпг 
инструмента или где је прикладнп, тпкпм краћег перипда на нетп коигпвпдствену вреднпст 
финансијскпг средства или финансијске пбавезе.  
 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти 

 
Ппд гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима ппдразумевају се нпвац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима кап и краткпрпчни деппзити дп три месеца кпје је мпгуће 
лакп кпнвертпвати у гптпвину и кпји су предмет безначајнпг ризика пд прпмене вреднпсти. 
 
Кредити (зајмпви) и пптраживаоа 

 
Пптраживаоа пд купаца, кредити (зајмпви) и пстала пптраживаоа са фиксним или 
пдредивим плаћаоима  кпја  се не  кптирају  на  активнпм  тржишту  класификују  се  кап  
кредити (зајмпви) и пптраживаоа.  
 
Кредити и пптраживаоа вреднују се пп ампртизпванпј вреднпсти, применпм метпде 
ефективне камате, умаоенпј за умаоеое вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа. Прихпд пд 
камате се признаје применпм метпда ефективне камате, псим у случају краткпрпчних 
пптраживаоа, где признаваое прихпда пд камате не би билп материјалнп значајнп. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструменти (наставак) 

 
Умаоеоа вреднпсти финансијских средстава 

 
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп прпцеоује да ли ппстпје пбјективни дпкази да је 
дпшлп дп умаоеоа вреднпсти финансијскпг средства или групе финансијских средстава 
(псим средстава исказаних пп фер вреднпсти крпз биланс успеха). Обезвређеое 
финансијских средстава се врши када ппстпје пбјективни дпкази да су, кап резултат једнпг 
или више дпгађаја кпји су се десили накпн ппчетнпг признаваоа финансијскпг средства, 
прпцеоени будући нпвчани тпкпви средстава измеоени. 

 
Обезвређеое (исправка вреднпсти) пптраживаоа врши се индиректнп за изнпс дпспелих 
пптраживаоа кпја нису наплаћена у пдређенпм перипду пд датума дпспећа за плаћаое, а 
директнп акп је немпгућнпст наплате извесна и дпкументпвана. Прпмене на рачуну 
исправке вреднпсти пптраживаоа евидентирају се у кприст или на терет биланса успеха. 
Наплата птписаних пптраживаоа коижи се у билансу успеха кап пстали прихпд. 
 
Остале финансијске пбавезе 
 
Остале финансијске пбавезе, укључујући пбавезе пп кредитима, иницијалнп се признају  пп 
фер вреднпсти примљених  средстава, умаоене за трпшкпве трансакције. 

 
Накoн пoчeтнoг признаваоа, пстале финансијскe oбавeзe сe вреднују пп ампртизпванпј 
вреднпсти кпришћеоем метпда ефективне камате. Трпшак пп пснпву камата се признаје у 
билансу успеха пбрачунскпг перипда. 

 
Резервисаоа 

 
Резервисаоа се признају и врше када Друштвп има садашоу пбавезу (закпнску или 
угпвпрену), кпја је резултат прпшлих дпгађаја, и када је верпватнп да ће пдлив ресурса кпји 
стварају екпнпмске дпбити бити пптребан да се измири пбавеза и када се изнпс пбавезе 
мпже ппузданп прпценити. Резервисаоа се признају за будуће ппслпвне губитке. 
 
Резервисаоа се вреднују пп садашопј вреднпсти пчекиваних нпвчаних пдлива, уз примену 
дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја пдражава ппстпјеће тржишне услпве и евентуалне 
специфичне ризике ппвезане са пптенцијалнпм пбавезпм за кпје се признаје резервисаое. 
Ппвећаое резервисаоа услед прптека времена се признаје кап расхпд пп пснпву камата. 

 
Ппрез на дпбитак  

 
Текући ппрез 
 
Ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрачунава и плаћа у складу са прпписима п 
пппрезиваоу Републике Србије. Кпначни изнпс пбавезе ппреза на дпбитак утврђује се 
применпм ппреске стппе пд 15% на ппреску пснпвицу утврђену у ппрескпм билансу 
Друштва. Ппреска пснпвица приказана у ппрескпм билансу укључује дпбитак приказан у 
званичнпм билансу успеха кпји се кпригује за сталне разлике кпје су дефинисане 
прпписима п пппрезиваоу Републике Србије. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Ппрез на дпбитак (наставак) 
 

Текући ппрез (наставак) 
 
Републички прпписи не предвиђају да се ппрески губици из текућег перипда мпгу 
кпристити кап пснпва за ппвраћај ппреза плаћенпг у претхпдним перипдима. Међутим, 
губици из текућег перипда мпгу се кпристити за умаоеое ппреске пснпвице будућих 
пбрачунских перипда, али не дуже пд 5 гпдина. 
 
Одлпжени ппрез 
 
Одлпжени ппрез на дпбитак се пбрачунава кпришћеоем метпде утврђиваоа пбавеза 
према билансу стаоа, за привремене разлике прпизашле између коигпвпдствене 
вреднпсти средстава и пбавеза у финансијским извештајима и оихпве пдгпварајуће 
ппреске пснпвице кпришћене у израчунаваоу пппрезивпг дпбитка. Одлпжене ппреске 
пбавезе се признају за све пппрезиве привремене разлике, дпк се пдлпжена ппреска 
средства признају у мери у кпјпј је верпватнп да ће пппрезиви дпбици бити распплпживи за 
кпришћеое пдбитних привремених разлика. 
 
Одлпжени ппрез се пбрачунава пп ппреским стппама за кпје се пчекује да ће се 
примеоивати у перипду када се средствп реализује или пбавеза измирује. Одлпжени ппрез 
се коижи на терет или у кприст биланса успеха, псим када се пднпси на ппзиције кпје се 
коиже директнп у кприст или на терет псталпг свепбухватнпг резултата, и у тпм случају се 
пдлпжени ппрез такпђе расппређује у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата. 
 
Примаоа заппслених 

 
Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада 

 
У складу са прoписима кoји сe примeоују у Рeпублици Србији, Друштвп јe у oбавeзи да 
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст 
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима 
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштвп јe, 
такoђe, oбавeзнп да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe 
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт 
запoслeнoг сe коижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.  
 
Друштвп није укљученп у друге пблике пензијских планпва и нема никаквих пбавеза пп 
пвим пснпвама. 
 
Отпремнине 
 
У складу са Закпнпм п раду и Кплективним угпвпрпм, Друштвп има пбавезу да заппсленпм  
исплати птпремнину приликпм пдласка у пензију у изнпсу две прпсечне зараде пстварене  у 
Републици Србији у месецу кпји претхпди месецу пдласка у пензију. Друштвп је извршилп 
актуарску прпцену садашое вреднпсти пве пбавезе и фпрмиралп пдгпварајуће 
резервисаое пп тпм пснпву. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Примаоа заппслених (наставак) 
 
Јубиларне награде 
 
Пoрeд тoга, Друштвп јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, 35 и 40 
гoдина нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса 
прoсeчнe мeсeчнe зарадe у Друштву, пстварене у месецу кпји претхпди месецу исплате, и 
тп у распoну oд 50% дo 125% прпсечне зарадe. 

 
Прихпди и расхпди  
 
Прихпди пд прпдаје рпбе, прпизвпда и извршених услуга признају се у билансу успеха ппд 
услпвпм да су сви ризици и кпристи прешли на купца. Прихпди пд прпдаје се евидентирају 
у мпменту исппруке рпбе и прпизвпда или извршеоа услуге. Прихпди се исказују пп 
фактурнпј вреднпсти, умаоенпј за пдпбрене пппусте и ппрез на дпдату вреднпст.  

 
Расхпди се пбрачунавају пп начелу узрпчнпсти прихпда и расхпда. 
 
Прерачунаваое стране валуте 

 
Ппслпвне прпмене настале у странпј валути су прерачунате у динаре пп средоем курсу 
утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза, кпји је важип на дан ппслпвне прпмене. 
 
Средства и пбавезе исказане у странпј валути на дан биланса стаоа, прерачунати су у 
динаре пп средоем курсу утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза за тај дан. 
 
Нетп ппзитивне или негативне курсне разлике, настале приликпм ппслпвних трансакција у 
странпј валути и приликпм прерачуна ппзиција биланса стаоа исказаних у странпј валути, 
коижене су у кприст или на терет биланса успеха. 

 
Немпнетарне ставке кпје се вреднују пп принципу истпријскпг трпшка израженпг у странпј 
валути прерачунате су пп истпријскпм курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  

 
Трпшкпви ппзајмљиваоа 

 
Трпшкпви ппзајмљиваоа се пднпсе на камате и друге трпшкпве кпји настају у вези са 
ппзајмљиваоем средстава. Трпшкпви ппзајмљиваоа кпји се мпгу неппсреднп приписати 
стицаоу, изградои или изради средства кпје се псппспбљава за упптребу, укључују се у 
набавну вреднпст или цену кпштаоа тпг средства. Остали трпшкпви ппзајмљиваоа 
признају се кап расхпд перипда у кпме су настали. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ 
 

Састављаое финансијских извештаја захтева пд рукпвпдства Друштва да врши прпцене и 
дпнпси претппставке кпје мпгу да имају ефекта на презентпване вреднпсти средстава и 
пбавеза и пбелпдаоиваое пптенцијалних пптраживаоа и пбавеза на дан састављаоа 
финансијских извештаја, кап и прихпда и расхпда у тпку извештајнпг перипда. Ове прпцене 
и претппставке су заснпване на претхпднпм искуству, текућим и пчекиваним услпвима 
ппслпваоа и псталим распплпживим инфпрмацијама на дан састављаоа финансијских 
извештаја. Стварни резултати мпгу да се разликују пд прпцеоених изнпса.  
 
Најзначајнија ппдручја кпја пд рукпвпдства захтевају вршеое прпцене и дпнпшеое 
претппставки представљена су у даљем тексту:  

 
Кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме 
 
Друштвп прпцеоује препстали кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме на крају 
сваке ппслпвне гпдине. Прпцена кприснпг века некретнина, ппстрпјеоа и ппреме је 
заснпвана на истпријскпм искуству са сличним средствима, кап и предвиђеним 
технплпшким напреткпм и прпменама екпнпмских и индустријских фактпра. 
 
Укпликп се садашоа прпцена разликује пд претхпдних прпцена, прпмене у ппслпвним 
коигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачунпвпдствене пплитике, прпмене 
рачунпвпдствених прпцена и грешке“. Ове прпцене мпгу да имају материјалнп значајан 
ефекат на коигпвпдствену вреднпст некретнина, ппстрпјеоа и ппреме кап и на изнпс 
ампртизације текућег пбрачунскпг перипда.   
 
Умаоеое вреднпсти импвине 
 
На дан биланса стаоа, Друштвп врши преглед коигпвпдствене вреднпсти материјалне и 
нематеријалне импвине и прпцеоује да ли ппстпје индикације за умаоеое вреднпсти 
некпг средства. Приликпм прпцеоиваоа умаоеоа вреднпсти, средства кпја гптпвинске 
тпкпве не генеришу независнп дпдељују се пдгпварајућпј јединици кпја генерише нпвац. 
Накнадне прпмене у дпдељиваоу јединици кпја генерише нпвац или у времену нпвчаних 
тпкпва мпгу да утичу на коигпвпдствену вреднпст пднпсне импвине. 
 
Исправка вреднпсти пптраживаоа  
 
Исправка  вреднпсти  сумоивих  и  сппрних  пптраживаоа  је  извршена  на  пснпву 
прпцеоених губитака услед немпгућнпсти купаца да испуне свпје пбавезе. Прпцена 
рукпвпдства  је  заснпвана  на  старпснпј  анализи  пптраживаоа  пд  купаца,  истпријским 
птписима, кредитнпј сппспбнпсти купаца и прпменама у ппстпјећим услпвима прпдаје. Овп 
укључује и претппставке п будућем ппнашаоу купаца и пчекиванпј будућпј наплати. 
Прпмене у услпвима ппслпваоа, делатнпсти или пкплнпстима везаним за пдређене купце 
мпгу да имају за ппследицу кпрекцију исправке вреднпсти сумоивих и сппрних 
пптраживаоа пбелпдаоене у прилпженим финансијским извештајима. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА 
 

у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
пбјекти  

Ппстрпјеоа  
и ппрема  

Инвестиције  
у тпку  

и аванси  Укупнп 

        
Набавна вреднпст        
1. јануар 2015. гпдине  900.309   828.512    11.517     1.740.338  
Набавке у тпку гпдине -     -    64.130     64.130  
Пренпс са залиха -     -   10.534   10.534  
Пренпси 1.414   55.840   (57.254)   -  
Отуђеоа и расхпдпваоа -   (1.825)   -     (1.825) 

31. децембар 2015. гпдине  901.723   882.527    28.927     1.813.177  

        
1. јануар 2016. гпдине  901.723   882.527    28.927     1.813.177  
Набавке у тпку гпдине -  -  80.381  80.381 
Пренпс са залиха     13.999  13.999 
Пренпси -  76.536  (76.536)  - 
Пренпси са нематеријалних улагаоа -  -  (166)  (166) 
Отуђеоа и расхпдпваоа (33.352)  (1.219)  -  (34.571) 
31. децембар 2016. гпдине 868.371  957.844  46.605  1.872.820 
        
Исправка вреднпсти        
1. јануар 2015. гпдине 11.533   65.255    -     76.788  
Ампртизација 15.380   93.186    -     108.566  
Отуђеоа и расхпдпваоа -    (215)   -   (215) 

31. децембар 2015. гпдине  26.913   158.226    -     185.139  

        
1. јануар 2016. гпдине 26.913   158.226    -     185.139  
Ампртизација 14.842  100.833  -  115.675 
Отуђеоа и расхпдпваоа (983)  (332)    (1.315) 
31. децембар 2016. гпдине  40.772  258.727    299.499 
        
Садашоа вреднпст        
31. децембар 2016. гпдине 827.599  699.117  46.605  1.573.321 

31. децембар 2015. гпдине  874.810   724.301    28.927   1.628.038  

 
Кап средствп пбезбеђеоа пп пснпву јемстава датих ппвезаним правним лицима Друштвп је 
далп у залпгу ппрему чија садашоа вреднпст на дан 31. децембра 2016. гпдине изнпси 
699.117 хиљаду РСД (2015. гпдине – 724.301  хиљаду РСД).  
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6. ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Учешће у капиталу псталих правних лица  16  16 
Дати кредити:      
   - ппвезана правна лица  638.889  523.512 
   - у земљи  29.011  34.502 

  667.916  558.030 

Минус:     
   - текуће дпспеће датих кредита ппвезаним   

лицима  (638.889)  - 
   - текуће дпспеће датих кредита у земљи  (7.252)  (12.586) 
   - исправка вреднпсти датих кредита у земљи  (5.174)  (7.394) 

     
  16.801  538.050 

 
Дугпрпчни кредити исказани на дан 31. децембра 2016. гпдине у изнпсу пд 667.900 хиљада 
РСД (2015. гпдине – 558.014  хиљада РСД) пднпсе се на ппзајмице дате без камате или уз 
фиксну каматну стппу пд 4% гпдишое (2015. гпдине – без камате или уз фиксну каматну 
стппу пд 4% гпдишое). 
 

 
7. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Гптпви прпизвпди  80.806  117.143 
Резервни делпви  101.641  106.213 
Дати аванси  13.681  5.675 
Материјал  90.278  35.520 
Рпба  25.022  10.812 
Алат и инвентар  2.271  1.303 

       
  313.699  276.666 
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8. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Купци у земљи:     
   - ппвезана правна лица  3.713  1.528 
   - пстала правна лица  29.924  39.941 
Купци у инпстранству:     
   - ппвезана правна лица  -  428 
   - пстала правна лица  88.586  83.302 

  122.223  125.199 
Минус: исправка вреднпсти  (38.117)  (50.038) 

     
  84.106  75.161 

 
У складу са ппслпвнпм пплитикпм, свпје прпизвпде, рпбу и услуге Друштвп прпдаје на 
пдлпжени рпк кпји у прпсеку изнпси 30 дана. Старпсна структура пптраживаоа на дан 31. 
децембра 2016. и 2015. гпдине представљена је на следећи начин: 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
0-30 дана  31.900  45.083 
30-60 дана  24.598  9.719 
60-90 дана  9.997  8.635 
90-180 дана  13.998  8.312 
180-360 дана  4.179  8.652 
прекп 360 дана  37.551  44.798 

     
  122.223  125.199 

 
На дпспела пптраживаоа Друштвп не врши пбрачун затезне камате. Наплата пптраживаоа 
није пбезбеђена теретпм на импвини дужника и банкарским гаранцијама.  
 
Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа за 2016. и 2015. гпдину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Стаое на ппчетку гпдине  50.038  56.129 
Нпве исправке у тпку гпдине  4.672  9.850 
Наплата претхпднп исправљених пптраживаоа  (4.679)   (4.481) 
Директан птпис  (11.553)   (11.248) 
Курсне разлике  (361)   (212) 

     
Стаое на крају гпдине  38.117  50.038 
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9. ДРУГА ППТРАЖИВАОА  
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Пптраживаоа за камате:     
   - ппвезана правна лица  63.459  - 
   - у земљи  197  197 
Остала пптраживаоа   167  1.456 
Пптраживаоа за претплаћени ппрез на дпбитак  2.623  2.623 

     
  66.446  4.276 

 
 

10. КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Краткпрпчни кредити:     
   - ппвезана правна лица  -  - 
   - у земљи  651.315  12.586 
Деппзити кпд ппслпвних банака  49.389  239.008 

  700.704  251.594 
Минус: исправка вреднпсти  (5.374)  (5.700) 

     
  695.330  245.894 

 
Орпчени деппзити кпд ппслпвних банака исказани на дан 31. децембра 2016. гпдине у 
изнпсу пд 49.389 хиљада РСД (2015. гпдине - 239.008 хиљада РСД) пднпсе се на средства 
прпчена уз фиксну каматну стппу пд 0,1% гпдишое (2015.гпдине - у расппну пд 0,75% 
гпдишое дп 3,04% гпдишое). 

 
Валутна структура прпчених деппзита на дан биланса стаоа је била следећа: 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 
 

ЕУР  -  225.008 
РСД  49.389  14.000 

     
  49.389  239.008 
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11. ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 
у хиљадама РСД  

  2016.  2015. 

     
Текући рачуни у странпј валути  76.631  3.373 
Текући рачуни у дпмаћпј валути  11.446  3.677 
Девизна благајна   20  7 
Издвпјена нпвчана средства  5  4 

     
  88.102  7.061 

 
 
 
12. ПСНПВНИ КАПИТАЛ 
 

Оснпвни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине у изнпсу пд 
556.255 хиљада РСД чини 1.112.510 пбичних акција, ппјединачне нпминалне вреднпсти пд 
500 РСД.  
 
Стаое капитала је регистрпванп кпд Агенције за привредне регистре. 

 
Структура пснпвнпг капитала Друштва дата је у нареднпм прегледу: 

 
 2016.  2015. 

 Брпј 
акција 

 % 
учешћа 

 Брпј 
акција 

 % 
учешћа 

        
Кпмерцијална банка а.д. Бепград –  
кастпди рачун 839.000 

 
75,42% 

 
839.000 

 
75,42% 

Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска 194.120  17,45%  194.120  17,45% 
Акципнарски фпнд а.д. Бепград -  -  -  - 
НЛБ Банка а.д. Бепград – кастпди рачун 34.065  3,06%  34.065  3,06% 
Впјвпђанска банка а.д. Нпви Сад –  
кастпди рачун 460  0,04% 

 
460  0,04% 

Откупљене сппствене акције 43.336  3,90%  43.336  3,90% 
Остали 1.529  0,13%  1.529  0,13% 

        

 1.112.510  100,00%  1.112.510  100,00% 

 
Акције Друштва кпје су у Централнпм регистру, деппа и клиринга хартија пд вреднпсти 
евидентиране на кастпди рачуну Кпмерцијалне банке а.д. Бепград дате су у залпгу у кприст 
Banka Alpinum Aktiengesellschaft Vaduz, Lihtenštajn за пбезбеђеое плаћаоа пбавеза пп 
пснпву кредита кпје Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска има према пвпј банци. 
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13. ДУГПРПЧНА РЕЗЕРВИСАОА 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Резервисаоа за прирпдна бпгатства  21.066  19.953 
Резервисаоа за птпремнине  2.697  13.220 
Резервисаоа за јубиларне награде  13.859  9.204 

       
  37.622  42.377 

 
Прпмене на резервисаоима у 2016. гпдини приказане су у нареднпј табели: 

 
у хиљадама РСД 

 Прирпдна 
бпгатства 

  
Птпремнине 

 Јубиларне 
награде 

  
Укупнп 

       
Стаое на ппчетку гпдине 19.953  13.220  9.204 42.377 
Нпва резервисаоа у тпку гпдине 1.113  -  - 1.113 
Укидаое резервисаоа у тпку гпдине -  -  (4.431) (4.431) 
Пренпс на текућа дпспећа -  -  (2.076) (2.076) 
Актуарски губици -  1.676  - 1.676 
Исплате у тпку гпдине -  (1.037)  - (1.037) 

      
 

 
Стаое на крају гпдине 21.066  13.859  2.697 37.622 

 
Резервисаое за пбнављаое прирпдних бпгатстава накпн експлпатације руде се врши 
кпришћеоем дискпнтне стппе пд 5% гпдишое. 

 
Резервисаоа за птпремнине за пдлазак у пензију извршена су на пснпву садашое 
вреднпсти пчекиваних будућих исплата заппсленима пп пвим пснпвама, а накпн 
испуоаваоа свих предвиђених услпва. Садашоа вреднпст пчекиваних будућих исплата за 
јубиларне награде и птпремнине утврђена је кпришћеоем дискпнтне стппе пд 4,5% 
гпдишое. 
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14. ПДЛПЖЕНЕ ППРЕСКЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Одлпжена ппреска средства и пбавезе на дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине пднпсе се 
на привремене разлике пп следећим ппзицијама: 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Одлпжене ппреске пбавезе:     
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема  67.109  75.004 

  67.109  75.004 
Одлпжена ппреска средства:     

Дугпрпчна резервисаоа  2.795  1.983 

  2.795  1.983 

       
  64.314  73.021 

 
 
15. ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Дпбављачи у земљи:     
   - ппвезана правна лица  -  - 
   - пстала правна лица  61.123  44.860 
Дпбављачи у инпстранству:     
   - ппвезана правна лица  225.322  235.678 
   - пстала правна лица  1.738  1.693 

       
  288.183  282.231 

 
 
16. ПСТАЛЕ КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Обавезе пп пснпву камата:     
   - ппвезана правна лица  665.440  437.844 
   - пстала правна лица  937  937 
Обавезе за нетп зараде и накнаде зарада  5.964  7.117 
Oбавезе за ппрезе и дппринпсе на зараде  710  2.545 
Обавезе према заппсленима  4.633  2.757 

          
  677.684  451.200 
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17. ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ ПРПИЗВПДА И УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у   
   земљи:     
   - ппвезана правна лица  1.489  609 
   - пстала правна лица  688.249  639.299 
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у  
   инпстранству:     
   - ппвезана правна лица  -  413 
   - пстала правна лица  700.570  663.902 

       
  1.390.308  1.304.223 

 
 
18. ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви материјала за израду  91.656  91.750 
Трпшкпви резервних делпва  67.221  38.203 
Трпшкпви режијскпг материјала  9.043  5.207 
Трпшкпви птписа алата и инвентара  2.748  2.295 

     
  170.668  137.455 

 
 
19. ТРПШКПВИ ГПРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви гприва и енергије  353.466  401.793 

     
  353.466  401.793 
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20. ТРПШКПВИ ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви брутп зарада   180.318  170.395 
Трпшкпви дппринпса на зараде на терет 
ппслпдавца  31.663  29.982 
Накнада за привремене и ппвремене ппслпве  -  8.642 
Трпшкпви накнада за превпз радника  5.747  6.162 
Остали лични расхпди  11.167  1.837 

     
  228.895  217.018 

 
 
21. ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви трансппртних услуга  17.057  20.470 
Трпшкпви услуга пдржаваоа  17.378  15.219 
Трпшкпви рекламе и прппаганде  8.102  7.120 
Трпшкпви услуга испитиваоа  5.516  2.681 
Трпшкпви псталих услуга  3.676  4.297 

     
  51.729  49.787 

 
 
22. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Трпшкпви непрпизвпдних услуга  39.890  37.535 
Трпшкпви ппреза и дппринпса  21.914  9.740 
Трпшкпви премије псигураоа  2.811  2.666 
Трпшкпви пбезбеђеоа  2.476  2.468 
Трпшкпви платнпг прпмета  2.309  3.094 
Трпшкпви репрезентације  2.295  2.337 
Остали нематеријални трпшкпви  10.954  10.626 

     
  82.649  68.466 

 



ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ 
 
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016. гпдине 

25 

 

 
 
23. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Ппзитивне курсне разлике:     
   - ппвезана правна лица  9.182  140.469 
   - пстала правна лица  312  11.019 
Прихпди пд камата:     
   - ппвезана правна лица  23.207  23.823 
   - пстала правна лица  781  1.036 

      
  33.482  176.347 

 
Ппдаци из 2015. гпдине нису уппредиви са текућпм гпдинпм. Курсне разлике у 2015. 
гпдини су коижене на месечнпм нивпу, штп је ималп за ппследицу увећаое прпмета 
негативних и ппзитивних курсних разлика, без ефеката на нетп резултат. 
 

 
24. ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Расхпди камата:     
   - ппвезана правна лица  -  1.477 
   - пстала правна лица  15  76 
Негативне курсне разлике:     
   - ппвезана правна лица  43.757  233.398 
   - пстала правна лица  1.274  8.734 

       
  45.046  243.685 

 
Ппдаци из 2015. гпдине нису уппредиви са текућпм гпдинпм. Курсне разлике у 2015. 
гпдини су коижене на месечнпм нивпу, штп је ималп за ппследицу увећаое прпмета 
негативних и ппзитивних курсних разлика, без ефеката на нетп резултат. 

 
 
25. ПСТАЛИ РАСХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Накнаднп пдпбрени рабати  69.090  64.347 
Губитак пд прпдаје ппреме  33.370  1.692 
Накнада штете  1.614  1.614 
Директан птпис пптраживаоа  73  73 
Остали неппменути расхпди  4.857  5.909 

     
  109.004  73.635 
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26. ППРЕЗ НА ДПБИТАК 

 
Кпмппненте ппреза на дпбитак 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
Одлпжени ппрески прихпд  7.295  3.372 

     
  7.295  3.372 

 
Усаглашаваое дпбитка пре пппрезиваоа и ппреске пснпвице 

 
у хиљадама РСД 

  
2016.  

Кпригпванп 
2015. 

 
Дпбитак пре пппрезиваоа  252.937  156.932 
Кпрекције за сталне разлике  (1.588)  16.839 
Кпрекција за привремене разлике:     

- рачунпвпдствена и ппреска ампртизација  21.540  11.197 
- дугпрпчна резервисаоа  (1.406)  (1.246) 

     
Ппреска пснпвица  271.483  183.722 
Умаоеое пп пснпву ппреских губитака  (271.483)  (183.722) 

     
Текући ппрез на дпбитак  -  - 

 
 

Пренети ппрески губици 
 

Преглед ппреских губитака пренетих из ранијих ппслпвних гпдина и рпкпви дп када мпгу да 
буду искпришћени дати су у следећпј табели: 
 

у хиљадама РСД 
  

2016.  
Кпригпванп 

2015. 

 
дп једне гпдине  31.622  295.431 

     
  31.622  295.431 
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27. ЗАРАДА ПП АКЦИЈИ 
 

Друштвп израчунава пснпвну зараду пп акцији кап пднпс нетп дпбитка из кпнтинуиранпг 
ппслпваоа кпји припада акципнарима кпји ппседују пбичне акције и ппндерисанпг 
прпсечнпг брпја пбичних акција у пптицају за перипд, не узимајући у пбзир сппствене 
акције стечене у тпку гпдине пд стране Друштва. 
 
Прпрачун зараде пп акцији за 2016. и 2015. гпдину извршен је на пснпву следећих 
ппдатака: 

 
у хиљадама РСД 

 2016.  2015. 

 
Нетп дпбитак текуће гпдине 260.232  160.304 
    
Ппндерисани брпј пбичних акција 1.074.437  1.074.437 

 
 
28. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 
 

У пквиру свпјих редпвних ппслпвних активнпсти Друштвп пбавља трансакције са ппвезаним 
лицима. У тпку 2016. и 2015. гпдине пбављене су следеће трансакције са ппвезаним 
правним лицима:  

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ     
  - пстала ппвезана правна лица  1.489  1.022 

     
  1.489  1.022 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ     
Ппзитивне курсне разлике:     
  - матичнп правнп лице  -  120.620 
  - пстала ппвезана правна лица  9.182  19.849 
Прихпди пд камата:     
  - пстала ппвезана правна лица  23.207  23.823 

       
  32.389  164.292 

НАБАВКЕ     
  - матичнп правнп лице  43.909  40.257 
  - пстала ппвезана правна лица  2.283  9.464 

      
  46.192  49.721 



ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ 
 
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2016. гпдине 

28 

 

 
 
28. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ     
Расхпди камата:     
  - матичнп правнп лице  -  1.477 
Негативне курсне разлике:     
  - матичнп правнп лице  43.757  216.900 
  - пстала ппвезана правна лица  -  16.498 

       
  43.757  234.875 

ППТРАЖИВАОА И ПЛАСМАНИ     
Дугпрпчни кредити:     
  - пстала ппвезана правна лица  638.889  523.512 
Дугпрпчна пптраживаоа:     
  - пстала ппвезана правна лица  -  64.758 
Пптраживаоа пд купаца:     
  - матичнп правнп лице    -  428 
  - пстала ппвезана правна лица  3.713  1.528 
Минус: исправка вреднпсти пптраживаоа     
  - матичнп правнп лице    -  (428) 
  - пстала ппвезана правна лица  (1.299)  (22) 
Пптраживаоа за камату:      
  - пстала ппвезана правна лица  63.459  - 

            
  704.762  589.776 
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28. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

у хиљадама РСД 
  2016.  2015. 

 
ПБАВЕЗЕ     
Дугпрпчне финансијске пбавезе:     
  - матичнп правнп лице    -  323.332 
Краткпрпчне финансијске пбавезе:     
  - матичнп правнп лице    -  155.641 
Пбавезе према дпбављачима:     
  - матичнп правнп лице    222.499  234.981 
  - пстала ппвезана правна лица  2.823  697 
Примљени аванси:     
  - пстала ппвезана правна лица  -  - 
Пбавезе за камату:     
  - матичнп правнп лице    665.440  437.844 

     
  890.762  1.152.495 

 
Кључнп рукпвпдствп Друштва чине директпри и чланпви Надзпрнпг пдбпра. Накнаде 
плаћене или плативе кључнпм рукпвпдству пп пснпву оихпвпг рада приказане су у табели 
кпја следи:  

 
у хиљадама РСД 

  2016.  2015. 

 
Зараде и бпнуси  14.129  20.529 
       
  14.129  20.529 

 
 
29. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА 
 

Друштп је прганизпванп кап јединствен сегмент ппслпваоа. Кап штп је пбелпдаоенп у 
наппмени 18 „Прихпди пд прпдаје“, највећи деп прихпда у 2016. и 2015. гпдини Друштвп је 
пстварилп прпдајпм свпјих прпизвпда (црепа, жљебоака, специјалних елемената, 
каналица). Све прихпде пп пвпм пснпву Друштвп је пстварилп пд екстерних купаца. 
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29. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Цреп    
Цреп GLINEX ТРЕНД 506.594  515.691 
Цреп КЛАСИК ПЛУС 367.675  346.864 
Цреп ИДЕАЛ  145.304  148.929 
Цреп GLINEX ТРЕНД ЕНГ. 40.843  37.802 
Цреп ИДЕАЛ ЕНГ. 11.645  3.565 
Цреп GLINEX КЛАСИК 2.090  369 
Бибер цреп 17  338 

 1.074.168  1.053.558 

Специјални елементи    
Жљебоаци 149.167  154.725 
Каналице  120.003  59.866 
Специјални елементи 28.011  21.631 
Жљебоаци ЕНГ. 10.839  5.933 
Специјални елементи  ЕНГ. 1.276  1.252 

 309.296  243.407 

    
Услуге 6.844  7.258 

      
 1.390.308  1.304.223 

 
Гепграфске инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга 

 
у хиљадама РСД 

 2016.  2015. 

 
Србија 683.326  636.017 
Румунија 326.729  290.541 
Бпсна и Херцегпвина 99.494  116.545 
Бугарска 103.683  109.186 
Македпнија 62.345  46.512 
Кпспвп 63.507  45.583 
Црна Гпра 19.432  23.285 
Слпвенија 9.102  10.273 
Хрватска 5.843  10.181 
Мађарска 8.625  7.400 
Украјина 1.378  725 
Остале земље -  717 
Услуге 6.844  7.258 

      
 1.390.308  1.304.223 
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29. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Инфпрмације п највећим купцима  
 

У пквиру прихпда пд прпдаје прпизвпда и услуга исказаних у изнпсу пд 1.390.308 хиљада 
РСД (2015. гпдине – 1.304.223 хиљаде РСД) су укључени прихпди у изнпсу пд 70.548 хиљада 
РСД (2015. гпдине – 156.495  хиљада РСД) пд највећег купца Друштва. 

 
 
30. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Циљеви управљаоа финансијским ризицима 
 

Ппслпваое Друштва је излпженп различитим финансијским ризицима: тржишнпм ризику, 
кредитнпм ризику и ризику ликвиднпсти. Прпграм управљаоа финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немпгућнпст предвиђаоа дпгађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизираоу мпгућих негативних ефеката на финансијске перфпрмансе Друштва. 
 
Друштвп не кпристи никакве финансијске инструменте заштите пд ефеката финансијских 
ризика на ппслпваое из разлпга штп такви инструменти нису у ширпкпј упптреби, нити 
ппстпји прганизпванп тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 

 
Тржишни ризик 
 
Тржишни  ризик се пднпси на ризик да пдређене прпмене тржишних цена, кап штп су 
прпмене цена најзначајнијих сирпвина, курсева страних валута и прпмена каматних стппа, 
мпгу да утичу на висину прихпда Друштва или вреднпст оегпвих финансијских 
инструмената. Задатак управљаоа тржишним ризицима јесте да се управља и кпнтрплише 
излпженпст тржишним ризицима у пквиру прихватљивих ппказатеља, уз пптимизацију 
принпса Друштва. 
 
Девизни ризик 
 
Излпженпст Друштва девизнпм ризику првенственп се пднпси на пстале дугпрпчне 
финансијске пласмане, краткпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, гптпвину и 
гптпвинске еквиваленте, дугпрпчне кредите, пстале дугпрпчне пбавезе, краткпрпчне 
финансијске пбавезе и пбавезе из ппслпваоа денпминиране у странпј валути. 

 
Коигпвпдствена вреднпст мпнетарних средстава и пбавеза Друштва у страним валутама на 
дан извештаваоа је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Импвина  Пбавезе 

 2016.  2015.  2016.  2015. 

        
ЕУР 899.739  862.139  240.383  294.887 
УСД -  -  652.117  859.293 

            
 899.739  862.139  892.500  1.154.180 
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30. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик (наставак) 
 

Девизни ризик (наставак) 
 

На пснпву пбелпдаоене структуре мпнетарне импвине и пбавеза у страним валутама 
евидентнп је да је Друштвп пре свега псетљивп на прпмене девизнпг курса ЕУР и УСД. 
 
У следећпј табели приказана је псетљивпст Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у пднпсу на ЕУР и УСД. Стппа псетљивпсти пд 10% представља прпцену рукпвпдства 
Друштва у ппгледу мпгућих прпмена курса РСД у пднпсу на ЕУР и УСД. 

 
у хиљадама РСД 

 2016.  2015. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        
ЕУР      65.936       (65.936)       56.725       (56.725) 
УСД     (65.212)       65.212       (85.929)       85.929  

        
            724             (724)      (29.204)       29.204  

  
Каматни ризик 
 
Друштвп је излпженп ризику прпмене каматних стппа на средствима и пбавезама кпд кпјих 
је каматна стппа варијабилна. Овај ризик зависи пд финансијскпг тржишта и Друштвп нема 
на распплагаоу инструменте кпјима би ублажилп оегпв утицај.  

 
Структура мпнетарних средстава и пбавеза на дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине са 
станпвишта излпженпсти каматнпм ризику дата је у следећем прегледу: 
 

у хиљадама РСД 
 2016.  2015. 

 
Финансијска средства    
Некаматпнпсна 259.868  170.040 
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа) 688.278  762.521 

    
        948.146          932.561  

 
Финансијске пбавезе    
Некаматпнпсне 965.867  1.212.404 

           
    965.867      1.212.404  
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30. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Кредитни ризик 
 

Друштвп је излпженп кредитнпм ризику кпји представља ризик да дужници неће бити у 
мпгућнпсти да дугпваоа према Друштву измире у пптпунпсти и на време, штп би ималп за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик пбухвата дугпрпчне и краткпрпчне 
финансијске пласмане, пптраживаоа и дате гаранције и јемства трећим лицима. 

 
У Републици Србији не ппстпје специјализпване рејтинг агенције кпје врше независну 
класификацију и рангираое привредних друштава. Услед тпга, Друштвп је принуђенп да 
кпристи пстале јавнп дпступне финансијске инфпрмације (нпр. ппдатке п бпнитету кпје 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне истпријске ппдатке п сарадои са 
пдређеним ппслпвним партнерпм у циљу пдређиваоа оегпвпг бпнитета. На пснпву 
бпнитета купца, утврђује се изнпс оегпве максималне кредитне излпженпсти, у складу са 
ппслпвнпм пплитикпм усвпјенпм пд стране рукпвпдства Друштва. Изнпс максималне  
кредитне излпженпсти ревидира се најмаое једнпм гпдишое.  
 
У случају ппвећаоа изнпса дпспелих пптраживаоа и схпднп тпме ппвећане излпженпсти 
кредитнпм ризику, Друштвп примеоује механизме предвиђене ппслпвнпм пплитикпм. 

 
Друштвп  има  значајну  кпнцентрацију  кредитнпг  ризика, јер се оегпви пласмани 
значајним делпм пднпсе на ппвезана правна лица. 
 
Ризик ликвиднпсти 

 
Рукпвпдствп Друштва управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да 
Друштвп у свакпм тренутку испуоава све свпје пбавезе. Друштвп управља ризикпм 
ликвиднпсти пдржавајући пдгпварајуће нпвчане резерве, праћеоем планираних и 
стварних нпвчаних тпкпва и пдржаваоем адекватнпг пднпса дпспећа финансијских 
средстава и пбавеза.  

 
Рпчнпст дпспећа финансијских пбавеза Друштва дата је у следећпј табели: 

 
у хиљадама РСД 

 2016. гпдина 

 дп 1 
гпдине 

 пд 1 дп 2 
гпдине  Укупнп 

      
Дугпрпчне финан. пбавезе -  -  - 
Краткпрпчне финан. пбавезе -  -  - 
Обавезе из ппслпваоа 288.183  -  288.183 
Остале краткпрпчне пбавезе 677.684  -  677.684 

        
 965.867  -  965.867 
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30. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 

 
Ризик ликвиднпсти (наставак) 

 
у хиљадама РСД 

 2015. гпдина 

 дп 1 
гпдине 

 пд 1 дп 2 
гпдине  Укупнп 

      
Дугпрпчне финан. пбавезе -  323.332  323.332 
Краткпрпчне финан. пбавезе 155.641  -  155.641 
Обавезе из ппслпваоа 282.231  -  282.231 
Остале краткпрпчне пбавезе 451.200  -  451.200 

      
 889.072  323.332  1.212.404 

 
Приказани изнпси заснпвани су на недискпнтпваним нпвчаним тпкпвима на пснпву 
најранијег датума на кпји ће Друштвп бити пбавезнп да такве пбавезе намири. 

 
 
31. УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ КАПИТАЛА 
 

У ппступку управљаоа капиталним ризикпм, рукпвпдствп Друштва има за циљ пчуваое  
мпгућнпсти да ппслује пп принципу сталнпсти ппслпваоа, истпвременп максимизирајући 
принпсе власницима и другим интересним странама путем пптимизације пднпса дуга и 
капитала. Рукпвпдствп Друштва прегледа структуру капитала на гпдишопј пснпви. 
 
Друштвп анализира капитал крпз ппказатељ задуженпсти. Овај ппказатељ израчунава се 
кап пднпс нетп задуженпсти и укупнпг капитала. Нетп задуженпст се пбрачунава такп штп 
се укупне финансијске пбавезе (краткпрпчне и дугпрпчне) умаое за гптпвину и гптпвинске 
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категприја капитала приказаних у 
билансу стаоа и нетп задуженпсти. 

 
 
32. ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

На дан 31. децембра 2016. и 2015. гпдине Друштвп није ималп финансијских средстава и 
пбавеза кпја се накпн ппчетнпг признаваоа вреднују пп фер вреднпсти. 
 
Коигпвпдствене вреднпсти финансијских инструмената пбелпдаоене у билансу стаоа 
Друштва пп ампртизпванпј вреднпсти приближнп су једнаке оихпвим фер вреднпстима. 
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33. ППТЕНЦИЈАЛНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Дата јемства  
 

Пптенцијалне пбавезе Друштва на дан 31. децембра 2016. гпдине пп пснпву јемстава датих 
ппвезаним правним лицима изнпсе 647.350 хиљаде РСД (2015. гпдине – 859.044 хиљада 
РСД). 

 
 
34. ППРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Ппрески прпписи Републике Србије се честп различитп тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачеое ппреских прпписа пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и 
активнпсти Друштва мпгу се разликпвати пд тумачеоа рукпвпдства. Услед тпга, трансакције 
мпгу бити псппрене пд стране ппреских власти и Друштву мпже бити пдређен дпдатни 
изнпс ппреза, казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина, пднпснп 
ппреске власти имају правп да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина 
пд када је пбавеза настала.   
 
Ппред наведенпг, Друштвп има значајне трансакције са ппвезаним правним лицима. Иакп 
рукпвпдствп Друштва сматра да Друштвп ппседује дпвпљну и адекватну пратећу 
дпкументацију у вези са трансферним ценама, ппстпји неизвеснпст да се захтеви и 
тумачеоа ппреских власти разликују пд тумачеоа рукпвпдства. Рукпвпдствп Друштва 
сматра да евентуална различита тумачеоа неће имати материјалнп значајних ппследица пп 
финансијске извештаје Друштва. 

 
 
35. УСАГЛАШАВАОЕ ППТРАЖИВАОА И ПБАВЕЗА 
 

Друштвп је извршилп усаглашаваое свпјих пптраживаоа и пбавеза са стаоем на дан 31. 
децембра 2016. и 2015. гпдине. У ппступку усаглашаваоа са ппслпвним партнерима, нису 
утврђена материјалнп значајна неусаглашена пптраживаоа и пбавезе. 

 
 
36. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  
 

Средои курсеви за девизе, утврђени на међубанкарскпм тржишту девиза, примеоени за 
прерачун девизних ппзиција биланса стаоа у динаре, за ппједине главне валуте су били 
следећи: 

 
 2016.  2015. 

    
ЕУР 123,4723  121,6261 
УСД 117,1353  111,2468 
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1. OPŠTE INFORMACIJE 
 

Polet IGK a.d. Novi Bečej (u daljem tekstu „Društvo“) je osnovano 1993. godine. 
 
Društvo je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo i upisano je u Registar privrednih 
društava Agencije za privredne registre. Akcijama Društva se od dana 7. aprila 2005. godine 
trguje na Beogradskoj berzi. 
 
Osnovna delatnost Društva je proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline. 
 
Sedište Društva je u Novom Bečeju, ulica Železnička 13. 
 
Matični broj Društva je 08019916, a poreski identifikacioni broj 101432149. 
 
Finansijski izveštaji za poslovnu 2016. godinu odobreni su od strane rukovodstva Društva dana 
26. januara 2017. godine. 
 
 

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 
 
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog 
izveštavanja (“MSFI”) izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i 
tumačenja izdatih od Odbora za tumačenje međunarodnih računovodstvenih standarda. 
 
Prezentacija finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno. 
Dinar predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji. 
 
Računovodstveni metod 
 
Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti, osim ukoliko MSFI ne 
zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u značajnim računovodstvenim 
politikama. 
 
Načelo stalnosti poslovanja 

 
Finansijski izveštaji Društva sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja. 

 
 
3. PRIMENA NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA 

 
Standardi i tumačenja koji su u primeni i koji su usvojeni u tekudem periodu 

 
U tekudoj finansijskoj godini, Društvo je usvojilo sve nove standarde, tumačenja, izmene i 
unapređenja MSFI koji su relevantni za njegovo poslovanje i na snazi su za godišnje periode koji 
počinju na ili nakon 1. januara 2016. godine. Usvajanje novih/revidiranih standarda i tumačenja 
ne rezultira u suštinskim promenama računovodstvenih politika Društva i nema materijalno 
značajan efekat na finansijske izveštaje tekude ili prethodnih godina. 
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3. PRIMENA NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA (NASTAVAK) 
 

Standardi i tumačenja koji su izdati, ali još nisu stupili na snagu  
 

Na datum odobrenja ovih finansijskih izveštaja, slededi standardi i tumačenja su bili izdati, ali još 
nisu u primeni: 
 
 
 
Novi/izmenjeni standard i tumačenje 

 
 
 

Izdati 

Datum primene 
(godišnji periodi 

koji počinju na dan 
ili posle) 

 
MSFI 9 Finansijski instrumenti: Klasifikacija i merenje jul 2014. 1. januar 2018.  
   
MSFI 15 Prihodi iz ugovora sa kupcima maj 2014. 1. januar 2018. 
   
Pojašnjenja za MSFI 15 april 2016. 1. januar 2018. 
   
Dopune MSFI 10 i MRS 28 - Prodaja ili prenos sredstava    
  između investitora i njegovih pridruženih entiteta ili    

 zajedničkih poduhvata 

 
 

septembar 2014. 

 
odloženo do 

daljnjeg  
   
MSFI 16 Lizing januar 2016. 1. januar 2019. 
   
Dopune MRS 12  - Priznavanje odloženih poreskih 
sredstava  

za nerealizovane gubitke  

 
januar 2016. 

 
1. januar 2017. 

   
Dopune MRS 7 - Inicijativa za obelodanjivanje januar 2016. 1. januar 2017. 
   
Dopune MSFI 2 - Klasifikacija i odmeravanje transakcija  

pladanja akcijama  
 

jun 2016. 
 

1. januar 2018. 
   
Dopune MSFI 4 - Primena MSFI 9 sa MSFI 4 septembar 2016. 1. januar 2018. 
   
Dopune MRS 40 - Prenos investicionih nekretnina  decembar 2016. 1. januar 2018. 
   
Dopune MRS 28 - Godišnja poboljšanja MSFI (ciklus 2014 -     

2016)   
 

decembar 2016. 
 

1. januar 2018. 
   
   
Dopune MSFI 12 - Godišnja poboljšanja MSFI (ciklus 2014 -   

2016)   
 

decembar 2016. 
 

1. januar 2017. 
   
IFRIC 22 Transakcije u stranoj valuti i napredna 

razmatranja decembar 2016. 1. januar 2018. 
 
Rukovodstvo očekuje da usvajanje ovih standarda i tumačenja, gde je primenljivo, i onda kada 
postanu primenljivi u narednim periodima, nede imati značajan finansijski uticaj na finansijske 
izveštaje Društva u periodu prvobitne primene. 

 
 
4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 
 

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 
uvedana za sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje 
funkcionalne pripravnosti. 
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4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK) 
 

Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak) 
 

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema mere se po revalorizovanoj 
(procenjenoj) vrednosti, koja predstavlja njihovu fer vrednost na dan revalorizacije (procene), 
umanjenu za kumuliranu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i za eventualne kumulirane 
gubitke po osnovu umanjenja vrednosti.  

 
Nekretnine, postrojenja i oprema Društva su bile predmet procene na dan 31. marta 2014. 
godine. Procenu su izvršili nezavisni procenjivači društva Danos and Associates d.o.o. Beograd. U 
zavisnosti od vrste sredstava, njihove namene i raspoloživih inputa za procenu, primenjena su 
dva pristupa procene: tržišni metod i metod troškova zamene. 

 
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primenom proporcionalne metode u 
toku procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava, uz primenu slededih stopa: 

 
Građevinski objekti 1,3% – 10,0% 
Proizvodna oprema 2,0% – 25,0% 
Transportna sredstva 10,0% – 25,0% 
Računari 10,0% – 25,0% 
Kancelarijski nameštaj 10,0% – 25,0% 
Ostala oprema 10,0% – 25,0% 

 
Obračun amortizacije počinje od narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je sredstvo 
stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije 
koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek  
njihovog korišdenja. 
 
Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju budude 
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 
izveštaju o ukupnom rezultatu odgovarajudeg perioda. 

 
Zalihe 

 
Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja, ili neto prodajnoj vrednosti, u 
zavisnosti koja je niža.  
 
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 iskorišdenosti kapaciteta, ne uključujudi troškove kamata. 
 
Neto prodajna vrednost predstavlja vrednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim 
uslovima poslovanja, nakon umanjenja za troškove prodaje.  
 
Obračun izlaza zaliha utvrđuje se FIFO metodom. 
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4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK) 
 
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 mogude 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. 
Za potrebe procene vrednosti u upotrebi, procenjeni bududi novčani tokovi diskontuju se do 
sadašnje vrednosti primenom diskontne stope pre oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu 
procenu vremenske vrednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.  
 
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 ostalog sveobuhvatnog rezultata. 

 
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 slededih kategorija: sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha, investicije koje se drže 
do dospeda, 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. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dve 
kategorije: obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha i ostale finansijske 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 tačno diskontuje budude gotovinske 
isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili gde je prikladno, 
tokom kradeg 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 
tekudim i deviznim računima kao i kratkoročni depoziti do tri meseca koje je mogude lako 
konvertovati u gotovinu i koji su predmet beznačajnog rizika od promene vrednosti. 
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4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK) 
 
Finansijski instrumenti (nastavak) 
 
Krediti (zajmovi) i potraživanja) 
 
Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim pladanjima  
koja  se ne  kotiraju  na  aktivnom  tržištu  klasifikuju  se  kao  krediti (zajmovi) i potraživanja.  
 
Krediti i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne 
kamate, umanjenoj za umanjenje 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 bududi novčani tokovi sredstava 
izmenjeni. 

 
Obezvređenje (ispravka vrednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospelih potraživanja 
koja nisu napladena u određenom periodu od datuma dospeda za pladanje, a direktno ako je 
nemogudnost naplate izvesna i dokumentovana. Promene na računu ispravke vrednosti 
potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret izveštaja o ukupnom rezultatu. Naplata otpisanih 
potraživanja knjiži se u izveštaju o ukupnom rezultatu kao ostali prihod. 

 
Ostale finansijske obaveze 
 
Ostale finansijske obaveze, uključujudi 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 
korišdenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspeha 
obračunskog perioda. 

 
Rezervisanja 

 
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili ugovorenu), koja 
je rezultat prošlih događaja, i kada je verovatno da de odliv resursa koji stvaraju ekonomske 
dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se iznos obaveze može pouzdano proceniti. 
Rezervisanja se priznaju za budude poslovne gubitke. 
 
Rezervisanja se vrednuju po sadašnjoj vrednosti očekivanih novčanih odliva, uz primenu 
diskontne stope pre oporezivanja koja odražava postojede tržišne uslove i eventualne specifične 
rizike povezane sa potencijalnom obavezom za koju se priznaje rezervisanje. Povedanje 
rezervisanja usled protoka vremena se priznaje kao rashod po osnovu kamata. 
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4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK) 
 

Porez na dobitak  
 

Tekući porez 
 
Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plada 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 Republike Srbije. 
 
Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekudeg perioda mogu koristiti kao osnova 
za povradaj poreza pladenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekudeg perioda mogu 
se koristiti za umanjenje poreske osnovice bududih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina. 

 
Odloženi porez 

 
Odloženi porez na dobitak se obračunava korišdenjem metode utvrđivanja obaveza prema 
bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrednosti sredstva i 
obaveza u finansijskim izveštajima i njihove odgovarajude poreske osnovice korišdene 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 de 
oporezivi dobici biti raspoloživi za korišdenje odbitnih privremenih razlika. 

 
Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da de se primenjivati u 
periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist 
izveštaja o ukupnom rezultatu, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže u korist ili na teret 
ostalog sveobuhvatnog rezultata, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru 
ostalog sveobuhvatnog rezultata. 

 
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 plada 
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 dve prosečne zarade ostvarene  u Republici Srbiji 
u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju. Društvo je izvršilo aktuarsku procenu sadašnje 
vrednosti ove obaveze i formiralo odgovarajude rezervisanje po tom osnovu. 
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4. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK) 

 
Primanja zaposlenih (nastavak) 

 
Jubilarne nagrade 
 
 Pored toga, Društvo je u obavezi da isplati i jubilarne nagrade za 10, 20, 30, 35 i 40 godina 
neprekidnog rada u Društvu. Jubilarna nagrada se utvrđuje na osnovu iznosa prosečne mesečne 
zarade u Društvu, ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu isplate, i to u rasponu od 50% do 
125% prosečne zarade. 

 
Prihodi i rashodi  
 
Prihodi od prodaje robe, proizvoda i izvršenih usluga priznaju se u izveštaju o ukupnom rezultatu 
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. 
 
Preračunavanje strane valute 

 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu 
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. 
 
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po 
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza 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, knjižene su u korist ili na 
teret izveštaja o ukupnom rezultatu. 
 
Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti 
preračunate su po istorijskom kursu važedem na dan inicijalne transakcije.  

 
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 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. 
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5. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE 
 

Sastavljanje finansijskih izveštaja zahteva od rukovodstva Društva da vrši procene i donosi 
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, tekudim 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: 

 
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 materijalno značajan efekat na 
knjigovodstvenu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekudeg 
obračunskog perioda.   
 
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 odgovarajudoj 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. 
 
Ispravka vrednosti potraživanja  
 
Ispravka  vrednosti  sumnjivih  i  spornih  potraživanja  je  izvršena  na  osnovu procenjenih 
gubitaka usled nemogudnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procena rukovodstva je  
zasnovana  na  starosnoj  analizi  potraživanja  od  kupaca,  istorijskim otpisima, kreditnoj 
sposobnosti kupaca i promenama u postojedim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o 
bududem ponašanju kupaca i očekivanoj bududoj 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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6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA 
 

u hiljadama RSD 
 Zemljište i 

građevinski 
objekti  

Postrojenja  
i oprema  

Investicije  
u toku  

i avansi  
 

Ukupno 

 
Nabavna vrednost        
1. januar 2015. godine  900.309   828.512    11.517     1.740.338  
Nabavke u toku godine -     -    64.130     64.130  
Prenos sa zaliha -     -   10.534   10.534  
Prenosi 1.414   55.840   (57.254)   -  
Otuđenja i rashodovanja -   (1.825)   -     (1.825) 

31. decembar 2015. godine  901.723   882.527    28.927     1.813.177  

         
1. januar 2016. godine  901.723   882.527    28.927     1.813.177  
Nabavke u toku godine -  -  80.381  80.381 
Prenos sa zaliha     13.999  13.999 
Prenosi -  76.536  (76.536)  - 
Prenosi na nematerijalna ulaganja -  -  (166)  (166)  
Otuđenja i rashodovanja (33.352)  (1.219)  -  (34.571) 

31. decembar 2016. godine 868.371  957.844  46.605  1.872.820 

        
Ispravka vrednosti        
1. januar 2015. godine 11.533   65.255    -     76.788  
Amortizacija 15.380   93.186    -     108.566  
Otuđenja i rashodovanja -    (215)   -   (215) 

31. decembar 2015. godine  26.913   158.226    -     185.139  

        
1. januar 2016. godine 26.913   158.226    -     185.139  
Amortizacija 14.842  100.833  -  115.675 
Otuđenja i rashodovanja (983)  (332)  -  (1.315) 

31. decembar 2016. godine  40.772  258.727  -  299.499 

        
Sadašnja vrednost        
31. decembar 2016. godine 827.599  699.117  46.605  1.573.321 

31. decembar 2015. godine  874.810   724.301    28.927   1.628.038  

 
Kao sredstvo obezbeđenja po osnovu jemstava datih povezanim pravnim licima, Društvo je dalo u 
zalog opremu čija sadašnja vrednost na dan 31. decembra 2016. godine iznosi 699.117 hiljada 
RSD (2015. godine – 724.301 hiljadu RSD).  
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7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Učešde u kapitalu ostalih pravnih lica  16  16 
Dati krediti:      
   - povezana pravna lica  638.889  523.512 
   - u zemlji  29.211  34.502 
Dugoročna potraživanja od povezanih pravnih lica  -  64.758 

  668.116  622.788 

Minus:     
   - tekude dospede datih kredita  (651.315)  (12.586) 
   - ispravka vrednosti datih kredita u zemlji  -  (7.394) 

     
  16.801  602.808 

 
Dugoročni krediti iskazani na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 668.100 hiljada RSD 
(2015. godine – 558.014 hiljada RSD) odnose se na pozajmice date bez kamate ili uz fiksnu 
kamatnu stopu od 4% godišnje (2015. godine – bez kamate ili uz fiksnu kamatnu stopu od 4% 
godišnje). 
 

 
8. ZALIHE 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Gotovi proizvodi  80.806  117.143 
Rezervni delovi  101.641  106.213 
Materijal  90.278  35.520 
Roba  25.022  10.812 
Dati avansi  13.681  5.675 
Alat i inventar  2.271  1.303 

      
  313.699  276.666 
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9. POTRAŽIVANJA 

 
u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 
 
Potraživanja od kupaca:     
   - povezana pravna lica  3.713  1.956 
   - u zemlji  29.924  39.941 
   - u inostranstvu  88.586  83.302 
Potraživanja za kamate:     
   - povezana pravna lica  63.459  - 
   - u zemlji  197  197 
Ostala potraživanja u zemlji  167  1.456 

  186.046  126.852 
Minus: ispravka vrednosti  (38.117)  (50.038) 

     
  147.929  76.814 
 
U skladu sa poslovnom politikom, svoje proizvode i usluge Društvo prodaje na odloženi rok koji u 
proseku iznosi do 30 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2016. i 2015. 
godine predstavljena je na slededi način: 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
0-30 dana  95.526  45.473 
30-60 dana  24.598  10.961 
60-90 dana  9.997  8.635 
90-180 dana  13.998  8.312 
180-360 dana  4.179  8.652 
preko 360 dana  37.748  44.819 

     
  186.046  126.852 

 
Na dospela potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate. Naplata potraživanja nije 
obezbeđena teretom na imovini dužnika i bankarskim garancijama. 
 
Promene na ispravci vrednosti potraživanja za 2016. i 2015. godinu su bile sledede: 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Stanje na početku godine  50.038  56.129 
Nove ispravke u toku godine  4.672  9.850 
Naplata prethodno ispravljenih potraživanja  (4.679)  (4.481) 
Kursne razlike  (361)  (212) 
Direktan otpis  (11.553)  (11.248) 

     
Stanje na kraju godine  38.117  50.038 
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10. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 

Oročeni depoziti kod poslovnih banaka  49.389  239.008 
  49.389  239.008 
Tekuda dospeda dugoročnih kredita:     
   - u zemlji  651.315  12.586 

  651.315  12.586 
Minus: ispravka vrednosti  (5.374)  (5.700) 

     
  695.330  245.894 

 
Oročeni depoziti kod poslovnih banaka iskazani na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 
49.389 hiljada RSD (2015. – 239.008 hiljada RSD) odnose se na sredstva oročena uz fiksnu 
kamatnu stopu od 0,1% godišnje (2015. –  u rasponu od 0,75% godišnje do 3,04% godišnje). 
 
Valutna struktura oročenih depozita kod poslovnih banaka na dan bilansa stanja je bila slededa: 

 
u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
EUR  -  225.008 
RSD  49.389  14.000 

     
  49.389  239.008 

 
 
11. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI 

 
u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

     
Tekudi računi u stranoj valuti  76.631  3.373 
Tekudi računi u domadoj valuti  11.446  3.677 
Devizna blagajna   20  7 
Izdvojena novčana sredstva  5  4 

     
  88.102  7.061 
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12. OSTALA KRATKOROČNA AKTIVA 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Potraživanje za više pladen PDV  8.096  6.321 
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza  6.470  5.994 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja  7.346  9.316 

       
  21.912  21.631 

 
 
13. OSNOVNI KAPITAL 
 

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine u iznosu od 556.255 
hiljada RSD čini 1.112.510 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 500 RSD.  
 
Stanje kapitala je registrovano kod Agencije za privredne registre. 
 
Struktura osnovnog kapitala Društva data je u narednom pregledu: 

 
 2016.  2015. 

 Broj akcija  % učešda  Broj akcija  % učešda 

        
Nexe Grupa d.d. Našice 1.033.120  92.86%  194.120  17,45% 
Otkupljene sopstvene akcije 43.336  3.90%  43.336  3,90% 
Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun 34.065  3.06%  -  - 
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad –  
kastodi račun 460 

 
0.04% 

 
460  0,04% 

NLB Banka a.d. Beograd – kastodi račun -  -  34.065  3,06% 
Komercijalna banka a.d. Beograd –  
kastodi račun - 

 
- 

 
839.000 

 
75,42% 

Ostali 1.529  0.14%  1.529  0,13% 

        

 1.112.510  100,00%  1.112.510  100,00% 

 
U Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti evidentirano je 839 hiljada akcija u 
vlasništvu Nexe Grupa d.d. Našice (2015. godine – na kastodi računu Komercijalne banke a.d. 
Beograd), koje su date u zalogu u korist Banka Alpinum Aktiengesellschaft Vaduz, Lihtenštajn za 
obezbeđenje pladanja obaveza po osnovu kredita koje Matično pravno lice ima prema ovoj banci. 
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14. DUGOROČNA REZERVISANJA 
 

u hiljadama RSD 
 2016.  2015. 

 
Rezervisanja za prirodna bogatstva  21.066  19.953 
Rezervisanja za otpremnine  2.697  13.220 
Rezervisanja za jubilarne nagrade  13.859  9.204 

      
  37.622  42.377 

 
Promene na rezervisanjima u 2016. godini prikazane su u narednoj tabeli: 

 
u hiljadama RSD 

 Prirodna 
bogatstva 

  
Otpremnine 

 Jubilarne 
nagrade 

  
Ukupno 

       
Stanje na početku godine 19.953  13.220  9.204 42.377 
Nova rezervisanja u toku godine 1.113  -  - 1.113 
Ukidanje rezervisanja u toku godine -  -  (4.431) (4.431) 
Prenos na tekuda dospeda -  -  (2.076) (2.076) 
Aktuarski gubici -  1.676  - 1.676 
Isplate u toku godine -  (1.037)  - (1.037) 

          
Stanje na kraju godine 21.066  13.859  2.697 37.622 

 
Rezervisanje za obnavljanje prirodnih bogatstava nakon eksploatacije rude se vrši korišdenjem 
diskontne stope od 5% godišnje. 

 
Rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju izvršena su na osnovu sadašnje vrednosti 
očekivanih bududih isplata zaposlenima po ovim osnovama, a nakon ispunjavanja svih 
predviđenih uslova. Sadašnja vrednost očekivanih bududih isplata za jubilarne nagrade i 
otpremnine utvrđena je korišdenjem diskontne stope od 4% godišnje. 
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15. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 
 

Odložena poreska sredstva i obaveze na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine odnose se na 
privremene razlike po slededim pozicijama: 

 
u hiljadama RSD 

 2016.  2015. 
 

Odložene poreske obaveze:     
Nekretnine, postrojenja i oprema  67.109  75.004 

  67.109  75.004 

Odložena poreska sredstva:     

Dugoročna rezervisanja  2.795  1.983 

  2.795  1.983 

       
  64.314  73.021 

 
 
16. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Obaveze prema dobavljačima:     
   - povezana pravna lica  225.322  235.678 
   - u zemlji  61.123  44.860 
   - u inostranstvu  1.738  1.693 
Primljeni avansi:     
   - povezana pravna lica  -  - 
   - u zemlji  32.277  29.439 
   - u inostranstvu  1.660  1.101 

       
  322.120  312.771 

 
 
17. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 
  

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Obaveze po osnovu kamata:     
   - povezana pravna lica  665.440  437.844 
   - u zemlji  937  937 
Obaveze za neto zarade i naknade zarada  5.964  7.117 
Obaveze za poreze i doprinose na zarade  710  2.545 
Obaveze za jubilarne nagrade  3.246  2.487 
Pasivna vremenska razgraničenja  2.076  914 
Ostale kratkoročne obaveze  52  2.365 

       
  678.425  454.209 
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18. PRIHODI OD PRODAJE  
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga:     
   - povezana pravna lica  1.489  1.022 
   - u zemlji  688.249  639.299 
   - u inostranstvu  700.570  663.902 
Prihodi od prodaje robe:     
   - u zemlji  2.655  7.694 
Ostali prihodi od prodaje  221  - 

       
  1.393.184  1.311.917 

  
 
19. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Napladena otpisana potraživanja:     
   - povezana pravna lica  176  - 
   - u zemlji  4.503  4.481 
Prihodi od ukidanja rezervisanja  5.945  158 
Prihodi od nadoknade štete  3.087  4.934 
Prihodi od uskladjivanja vrednosti dugoročnih  
   finansijskih plasmana  7.594  1.407 
Drugi poslovni prihodi  5.992  4.973 

       
  27.297  15.953 

 
 

20. TROŠKOVI MATERIJALA 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Troškovi goriva i energije  353.466  401.793 
Troškovi materijala za izradu  91.656  91.750 
Troškovi rezervnih delova  67.221  38.203 
Troškovi ostalog materijala  11.791  7.502 

       
  524.134  539.248 
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21. TROŠKOVI ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 
 

Troškovi bruto zarada   180.318  170.395 
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca  31.663  29.982 
Ostali lični rashodi  11.167  1.837 
Troškovi naknada za prevoz radnika  5.747  6.162 
Naknada za privremene i povremene poslove  -  8.642 

     

  228.895  217.018 

 
 
22. OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 

Naknadno odobreni rabati  69.090  64.347 
Trošak ostalih neproizvodnih usluga  39.890  37.535 
Gubitak od rashodovanja/prodaje opreme  33.370  1.692 
Troškovi poreza i doprinosa  21.914  9.740 
Troškovi usluga održavanja  17.378  15.219 
Troškovi transportnih usluga  17.057  20.470 
Troškovi reklame i propagande  8.102  7.120 
Troškovi usluga ispitivanja  5.516  2.681 
Rashodi po osnovu obezvređenja:      
   - potraživanja od kupaca  4.672  9.850 
   - ostale imovine  216  3.694 
Troškovi premije osiguranja  2.811  2.666 
Troškovi obezbeđenja  2.476  2.468 
Troškovi platnog prometa  2.309  3.094 
Troškovi reprezentacije  2.295  2.337 
Troškovi dugoročnih rezervisanja  1.113  829 
Naknada štete  802  1.614 
Rashodovanje zaliha materijala i rezervnih delova  631  4.327 
Direktan otpis potraživanja  5  73 
Drugi poslovni rashodi  19.735  17.612 

       

  249.382  207.368 
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23. FINANSIJSKI PRIHODI 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Pozitivne kursne razlike:     
   - povezana pravna lica  9.182  140.469 
   - u zemlji  312  11.019 
Prihodi od kamata:     
   - povezana pravna lica  23.207  23.823 
   - u zemlji  781  1.036 

      
  33.482  176.347 

 
Podaci iz 2015. godine nisu uporedivi sa tekudom godinom. Kursne razlike u 2015. godini su 
knjižene na mesečnom nivou, što je imalo za posledicu uvedanje prometa negativnih i pozitivnih 
kursnih razlika, bez efekta na neto rezultat. 

 
 
24. FINANSIJSKI RASHODI 

 
u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
Rashodi kamata:     
   - povezana pravna lica  -  1.477 
   - u zemlji  15  76 
Negativne kursne razlike:     
   - povezana pravna lica  43.757  233.398 
   - u zemlji  1.274  8.734 

      
  45.046  243.685 

 
Podaci iz 2015. godine nisu uporedivi sa tekudom godinom. Kursne razlike u 2015. godini su 
knjižene na mesečnom nivou, što je imalo za posledicu uvedanje prometa negativnih i pozitivnih 
kursnih razlika, bez efekta na neto rezultat. 
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25. POREZ NA DOBITAK 
 
Komponente poreza na dobitak 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
Odloženi poreski prihod  7.295  3.372 

     
  7.295  3.372 

 
Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice 

 
u hiljadama RSD 

  
2016.  

(korigovano) 
2015. 

 
Dobitak pre oporezivanja  252.937  156.932 
Korekcije za stalne razlike  (1.588)  3.709 
Korekcija za privremene razlike:     

- računovodstvena i poreska amortizacija  21.540  11.197 
- dugoročna rezervisanja  (1.406)  (1.246) 

      
Poreska osnovica  271.483  170.592 
Umanjenje po osnovu poreskih gubitaka  (271.483)  (170.592) 

     
Tekudi porez na dobitak  -  - 

 
Preneti poreski gubici 

 
Pregled poreskih gubitaka prenetih iz ranijih poslovnih godina i rokovi do kada mogu da budu 
iskorišdeni dati su u slededoj tabeli: 
 

u hiljadama RSD 
  

2016.  
(korigovano) 

2015. 

 
od jedne do pet godina  31.622  303.103 

     
  31.622  303.103 
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26. 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 uzimajudi u obzir sopstvene akcije stečene u toku godine od strane 
Društva. 
 
Proračun zarade po akciji za 2016. i 2015. godinu izvršen je na osnovu slededih podataka: 

 
u hiljadama RSD 

 2016.  2015. 

 
Neto dobitak tekude godine 260.232  160.304 
    
Ponderisani broj običnih akcija 1.074.437  1.074.437 

 
 
27. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA 
 

U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim licima. U 
toku 2016. i 2015. godine obavljene su sledede transakcije sa povezanim pravnim licima:  

 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
PRIHODI OD PRODAJE     
  - ostala povezana pravna lica  1.489  1.022 
     

  1.489  1.022 
 

FINANSIJSKI PRIHODI     
Pozitivne kursne razlike:     
  - matično pravno lice  -  120.620 
  - ostala povezana pravna lica  9.182  19.849 
Prihodi od kamata:     
  - ostala povezana pravna lica  23.207  23.823 
      

  32.389  164.292 
     

NABAVKE     
  - matično pravno lice  43.909  40.257 
  - ostala povezana pravna lica  2.283  9.464 
      

  46.192  49.721 
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27. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (NASTAVAK) 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
     

FINANSIJSKI RASHODI     
Rashodi kamata:     
  - matično pravno lice  -  1.477 
Negativne kursne razlike:     
  - matično pravno lice  43.757  216.900 
  - ostala povezana pravna lica  -  16.498 
      

  43.757  234.875 
     

POTRAŽIVANJA I PLASMANI     
Dugoročni krediti:     
  - ostala povezana pravna lica  638.889  523.512 
Dugoročna potraživanja:     
  - ostala povezana pravna lica  -  64.758 
Potraživanja od kupaca:     
  - matično pravno lice    -  428 
  - ostala povezana pravna lica  3.713  1.528 
Minus: ispravka vrednosti potraživanja od kupaca     
  - matično pravno lice    -  (428) 
  - ostala povezana pravna lica  (1.299)  (22) 
Potraživanja za kamatu:     
  - ostala povezana pravna lica  63.459  - 
            

  704.762  589.776 
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27. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA (NASTAVAK) 
 

u hiljadama RSD 
  2016.  2015. 

 
OBAVEZE     
Dugoročne finansijske obaveze:     
  - matično pravno lice    -  323.332 
Kratkoročne finansijske obaveze:     
  - matično pravno lice    -  155.641 
Obaveze prema dobavljačima:     
  - matično pravno lice    222.499  234.981 
  - ostala povezana pravna lica  2.823  697 
Obaveze za kamatu:     
  - matično pravno lice    665.440  437.844 

     
  890.762  1.152.495 

 
Ključno rukovodstvo Društva čine direktori i članovi Nadzornog odbora. Naknade pladene ili 
plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:  

 
u hiljadama RSD 

  2016.  2015. 

 
Zarade i bonusi  14.129  20.529 

       
  14.129  20.529 

 
 
28. INFORMACIJE O SEGMENTIMA 
 

Društo je organizovano kao jedinstven segment poslovanja. Kao što je obelodanjeno u napomeni 
18 „Prihodi od prodaje“, najvedi deo prihoda u 2016. i 2015. godini Društvo je ostvarilo prodajom 
svojih proizvoda (crepa, žljebnjaka, specijalnih elemenata, kanalica). Sve prihode po ovom 
osnovu Društvo je ostvarilo od eksternih kupaca. 
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28. INFORMACIJE O SEGMENTIMA (NASTAVAK) 
 

Informacije o prihodima od prodaje proizvoda i usluga 
 

u hiljadama RSD 
 2016.  2015. 

 
Crep    
Crep GLINEX TREND 506.594  515.691 
Crep KLASIK PLUS 367.675  346.864 
Crep IDEAL  145.304  148.929 
Crep GLINEX TREND ENG. 40.843  37.802 
Crep KLASIK PLUS ENG. 11.645  - 
Crep IDEAL ENG. 2.090  3.565 
Crep GLINEX KLASIK 17  369 
Biber crep -  338 

 1.074.168  1.053.558 

Specijalni elementi    
Žljebnjaci 149.167  154.725 
Kanalice  120.003  59.866 
Specijalni elementi 28.011  21.631 
Žljebnjaci ENG. 10.839  5.933 
Specijalni elementi  ENG. 1.276  1.252 

 309.296  243.407 

    
Usluge 6.844  7.258 

      
 1.390.308  1.304.223 

 
Geografske informacije o prihodima od prodaje proizvoda i usluga 

 
u hiljadama RSD 

 2016.  2015. 

 
Srbija 683.326  636.017 
Rumunija 326.729  290.541 
Bugarska 103.683  109.186 
Bosna i Hercegovina 99.494  116.545 
Kosovo 63.507  45.583 
Makedonija 62.345  46.512 
Crna Gora 19.432  23.285 
Slovenija 9.102  10.273 
Mađarska 8.625  7.400 
Hrvatska 5.843  10.181 
Ukrajina 1.378  725 
Ostale zemlje -  717 
Usluge 6.844  7.258 

      
 1.390.308  1.304.223 
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28. INFORMACIJE O SEGMENTIMA (NASTAVAK) 
 

Informacije o najvedim kupcima  
 

U okviru prihoda od prodaje proizvoda i usluga iskazanih u iznosu od 1.390.308 hiljada RSD 
(2015. godine – 1.304.223 hiljade RSD) su uključeni prihodi u iznosu od 70.548 hiljada RSD (2015. 
godine – 156.495 hiljada RSD) od najvedeg kupca Društva. 

 
 
29. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA 
 

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima 
 

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku, kreditnom riziku i 
riziku likvidnosti. Program upravljanja finansijskim rizicima Društva je usmeren na nemogudnost 
predviđanja događaja na finansijskim tržištima i teži minimiziranju mogudih negativnih efekata na 
finansijske performanse Društva. 
 
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 
 
Tržišni  rizik se odnosi na rizik da određene promene tržišnih cena, kao što su promene cena 
najznačajnijih sirovina, kurseva stranih valuta i promena kamatnih stopa, mogu da utiču na visinu 
prihoda Društva ili vrednost njegovih finansijskih instrumenata. 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 prvenstveno 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 denominirane u stranoj valuti. 

 
Knjigovodstvena vrednost monetarnih sredstava i obaveza Društva u stranim valutama na dan 
izveštavanja je slededa: 

 
u hiljadama RSD 

 Imovina  Obaveze 

 2016.  2015.  2016.  2015. 

        
EUR 899.739  862.139  240.383  294.887 
USD -  -  652.117  859.293 

            
 899.739  862.139  892.500  1.154.180 
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29. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (NASTAVAK) 
 

Tržišni rizik (nastavak) 
 

Devizni rizik (nastavak) 
 

Na osnovu obelodanjene strukture monetarne imovine i obaveza u stranim valutama evidentno 
je da je Društvo pre svega osetljivo na promene deviznog kursa EUR i USD. 
 
U slededoj tabeli prikazana je osetljivost Društva na apresijaciju i depresijaciju RSD za 10% u 
odnosu na EUR i USD. Stopa osetljivosti od 10% predstavlja procenu rukovodstva Društva u 
pogledu mogudih promena kursa RSD u odnosu na EUR i USD. 

 
u hiljadama RSD 

 2016.  2015. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        
EUR      65.936       (65.936)       56.725       (56.725) 
USD     (65.212)       65.212       (85.929)       85.929  

        
            724             (724)      (29.204)       29.204  

  
Kamatni rizik 
 
Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je 
kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju 
instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.  

 
Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine sa 
stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u slededem pregledu: 
 

u hiljadama RSD 
 2016.  2015. 

 
Finansijska sredstva    
Nekamatonosna 259.868  170.040 
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa) 688.278  762.521 

    
        948.146          932.561 

 
Finansijske obaveze    
Nekamatonosne 965.867  1.212.404 

    
        965.867      1.212.404 
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29. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (NASTAVAK) 
 

Kreditni rizik 
 

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici nede biti u mogudnosti 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 tredim 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 povedanja iznosa dospelih potraživanja i shodno tome povedane izloženosti kreditnom 
riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom. 

 
Društvo  ima  značajnu  koncentraciju  kreditnog  rizika, jer se njegovi 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 ispunjava sve svoje obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajudi 
odgovarajude novčane rezerve, pradenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem 
adekvatnog odnosa dospeda finansijskih sredstava i obaveza.  

 
Ročnost dospeda finansijskih obaveza Društva data je u slededoj tabeli: 

 
u hiljadama RSD 

 2016. godina 
 

2015. godina 

 do 1 
godine   Ukupno 

 

do 1 
godine 

 od 1 do 
2 godine 

 
Ukupno 

 

    

  

 

  

Dugoročne finansijske  
   obaveze - 

 
- 

 
- 

 
323.332 

 
323.332 

Kratkoročne finansijske  
  obaveze - 

 
- 

 
155.641 

 
- 

 
155.641 

Obaveze iz poslovanja 288.183 
 

288.183 
 

282.231 
 

- 
 

282.231 
Ostale kratkoročne obaveze 677.684 

 
677.684 

 
451.200 

 
- 

 
451.200 

   
 

  
       965.867 

 
965.867 

 
889.072 

 
323.332 

 
1.212.404 

 
Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg 
datuma na koji de Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri. 

 



POLET IGK A.D. NOVI BEČEJ 
 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 
31. decembar 2016. godine 

34 

 

 
 
30. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA 
 

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje  mogudnosti 
da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajudi prinose vlasnicima i 
drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva 
pregleda strukturu kapitala na godišnjoj osnovi. 

 
 
31. FER VREDNOST FINANSIJSKIH INSTRUMENATA  
 

Na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine Društvo nije imalo finansijskih sredstava i obaveza 
koja se nakon početnog priznavanja vrednuju po fer vrednosti. 
 
Knjigovodstvene vrednosti finansijskih instrumenata obelodanjene u bilansu stanja Društva po 
amortizovanoj vrednosti približno su jednake njihovim fer vrednostima. 

 
 

32. POTENCIJALNE OBAVEZE 
 
Data jemstva  

 
Potencijalne obaveze Društva na dan 31. decembra 2016. godine po osnovu jemstava datih 
povezanim pravnim licima iznose 647.350 hiljada RSD (2015. godine - 859.044 hiljade RSD). 

 
33. 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 
pladanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala.   
 
Pored navedenog, Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako 
rukovodstvo Društva smatra da Društvo poseduje dovoljnu i adekvatnu pratedu dokumentaciju u 
vezi sa transfernim cenama, postoji neizvesnost da se zahtevi i tumačenja poreskih vlasti razlikuju 
od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo Društva smatra da eventualna različita tumačenja nede 
imati materijalno značajnih posledica po finansijske izveštaje Društva. 

 
 
34. DEVIZNI KURSEVI  
 

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primenjeni za preračun 
deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, za pojedine glavne valute su bili slededi: 

 
 2016.  2015. 

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

 










