
       PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU 

A.D.TAMNAVAPUT UB
14210, Ub, Prvog maja 126.

Tel/faks(014) 411-237, 414-237   mail:tput@ptt.rs    tek.rn:160-44727-46, 
170-1357-17,  330-61000023-26 Šifra pretežne delatnosti 4211 Matični broj 
07291582 PIB 101350740
____________________________________________________________________   

Uskladu sa članom 50 i 51 Zakona o tržištu kapitala *Sl.glasnik RS 
br(31/2011)i Pravilnika o sadržini i formi i načinu objavljivanja godišnjih izveštaja 
javnih društava(Sl.glasnik RS br. 14/2012 i 5/2015) a.d.Tamnavaput  Ub MB 
07291582 objavljuje:

                         Godišnji izveštaj

                 A.D.TAMNAVAPUT  UB

                              Za 2016.godinu

                                           Уб jun.2017.



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 10890 16218 43177

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 19 26 33

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 14 19 26 33

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 15 10871 16192 43144

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 15.1 331 331 331

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 15.2 3563 3680 3789

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 15.3 6977 12181 39024

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
45317
33321
11354
12795
32505
41849
891
1108
1448
3126
5891
6414
16204
18444
20629
13559
14770
14271
13559
14770
14271
2370
2370
2370
19851
211
925
2111
2123
2155
21962
2334
3080
58112
44917
48212
1269
892
19640
4099
0
19640
4099
0
0
0
0
19640
4099
10809
19710
9344
38722
49531
69241
49531
69241
78585
0
0
0
36736
36736
36736
36736
36736
36736
45317
33321
11354
63
2
33
26
19
43177
16218
10890
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Bilans%20stanja&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 0 0 0

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 464 17103 2140

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 0 0 0

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

39024
12181
6977
3789
3680
3563
331
331
331
43144
16192
10871
33
26
19


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 16 443 17021 2104

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 16.1 443 17021 2104

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 17 19 19 36

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 19 2 63

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 11354 33321 45317

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401

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

0402 21 36736 36736 36736

300 1. Акцијски капитал 0403 21.1 36736 36736 36736

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 0 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 21.2 78585 69241 49531

350 1. Губитак ранијих година 0422 21.21 69241 49531 38722

351 2. Губитак текуће године 0423 21.22 9344 19710 10809

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 4099 19640 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 22 4099 19640 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 22.1 4099 19640

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 23 892 1269

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

0442 48212 44917 58112

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

0443 24 3080 2334 21962

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 2155 2123 2111

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

2104
17021
443
0
0
0
2140
17103
464


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 24.1 925 211 19851

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 25 2370 2370 2370

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 26 14271 14770 13559

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 26.1 14271 14770 13559

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 27 20629 18444 16204

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 28 6414 5891 3126

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 29 1448 1108 891

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463 41849 32505 12795

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 11354 33321 45317

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
36
19
19
2104
17021
443


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 5 312 1422

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 5 312 1422

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 5 312 1422

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
19710
9344
377
1269
18441
9721
18441
9721
11016
3616
470
1215
77
1928
2166
12
32
1929
2118
5
16
5
16
1946
2166
18
0
0
18
0
5890
5154
858
765
0
0
1422
312
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
5466 7312

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 6 34 163

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6 94 294

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 7 3644 3211

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 8 49 158

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 9 880 2628

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10 765 858

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 5154 5890

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 18

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 18

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 2166 1946

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 16 5

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

1422
312


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 11.1 16 5

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 11.2 2118 1929

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

1047 11.3 32 12

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 11 2166 1928

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

1050

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

1051 77

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 12.1 1215 470

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 12.2 3616 11016

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

1054

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

1055 13 9721 18441

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 13 9721 18441

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 13 1269

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 13 377

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

7312
5466
1422
312


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 13 9344 19710

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

2628
880
158
49
3211
3644
294
94
163
34


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

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

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 4648 3378

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 4648 3378

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 4648 3378

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 705 225

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 3803 2845

3. Плаћене камате 3008 5

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 140 303

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
3386
4657
3386
4657
8
9
8
9
8
9
8
9
5
2845
3803
225
705
3378
4648
3378
4648
3378
4648
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 9 8

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

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 9

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 8

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 9 8

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 9 8

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

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

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

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 4657 3386

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 4657 3386

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

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

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
0
0
0
303
140


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

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

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 36736 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 36736 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 36736 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 36736 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
41849
9344
32505
32505
19710
12795
12795
36736
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 36736 4036 4054

 

36736


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 49531 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 49531 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 19710 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 69241 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 69241 4085 4103

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

36736


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 9344 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 78585 4089 4107

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

 

36736


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

49531
36736


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

69241
19710
49531


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244 12795

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 4246 12795
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247 19710

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 4248 32505
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 4250 32505
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

78585
9344
69241


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251 9344

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233

4243 4252 41849
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 9344 19710

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
0
0
19710
9344
19710
9344
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 9344 19710

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ НА ДАН
И ЗА ГОДИНУ КОЈА СЕ ЗАВРШАВА

31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

"ТАМНАВАПУТ" АД
УБ

31.03. 2017. године



"ТАМНАВАПУТ" а.д. УБ
Напомене уз финансијске извештаје који су саставњени за 2016. годину

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Aционарско друштво “Тамнавапут”, Уб,  основано је 27.03.2003. године.

Седиште друштва је Уб Првог Маја 126

Оснивач друштва су физичка и правна лица са следећом структуром:
Акције у власништву физичких лица 19.482
Акције у власништву правних лица 12.025
Збирни (кастоди) рачун 5.229
Укупно: 36.736

Матични број је 07291582, 
Порески идентификациони број (ПИБ) је 101350740

Претежна делатност Друштва је 4211 изградња саобраћајница

Органи друштва су Одбор Директора и скупштина друштва.

Законски заступник Друштва је Владимир Минић.

У 2016 Друштво је разврстано у микро правно лице

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основне  рачуноводствене  политике  примењене  за  састављање  ових  финансијских  извештаја
наведене су у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године,
осим ако није другачије назначено. 

Приложени финансијски извештаји представљају редовне финансијске извештаје Друштва за 2015.
годину. Друштво нема зависна друштва и не саставља консолидоване финансијске извештаје. 

Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута Друштва.
Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није другачије назначено. 

Садржина  и  форма  образаца  финансијских  извештаја  и  садржина  позиција  у  обрасцима  је
прописана  Правилником  о  садржини  и  форми  образаца  финансијских  извештаја  за  привредна
друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014). 

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру и
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник
РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру). 

Састављање  финансијских  извештаја  у  складу  са  МСФИ  за  МСП  захтева  примену  извесних
кључних  рачуноводствених  процена.  Оно,  такође,  захтева  да  руководство  користи  своје
просуђивање у примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање
већег  степена  или  веће  сложености,  односно  области  у  којима  претпоставке  и  процене  имају
материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 2.2.

Ови  финансијски  извештаји  одобрени  су  од  стране  Владимира  Минића,  законског  заступника
привредног друштва 27.02 2017.године.

Ревизију  финансијских  извештаја  за  2015.  годину  извршило је  Привредно  друштво  за  ревизију
“Србо Аудит”доо Београд  и изразило мишљење са резервом. 
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2.2. Правила процењивања

Финансијски извештаји су састављени на основу начела првобитне (историјске) вредности осим ако
другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у даљем тексту.

2.3. Званична валута извештавања

Финансијски  извештаји  Друштва  су  исказани  у  хиљадама  динара  (РСД),  који  је  функционална
валута Друштва и званична валута у којој се подносе финансијски извештаји у Републици Србији.
Осим ако није другачије назначено, сви износи су наведени у динарима заокружени у хиљадама.

2.4 Коришћење процењивања

Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање захтева од
руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на
презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода у току извештајног периода.
Ове  процене  и  претпоставке  су  засноване  на  претходном  искуству,  као  и  различитим
информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја, а које делују реално и
разумно у датим околностима. На бази ових информација се формира претпоставка о вредности
средстава и обавеза, коју није могуће непосредно потврдити на бази других информација. Стварна
вредност средстава и обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин.

Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних провера.
Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су ревидиране, у случају да
процена  има  утицај  само  на  дати  период,  или  за  период  у  којем  су  ревидиране  и  за  будуће
периоде, у случају да ревидирање утиче на текући и на будуће периоде.

Информације  о  областима код којих је  степен процене највећи и које  могу  имати најзначајнији
ефекат  на  износе  признате  у  финансијским  извештајима  Друштва,  дате  су  у  оквиру  следећих
напомена:

- Напомена 3.7 – Користан век трајања некретнина, постројења и опреме,
- Напомена 3.7 – Обезвређење вредности нефинансијске имовине,
- Напомена 3.13 – Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања,
- Напомена 47 (а) – Резервисања по основу судских спорова,
- Напомена 3.15 - Пензије и остале накнаде запосленима

2.5 Упоредни подаци 

Упоредне  податке  чине  појединачни  финансијски  извештаји  за  годину  која  се  завршила  31.
децембра 2015.  припремљени у складу са рачуноводственим прописима важећим у  Републици
Србији. 

3. ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Рачуноводствене политике дате у наставку Друштво конзистентно примењује у свим периодима
презентираним у овим појединачним финансијским извештајима. .

3.1. Консолидација

Приложени финансијски извештаји  представљају појединачне финансијске извештаје Друштва, а
Друштво нема обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја 
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3.2. Начело сталности пословања (“going concern“)

Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности пословања (“гоинг цонцерн”
концептом), који подразумева да ће Друштво наставити да послује у догледној будућности.

3.3. Пословне промене у страној валути

Пословне промене у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу валуте утврђеном
на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. Потраживања у које је
уграђена валутна клаузула прерачуната су у динаре по средњем курсу валуте који је важио на дан
биланса. Позитивни и негативни ефекти настали по овом основу исказани су у билансу успеха
Друштва, као приходи/расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика у оквиру категорије
осталих прихода/расхода.Званични средњи курсеви значајнијих страних валута су:

Валута 2016. 2015.
CHF         114.8473 112.5230
USD         117.1353 111.2468
EUR         123.4723 121.6261

3.4. Финансијски инструменти

Класификација

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

Кредити и потраживања

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

Потраживања  се  састоје  од  потраживања  од  купаца  у  земљи  и  иностранству  и  осталих
потраживања. 

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

Краткорочни финансијски пласмани се састоје великим делом од позајмица датим другим правним
лицима. 

Дугорочни  кредити  се  иницијално  признају  по  набавној  вредности,  односно  у  висини  датих
средстава. На дан биланса стања кредити су исказани по амортизованој вредности коришћењем
уговорене каматне стопе, умањеној за евентуалну исправку вредности по основу обезвређења. У
случају када се процени да постоји објективан доказ да су кредити обезвређени, Друштво врши
процену  надокнадивог  износа  кредита,  а  износ  губитка  настао  по  основу  умањења  вредности
пласмана евидентира се у билансу успеха у оквиру осталих расхода.
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Готовина и готовински еквиваленти

У билансу токова готовине под готовином и готовинским еквивалентима се подразумевају готовина
у благајни,  средства на рачунима код банака и остала високо ликвидна финансијска актива са
доспећем до 3 месеца.

Финансијска средства расположива за продају

Финансијска  средства  расположиве  за  продају  су  недериватна  финансијска  средства  која  су
назначена  као  расположива  за  продају  и  нису  класификована  као  кредити  и  потраживања,
финансијска средства које се држе до доспећа или финансијска средства по фер вредности чији се
ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха. Финансијска средства расположиве за
продају су пласмани за које постоји намера држања у неодређеном временском периоду, који могу
бити продате због потребе за ликвидношћу или услед промене каматних стопа, девизних курсева
или тржишних цена. Уколико за финансијска средства расположива за продају не постоји активно
тржиште, уколико су са фиксним роком доспећа, финансијска средства расположива за продају се
вреднују по амортизованој вредности применом метода ефективне каматне стопе. 

Вредновање по фер вредности

Фер вредност финансијских инструмената је износ за који средство може бити размењено, или
обавеза измирена, између обавештених, вољних страна у оквиру независне трансакције. 

Фер вредност  се  одређује  применом доступних  тржишних информација  на  дан извештавања и
осталих модела вредновања које Друштво користи. 
Фер  вредност  појединих  финансијских  инструмената  исказаних  по  номиналној  вредности  је
приближно једнака њиховој књиговодственој вредности. Ови инструменти обухватају готовину, као
и потраживања и обавезе које немају уговорено доспеће, ни уговорену фиксну каматну стопу.

Остала потраживања и обавезе се своде на садашњу вредност дисконтовањем будућих новчаних
токова  уз  коришћење  текућих  каматних  стопа.  Руководство  је  мишљења  да  услед  природе
пословања Друштва и његових општих политика, нема значајних разлика између књиговодствене и
фер вредности финансијских средстава и обавеза.

Обезвређење финансијских средстава

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака који
настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени одговарајућег износа
губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања,
раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене
везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво
потраживања која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може
позитивно или негативно да се одрази на резултате пословања. 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна
исправке вредности доноси Директор Друштва.

Отпис потраживања од купаца се врши под условом да су потраживања претходно била укључена
у приходе Друштва, да је потраживање у књигама Друштва отписано као ненаплативо и да Друштво
није могло да наплати потраживање судским путем. Одлуку о директном отпису потраживања од
купаца доноси Директор Друштва.

Финансијске обавезе

Финансијске обавезе се иницијално признају у висини набавне вредности која представља поштену
вредност примљене надокнаде. Након иницијалног признавања, финансијске обавезе се исказују
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по амортизованој  вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе,  осим финансијских
обавеза по фер вредности кроз биланс успеха.  Амортизована вредност финансијске обавезе је
износ по коме се обавезе иницијално вреднују, умањен за отплате главнице, а увећан или умањен
за акумулирану амортизацију коришћењем метода ефективне каматне стопе. 

Финансијске обавезе укључују обавезе по основу кредита одобрених од банака у земљи. Обавеза
је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Друштва односно
која  доспева  у  периоду  до  12  месеци  након  датума  биланса  стања.  Све  остале  обавезе  се
класификују као дугорочне. 

Примљени  кредити  са  уговореном  валутном  клаузулом  се  обрачунавају  у  динарској
противвредности  девизног  износа  неотплаћеног  дела  кредита.  Приходи  и  расходи  настали  по
основу  примене  валутне  клаузуле  евидентирају  се  у  оквиру  биланса  успеха  као  финансијски
приходи,  односно  финансијски  расходи,  односно  као  остали  приходи  и  расходи  за  ефекте
ревалоризације применом стопе раста цена на мало. 

Друштво врши искњижење обавезе  када је  обавеза  измирена,  укинута  или када је  пренета  на
другога.

Обавезе из пословања

Обавезе  према  добављачима  и  остале  обавезе  из  пословања  вреднују  се  по  номиналној
вредности.

3.5. Уписан а неуплаћен капитал

Према одредбама члана 4. Правилника о контном оквиру као Уписани неуплаћени капитал исказују
се износи уписаних а неуплаћених акција или уписаних а неуплаћених удела. 

Неуплаћени уписани капитал се почетно вреднује по номиналном (уписаном) износу. У случају када
се капитал уписује у страној валути врши се прерачун по званичном средњем курсу односне валуте
на дан уписивања. 

Накнадно вредновање се врши по номиналном (уписаном) износу, коригованом за:
 износе ревалоризације, уколико је она предвиђена уговором о оснивању и 
 промене курса стране валуте, уколико је капитал уписан у страној валути. 

3.6. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања су немонетарна средства (не представљају опипљива физичка средства)
као што су гоодwилл,  патенти,  лиценце,  концесије,  заштитни знакови,  жигови,  рачуноводствени
софтвери, франшизе, улагања у развој  нових производа, процеса и уређаја,  ауторских права и
друго. За ова средства постоји вероватноћа да ће у периоду дужем од једне године генерисати
економске користи у износу који премашује трошкове. 
Нематеријална улагања се вреднују  по набавној  вредности или цени коштања.  Након почетног
признавања,  нематеријална  улагања  се  исказују  по  набавној  вредности  умањеној  за  исправку
вредности и губитке услед обезвређења. 

Накнадни трошкови по основу улагања у нематеријална улагања се могу капитализовати само у
случају када се могу очекивати будуће економске користи од средства на које се они односе. Сви
остали трошкови представљају расход периода у којем су настали.

Обрачун амортизације нематеријалних улагања почиње од наредног месеца у односу на месец у
којем је нематеријално улагање расположиво за употребу. Основицу за обрачун амортизације чини
набавна  вредност  умањена  за  преосталу,  резидуалну  вредност.  Ако  преостала  вредност  чије
материјално значајна, не узима се у обзир приликом обрачуна амортизације, односно не умањује

6



"ТАМНАВАПУТ" а.д. УБ
Напомене уз финансијске извештаје који су саставњени за 2016. годину

основицу за амортизацију. Нематеријална улагања амортизују се путем ропорционалне методе у
року од пет година, уз коришћење амортизационе стопе од 20%. 

Метод амортизације, корисни век и резидуална вредност се процењују на крају сваког извештајног
периода и када је то потребно врши се њихова корекција.

3.7. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине,  постројења и  опрема исказују  се  по  набавној  вредности умањеној  за акумулирану
исправку  вредности  и  губитке  услед  обезвређења.  Почетно  мерење  некретнина,  постројења  и
опреме врши се по набавној вредности или по цени коштања. Набавна вредност укључује издатке
директно приписиве набављеном средству. 

Издаци за некретнине, постројења и опрему се признају као средство ако и само ако је вероватно
да ће будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво и ако се издаци
за то средство могу поуздано мерити.  Набавке некретнина,  постројења и опреме током године
евидентиране  су  по  набавној  вредности  коју  чини  фактура  добављача  увећана  за  зависне
трошкове набавке и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности. 

Добици од продаје некретнина, постројења и опреме се књиже директно у корист осталих прихода.
Губици  по  основу  продаје  или  расходовања  некретнина,  постројења  и  опреме  терете  остале
расходе. 

Амортизација  некретнина,  постројења  и  опреме  обрачунава  се  по  пропорционалном  методу
применом  амортизационих  стопа  које  су  одређене  тако  да  се  набавна  вредност  некретнина,
постројења  и  опреме  амортизује  у  једнаким  годишњим  износима  у  току  века  употребе.
Амортизација  средстава  активираних  у  току  године  се  обрачунава  када  се  средства  ставе  у
употребу, односно почев од наредног месеца од датума набавке на набавну вредност.

Примењене  годишње  стопе  амортизације  су :за  свако  основно  средство  посебно  на  основу
процењеног века трајања.Примењене годишње стопе амортизације су :

Средство Процењени век
трајања у
годинама

Стопа %

Грађевински објекти 50 1-2.5
Производна опрема 50 1-10
Путничка возила 10 1-10
Компјутерска опрема 5 20
Канцеларијска опрема 20 1-10

Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на претходном
искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које
утиче велики број економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века
трајања  се  преиспитује  на  годишњем  нивоу  или  када  год  постоји  индикација  да  је  дошло  до
значајне промене фактора који су едстављали основ за одређивање корисног века трајања.

3.8. Инвестиционе некретнине 

Инвестициона некретнина је некретнина (земљиште или зграда или део земљишта или зграде) коју
друштво као власник држи ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања
вредности  капитала  или  ради  и  једног  и  другог  а  не  ради:  а)  употребе  за  производњу  или
снабдевања  робом  или  пружање  услуга  или  за  потребе  административног  пословања  или  б)
продаје у оквиру редовног пословања.
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Почетно  мерење  инвестиционе  некретнине  приликом  стицања  (набавке)  врши  се  по  набавној
вредности  или  цени  коштања,  уколико  је  инвестициона  некретнина  изграђена  у  сопственој
делатности. При почетном мерењу, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или
цену коштања.
Ако се накнадно мерење, после набавке,  врши по методу поштене вредности тада се не врши
обрачун амортизације инвестиционих некретнина.

3.9. Биолошка средства

Биолошка средства јесу живе животиње и биљке, која се као део сталних средстава разликује од
осталих  средстава  јер  има  способност  биолошке  трансформације  који  има  за  резултат  раст,
односно  повећање  количине  или  производњу  пољопривредног  производа.  Биолошке
трансформације имају за резултат више врста физичких промена, као што су раст, дегенерација,
производња и размножавање, од којих се свака може уочити и измерити.

Биолошка средства у процесу пословања улазе целокупном вредношћу али се у једном пословном
циклусу не троше, већ се њихова вредност услед физичког и моралног рабаћења смањује, али до
краја века трајања задржава свој облик.

Биолошка  средства  се  процењују  приликом  прибављања  и  почетног  признавања  по  тржишној
вредности умањеној за трошкове продаје. 

Смањена вредност биолошких средстава на основу процењивања по тржишној вредности исказују
се на позицији расхода, а повећана вредност на позицији прихода у истом обрачунском периоду.

Уколико се утврди да на датум билансирања није могуће утврдити поштену вредност биолошких
средстава  тада  се  она  исказују  по  набавној  вредности  или  цени  коштања умањеној  за  укупну
амортизацију и укупне губитке због обезвређивања.

3.10.  Дугорочни финансијски пласмани 

Учешћа у капиталу представљају дугорочна финансијска улагања у капитал других правних лица
(банака,  осигуравајућих  друштава,  акционарских  друштава  и  друштава  са  ограниченом
одговорношћу), која су дугорочног карактера а нису прибављена с намером да се продају у блиској
будућности.  Такође у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују  се:  дугорочни кредити
зависним, повезаним и другим правним лицима, дугорочни кредити дати радницима, хартије од
вредности које се држе до доспећа и остали дугорочни пласмани.

Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања
мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за
њих.  Трошкови  настали  у  вези  улагања  у  пласмане  се  укључују  у  почетно  мерење  свих
финансијских средстава.

Према методи учешћа, улагање се прво исказује по набавној вредности, а исказана вредност се
повећава или смањује тако да се призна удео улагача у добитку или губитку корисника улагања
након дана стицања.

Корекције исказаног износа врше се и због промена у инвеститоровом пропорционалном интересу,
у корист улагања која су настала услед промена у капиталу корисника улагања а које нису биле
укључене  у  биланс  успеха.  Такве  промене  укључују  промене  настале  из  ревалоризације
некретнина,  постројења,  опреме  и  инвестиција,  из  разлика  превођења  страних  валута  и  из
усклађивања разлика произашлих из пословних комбинација.
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3.11. Залихе

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

Набавну вредност сировина и трговачке робе чини фактурна цена добављача увећана за зависне
трошкове набавке.  Цену коштања недовршене производње и готових производа чине директни
трошкови  материјала  и  зарада  и  припадајући  део  општих  трошкова  производње.  Недовршена
производња и готови производи који се односе на конзумна биолошка средства и пољопривредне
производе су вредновани по фер вредности.

Обрачун  излаза  (утрошка)  залиха  материјала  врши  се  по  методи  просечне  пондерисане
цене/ФИФО. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха робе у случајевима када се оцени
да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе робе и
залихе које по квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. Исправка вредности -
обезвређење залиха  врши се  за материјал и резервне делове који  су без промена дуже од 1
године.

3.12. Стална средства намењена продаји

Стална  средства  намењена  продаји  представљају  специфичан  облик  обртне  имовине,  која  се
рачуноводствено  обухвата  у  складу  са  МСФИ  5  и  представљају  средства  која  су  иницијално
(приликом  набавке)  класификована  као  стална,  али  након  доношења  одлуке  о  продаји,
рекласификују се као обртна имовина.

Стално средство признаје се као стално средство намењено продаји, ако ентитет очекује да ће
његову књиговодствену вредност повратити продајом, а не наставком коришћења за обављење
делатности. Да би средство могло да се класификује као средство намењено продаји, потребно је
да буде доступно за моменталну продају у свом тренутном стању и да његова продаја буде врло
вероватна.

Стална средства намењена продаји вреднују се по нижој вредности од:
 књиговодствене (садашње) вредности
 фер вредности умањене за трошкове продаје

Разлика између евентуално више књиговодствене вредности и ниже фер вредности признаје се као
расход периода, по основу обезвређења.

3.13. Потраживања

Потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре. Ако се вредност у фактури
исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по курсу Народне банке
Србије  важећем  на  дан  трансакције  (промптни  курс).  Промене  девизног  курса  од  датума
трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или
на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према
важећем закључном курсу Народне банке Србије а курсне разлике признају  се као приход или
расход периода.

Трајни - директан отпис потраживања врши се за сва потраживања када је извесно да не могу бити
наплаћена  у  случајевима  принудног  поравнања,  ванпарничног  поступка,  наступа  застарелости,
коначне судске одлуке или другог коначног судског акта као и у другим случајевима када Друштво
поседује веродостојан доказ.
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Исправка  вредности  потраживања-индиректан  отпис  врши  се  за  спорна  потраживања  чија  је
наплата покренута судским путем или за сумњива потраживања када постоји извесност да наплата
целог  или  дела  потраживања  више  није  вероватна.  Према  пореским  прописима  исправка
вредности се не признаје за потраживања од дужника којима друштво истовремено дугује.

Износ исправке вредности - индиректан отпис, односно трајног – директног отписа утврђује се на
предлог комисије за попис одлуком управног одбора Друштва.

3.14. Лизинг

По основу уговора о лизингу Друштво се појављује као корисник лизинга.  Друштво класификује
лизинг као финансијски у случају када је уговором регулисано да се у основи сви ризици и користи
по основу власништва над предметом лизинга преносе на корисника лизинга. Сви остали уговори о
лизингу  се  класификују  као  уговори  о  оперативном лизингу.  Лизинг  уговори  који  се  односе  на
возила  углавном  представљају  оперативни  лизинг.  Сва  плаћања  током  године  по  основу
оперативног лизинга,  евидентирана су као трошак у билансу успеха,  равномерно праволинијски
током периода трајања лизинга. Средства које се држе по основу уговора о финансијском лизингу
се признају као средства Друштва по њиховој фер вредности или, ако је та вредност нижа, по
садашњој вредности минималних лизинг рата, утврђених на почетку трајања уговора о лизингу. На
дан  биланса  стања  обавеза  за  лизинг  је  исказана  по  садашњој  вредности  мининалних  лизинг
плаћања.

Лизинг рате су подељење на део који се односи на финансијски трошак и део који умањује обавезу
по основу финансијског лизинга, тако да се постигне константна каматна стопа на преосталом делу
обавезе. Финансијски трошак се исказује директно као расход периода.

3.15. Накнаде запосленима

Краткорочне бенефиције запослених-порези и доприноси за обавезно социјално осигурање

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

Дугорочне бенефиције запослених - обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда

У складу са законом, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију у
висини 2 бруто месечне зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме се
исплаћује отпремнина, а које при том не могу бити мање од 2 просечне месечне бруто зараде
исплаћене у Републици Србији у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина.
Поред тога, Друштво може, на предлог синдиката, донети одлуку о исплати јубиларних награда. 

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

Друштво нема сопствене пензионе фондове и /нити опције за исплате запосленима у виду акција и
по том основу нема идентификованих обавеза на дан 31. децембра 2016. године.
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Краткорочна, плаћена одсуства

Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, уколико у
текућем периоду  нису  искоришћена  у  потпуности.  Очекивани  трошкови  плаћених  одсустава  се
признају у износу кумулираних неискоришћених права на дан биланса, за које се очекује да ће бити
искоришћени  у  наредном  периоду.  У  случају  неакумулираног  плаћеног  одсуства,  обавеза  или
трошак се не признају до момента када се одсуство искористи. 

Према процени руководства Друштва, износ краткорочних плаћених одсустава на дан 31. децембра
2016. године није материјално значајан и сходно томе, Друштво није извршило укалкулисавање
наведених обавеза на дан биланса стања.

3.16. Резервисања

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

3.17. Капитал

Капитал Друштва обухвата основни капитал по основу удела оснивача, резерве, и акумулирани
резултат.  Капитал Друштва образован је из уложених средстава оснивача Друштва у новчаном
облику. Оснивач не може повлачити средства уложена у основни капитал Друштва.

3.18. Обавезе

Обавезама се сматрају Дугорочне обавезе (обавезе према матичним и зависним правним лицима,
обавезе према осталим повезаним правним лицима, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним
хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе). 

Краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити од матичних и  зависних правних лица,
краткорочни  кредити  од  осталих  повезаних  правних  лица,  краткорочни  кредити  у  земљи,
краткорочни кредити у иностранству, део дугорочних кредита који доспева до једне године и остале
краткорочне финансијске обавезе). 

Обавезе  из  пословања  (примљени  аванси,  депозити  и  кауције,  добављачи  матична  и  зависна
правна  лица,  добављачи  остала  повезана  правна  лица,  добављачи  у  земљи,  добављачи  у
иностранству и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.

3.19. Приходи

Приходи од продаје и пружања услуга

Приходи од продаје производа и робе се признају у моменту када се значајни ризици и користи који
произилазе  из  власништва  над  производима  и  робом  пренесу  на  купца.  Приходи  од  продаје
производа и робе су исказани по фактурној вредности умањеној за одобрене попусте и порез на
додату вредност. Приходи од пружања услуга се признају у обрачунском периоду у коме је услуга
пружена  и  исказују  по  фактурној  вредности  умањеној  за  одобрене  попусте  и  порез  на  додату
вредност.
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Приходи од активирања учинака

У оквиру прихода од активирања учинака и робе, исказују се приходи по основу употребе робе,
производа и услуга за нематеријална улагања, за основна средства, за материјал, и за сопствени
транспорт набавке материјала и робе.

Финансијски приходи

Финансијски  приходи  обухватају  приходе  од  камата,  курсних  разлика,  дивиденди  и  остали
финансијски приходи, остварени из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним
лицима. Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха периода
на који се односе.

Остали приходи

У оквиру осталих прихода исказани су добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме
и  нематеријалних  улагања,  добици  од  продаје  материјала,  наплаћена  отписана  потраживања,
вишкови, приходи од смањења обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања, приходи од
усклађивања вредности имовине.

3.20. Расходи

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

Пословни расходи

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

Финансијски расходи

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале финансијске
расходе. Расходи камате обухватају камату обрачунату на примљене кредите, која се евидентира у
билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом узрочности.

Остали расходи

У  оквиру  осталих  расхода  исказани  су  губици  по  основу  продаје  и  расходовања  некретнина,
постројења и опреме и нематеријалних улагања, губици од продаје материјала, мањкови, расходи
по основу директних отписа потраживања, расходи по основу обезвређења имовине.

3.21. Порез на добитак

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о
порезу  на  добит  правних  лица  Републике  Србије.  Текући  порез  на  добитак  представља износ
обрачунат  применом прописане пореске стопе од 15% на основицу коју  представља опорезиви
добитак. Опорезиви добитак се утврђује у пореском билансу као добит пре опорезивања исказана у
билансу  успеха,  након  усклађивања  прихода  и  расхода  на  начин  прописан  пореским
законодавством Републике Србије. Износ овако утврђеног пореза и исказаног у пореској пријави се
умањује по основу пореских кредита и пореских подстицаја. 
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Пореско законодавство Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици
из текућег периода исказани у пореском билансу, изузев оних из којих произилазе капитални губици
и  добици,  могу  се  искористити  за  умањење  добити  утврђене  у  пореском  билансу  будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година.

Одложени порез

Одложени порески ефекти обрачунавају  се за  све  привремене разлике  између пореске основе
средстава  и  обавеза  и  њихове  књиговодствене  вредности  утврђене  у  складу  са  прописима  о
рачуноводству Републике Србије. Важеће пореске стопе на дан биланса стања или пореске стопе
које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за утврђивање одложеног пореза. Одложене
пореске обавезе признају се у целини за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска
средства признају се за све одбитне привремене разлике, као и по основу пореских губитака и
пореских кредита који се могу пренети у наредне фискалне периоде до степена до којег је извесно
да ће постојати опорезива добит по основу које се пренети порески губитак и порески кредити могу
искористити.

Текући  и  одложени  порези  признају  се  као  приходи  и  расходи  и  укључени  су  у  нето  добитак
периода, изузев износа одложених пореза који је настао по основу ревалоризације некретнина,
постројења и опреме, као улагања у акције правних лица и банака, а који се евидентира преко
ревалоризационих резерви.
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4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

  У хиљадама динара

 
Остала

нематеријална
имовина

Укупно

Набавна вредност на почетку године 81 81
Стање на крају године 81 81

   
Кумулирана исправка вредности на почетку 
године 55 55
Повећања: 7 7
Амортизација 7 7
Стање на крају године 62 62
Нето садашња вредност:   
31.12.2016. године 19 19
31.12.2015. године 26 26

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

    У хиљадама динара

 

Пољоприв
редно и
остало

земљиште

Грађевинск
и објекти

Постројењ
а и опрема

Укупно

Набавна вредност на почетку године 331 10.915 22.872 34.118
Укупна смањења 13.026 13.026
Продаја у току године 13.026 13.026
Набавна вредност на крају године 331 10.915 9.846 21.092

Кумулирана исправка вредности на 
почетку године 7.235 10.691 17.926
Укупна повећања 117 756 873
Амортизација 117 756 873
Укупна смањења 8.578 8.578
Продаја у току године 8.578 8.578
Кумулирана исправка вредности на 
крају године 7.352 2.869 10.221
Нето вредност:     
31. децембар 2016. године 331 3.563 6.977 10.871
31. децембар 2015. године 331 3.680 12.181 16.192
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Грађевински објекти: 

Преглед грађевинских објеката према пословним књигама:
 У хиљадама динара: 

Назив 
Управна зграда 
Метална гаража
Машинска радионица 
Бетонски канал 
Асфалтни плато 

Грађевинске објекте  према подацима из  пословних књига чине:   
- Управна зграда за коју Привредно друштво има право својине и 
- Пословна зграда за коју није утврђена делатност (управна зграда) која је изграђена без 

одобрења за градњу. Према подацицима из подедовног листа Држалац ове некртнине је 
Предузеће Кпови, ад, Уб. 

- Према поседовном листу непокретности 447., Предузеће има својину над Зградом 
пословних услуга Машинска радионица и пословни објекат. 

Опрема: 

У  пословним  књигама  Друштва  исказан  је  већи  број  опреме  чија  је  књиговодствена  набавна
вредност једнака исправци вредности.

Одбор директора на седници одржаној 04.08.2016. године донео је Одлуку бр. 43, о продаји 
основних средстава која су означена под редном бројем 1 до 8., у доле наведеној табели: 

Преглед продате опреме:
У хиљадама динара

Назив средства 
Набавна
вредност

Исправ
ка

вредно
сти

Садаш
ња

вредно
ст

Продајна
вредност
средства
без пдв  

Губита
к

Конта
групе
570

Добитак
Конта групе

670

1.Прикључно возило 
кипер 

1.220 300 920 400 520

2.Половно прикључно 
возило 

1.200 195 1.005 380 625

3.Половно прикључно 
возило -полуприколица

1.264 322 942 185 757

4.Половни трактор 
гусеничар 

7.274 7.198 76 600 524

5. Раоник за снег 170 86 84 58 26
6. Половно прикључно 
возило 

262 99 163 150 13

7. Половно прикључно 
возило 

50 25 25 185 160

8. Половни самоходни 
зглобни вибро ваљак 

1.040 170 870 400 470

160 21 139 85 54
386 162 137 50 87

Укупно: 13.026 8.578 4.361 2.493 2.552 684
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Укупно обрачуната амортизација средстава која су продата до дана продаје износи 601 хиљада
динара. 

Обрачуната  амортизација  средстава  која  су  исказана у  пословним књигама на  дан 31.12.2016.
године износи 272 хиљада динара.

Власништво грађевиснких објеката:  
Према Власничким листовима Према књиговодству  Друштва

Назив Површина
у метрима
квадратни

м

Површина у
метрима

квадратним

Садашња
вредност у

хиљадама дин.

816/25 Управна зграда 108 108 887
43/2  Зграда машинске радионице 236 236 2.464
Укупно: 344 344 3,351

Власништво за земљиште: 
Према Власничким листовима Према књиговодству  Друштва

Назив Површина
у метрима
квадратни

м

Површина у
метрима

квадратним

Садашња
вредност у

хиљадама дин.

816/25 земљистe управна зграда 1032 1032
43/2   земљисте масинска радионица 2938 2865
43/1    њива 104 104
99/4 остало непл.земљ 837 837
Укупно: 4911 4911 331

Преглед некретнина, постројења и опреме које имају терета на дан 31.12.2016. године:

    У хиљадама динара

Назив средства 
Датум

почетка
терећења

Датум када
се

планира
скидање
терета /
залоге

Основ за
успостављ

ање
хипотеке

Назив
корисника
хипотеке

Садашња
књиговодств

ена
вредност

средства које
је терећено 

 Управна  зграда  са
земљистем

28.07.2006  кредит 
Уникредит
банка 

887

 Масинска
радионица  са
земљистем

28.072006
 кредит 

Уникредит
банка 

2464

 земљисте  28.07.2006   кредит
Уникредит
банка 

331

Укупно:      3,682
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6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

 У хиљадама динара

 
Купци у
земљи

Укупно

Бруто стање на почетку године 17.098 17.098
Кориговано почетно стање 17.098 17.098
Повећање 3.469 3.469
По основу продаје 3.469 3.469
Смањење 20.124 20.124
По основу наплатe 20.124 20.124
Бруто стање на крају године 443 443
Исправка вредности на почетку године 77 77
Исправка вредности на крају  године 77 77

Нето стање   
31.12.2016. године 443 443

31.12.2015. године 17.021 17.021

Потраживања исказана у  износу  од 443 хиљаде динара односе  се  на  привредно друштво Дтв
Водопривредно,  д.о.о.  Потраживање је  усаглашено  путем Извода отворених  ставки  на  дан  31.
децембра 2016. године. Ово потраживање је старије је од једне године. 
 

7. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

У хиљадама динара

 
Потраживања

за камату и
дивиденде

Потраживања
за више

плаћен порез
на добитак

Укупно

Бруто стање на почетку године 18 1 19
Кориговано почетно стање 18 1 19
Бруто стање на крају године 18 1 19
Нето стање    
31.12.2016. године 18 1 19
31.12.2015. године 18 1 19

Потраживања исказана у износу од 18 хиљада динара односе се на потраживања за уговорену
камату од купаца. Ова потраживања су старија од једне године. 

8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.

Потраживања за више плаћени порез на додату 
вредност 2

 
63

     
Стање 31. децембра  2  63
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9. КАПИТАЛ

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
    
Акцијски капитал 36.736  36.736
Свега основни капитал 36.736  36.736
    
Губитак ранијих година 69.241  49.531
Губитак текуће године 9.344  19.710
Свега губитак 78.585  69.241
    
Стање 31. децембра  

а) Основни акцијски капитал
У хиљадама динара

 
Акцијски
капитал

Укупно

Стање на почетку године 36.736 36.736
Стање 31.12. текуће године 36.736 36.736

Структура акцијског капитала:

 
Број

акција
% акција Износ у 000

Акције физичких лица 19.482 53,03% 19.482
Акције правних лица 12.025 32,73% 12.025
Збирни односно кастоди рачун 5.229 14,23% 5.229
Свега акцијски капитал 36.736 100,00% 36.736

Првих 10 акционара по броју акција:

Назив акционара Број акција
% акција од

укупне
емисије

Телекомуникација доо Блаце 9.171 24,96%
Марковић Зоран 4.208 11,45%
Шуша Зоран 4.020 10,94%
Raiffeisen bank 2.183 5,94%
Благојевић Влада 2.003 5,45%
Проинвестментс ад 1.809 4,92%
Стојановић Предраг 1.497 4,08%
Convest ad 1.340 3,65%
Гаврић Милија 1.269 3,54%
Исаиловић Драгица 1.173 3,19%

Укупан број акционара је 84.
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б) Губитак  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 69.241
Повећање по основу губитка текуће године 9.344
Стање 31.12. текуће године 78.585

в) Губитак до висине капитала  

 
У хиљадама

динара
Стање на почетку године 69.240
Повећање по основу губитка текуће године 9.344
Стање 31.12. текуће године 78.585

10. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

 У хиљадама динара

 2016.
 

2015.
Остале дугорочне обавезе 4.099  19.640
Стање 31. децембра 4.099  19.640

Дугорочни кредити  зајмови у износу од 4.099.хиљада динара односе се на:

Поверилац Валута Датум
Рок
мес.

Камата
%

Стање
дуга

31.12.
2016.

000 дин

Обезбе-
ђење

Телекомуникација доо 
Блаце

РСД
13.06.2012 0 3.859

Телекомуникација доо 
Блаце

РСД
31.12.2013 0 240

Укупно 4.099

Друштво је закључило Уговор о зајму новса са привредним друштвом "Телекомуникације, Блаце
као зајмодавца- већинског акционара, дана 19.07.2011. године на износ од 10.000 хиљада динара,
по Уговору бр. 4421 од 13.08.2012. године у износу од 9.400 хиљада динара и Анексом уговора бр.
1  од  01.01.2014.  године.   Зајмопримац  се  обавезује  да  зајмодавцу  позајмљени  новац  врати
фактурисањем изршених радова од стране Зајмопримаоца све до кончног повратка зајма. 

У  текоћој  години,  уговорне  стране  су  склопиле  Споразум  о  затварању  међусобних  обавеза  и
потраживања да  затворе своје  међусобне  обавезе  и  потраживања у  износу  од 15.541  хиљада
динара, што је и спроведено у пословним књигама Друштва на дан 31. 12.2016. године. 

Доспеће наведених кредита са стањем на дан 31. децембра 2016. године је приказано у следећој
табели:      

 У хиљадама РСД
Период отплате 2016. 2015.

Од 1 до 5 година 4.099 19.640
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11. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Одложене пореске обавезе:    
по основу пореза на добитак 892  1.269
     

Стање на дан 31. децембар  892  1.269

12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
Краткорочни кредити и зајмови у земљи 2.155 2.123
Остале краткорочне финансијске обавезе 925  211
Стање 31. децембра 3.080  2.334

Краткорочни кредити  зајмови у износу од 2.155 хиљада динара односе се на:

Поверилац
Стање дуга
31.12.2016.

000 дин
Уни Кредит банка 2.155
Укупно 2.155

Обавезе према Уни Кредит банци су усагалашене на дан биланса путем Извода отворених ставки

Остале краткорочне финансијске обавезе:
 У хиљадама динара
 2016.  2015.

Остале краткорочне финансијске обавезе 925  211

Стање 31. децембра 925  211

13. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

  У хиљадама динара

  2016.  2015.

     
Примљени аванси у земљи  2.370  2.370
Стање на дан 31. децембар  2.370  2.370

                                                            У хиљадама РСД  

Телекомуникација доо Блаце 2.370
Укупно 2.370
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14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

 
У хиљадама динара

 

Обавезе према
добављачима -

остала повезана
правна лица у

земљи

Укупно

Стање на дан 31.12.2015. године 14.770 14.770
Кориговано почетно стање 14.770 14.770
Повећање 737 737
Нове обавезе 737 737
Смањење 1.236 1.236
По основу плаћања 1.236 1.236
Стање на дан 31.12.2016. године 14.271 14.271

Назив 2016.
Телекомуникација доо Блаце 10.644
Предузеће за путеве Београд 1.020
Адвокатска канцеларија 163
Адвокатска канцеларија 232
Декор лукс Уб 87
Стр Делукс 108
Отпад промет 165
ПЗП Ваљево 455
САРР Цветичанин Предраг 255
Страбаг доо, 100
Жирекс доо Уб 125
Остали 917
Укупно 14.271

15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 1.624

 
2.485

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 1.824

 
1.670

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 4.162

 
3.772

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 3.759

 
3.408

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 11.369  11.335
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 9.155  6.723
Обавезе према запосленима  290
Остале обавезе 105  96
Свега остале обавезе 9.260  7.109
     
Стање на дан 31. децембар  20.629  18.444
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Обавезе за нето зараде и порезе и доприносе на зараде односе се на укалкулисане зараде за
децембар  2016. годину и обавезе за порезе и доприносе из ранијег периода.у износу од 11.368
хиљада динара.

Друге обавезе у износу од 8.112 хиљада динара односе се на:
Назив 2016.

Обавезе за затезне камате за неплаћене обавезе 6.290
Обрачуната камата за Уни Кредит банку 958
Резервисања за судске спорове 1.901
Остало 5
Укупно 9.154

 
16. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара
 2016.  2015.
    

Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза 6.414

 
5.891

Стање на дан 31. децембар  6.414  5.891

Структура обавеза пораза на додату вредност је следећа: 
Назив 2016.

Обавезе по основу разлике обрачунатог ПДВ-а и претходног пореза 6.414

Укупно 6.414

17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

  У хиљадама динара
 2016.  2015.
    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 1.448

 
1.108

     
Стање на дан 31. децембар  1.448  1.108

Назив 2016.

Обавезе за порез на накнаде трошкова за службено путовање запослених изнад 
неопорезивог износа 

31

Обавезе за порез на доходак грађана на накнаде лчанова управног и надзорног 
одбора 

166

Обавезе а сцијалне доприносе по уговирима уз накнаду ( уговор о делу и др. ) 215
Порез на имовину 263
Такса на истицање фирме 239
Накнада за грађевинксо земљиште 531
Накнада за одводњавање 3
Укупно 1.448
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18. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Укупан губитак 78.585  69.241

Укупан капитал без умањења са губитком до висине 
капитала  (36.736)

 
(36.736)

     
Стање на дан 31. децембар  41.849  32.505

19. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

  2016.  2015.
    

Прихода од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 312

 
1.422

Укупно приходи од продаје производа и услуга 312  1.422
    

Стање на дан 31. децембар  312  1.422

20. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Трошкови материјала за израду 34  64
Трошкови осталог материјала (режијског)  99
Укупно трошкови материјала 34  163
Трошкови горива и енергије 94  294
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 1.960  2.012

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 351

 
360

Трошкови накнада члановима органа управљања и 
надзора 719

 
316

Остали лични расходи и накнаде 614  523

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 3.644

 
3.211

Трошкови транспортних услуга 33  35
Трошкови услуга одржавања 6  98
Трошкови осталих услуга 10  25
Укупно трошкови производних услуга 49  158
Трошкови амортизације 880  2.628
Трошкови непроизводних услуга 520  533
Трошкови репрезентације 147  36
Трошкови платног промета  8
Трошкови пореза 73  73
Остали нематеријални трошкови 25  208
Укупно нематеријални трошкови 765  858
     

Стање на дан 31. децембар  5.466  7.312
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21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

   
У хиљадама

динара
 2016.  2015.
    
Приходи од камата (од трећих лица)  18
   
Стање на дан 31. децембар  18

22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
    
Остали финансијски расходи 16  5
Расходи камата (према трећим лицима) 2.118  1.929

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 32  12
    
Стање на дан 31. децембар 2.166  1.946

Расходи камата:    
   У хиљадама динара
  2016.

Расходи камата по краткорочним и дугорочним 
кредитима/зајмовима  294
Расходи камата за неблаговремено плаћене јавне приходе  1.824
Укупно:  2.118

Структура камата по основу краткорочних и дугорочних обавеза:   

   
У хиљадама

динара
  2016.
   

Расходи камата по основу краткорочних обавеза  294
   
Укупно:  294

23.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
    
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана

 
77

   
Укупно:  77
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24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 684

 
418

Приходи од смањења обавеза 531  52
Укупно остали приходи 1.215  470
     

Стање на дан 31. децембар  1.215  470

25. ОСТАЛИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.
Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме 2.552

 

10.861
Расходи по основу директних отписа потраживања 560  
Остали непоменути расходи 504  155
Укупно остали расходи  3.616  11.016
     

Стање на дан 31. децембар  3.616  11.016

Остали непоменути  расходи: У хиљадама динара
 2016.  2015.
    

Трошкови спорова 504 155
Стање на дан 31. децембар 504  155

26. ПОСЛОВАЊЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА

За  сврхе  ових  финансијских  извештаја,  правна  лица  се  третирају  као  повезана  уколико  једно
правно  лице  има  могућност  контролисања  другог  правног  лица  или  врши  значајан  утицај  на
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 - Обелодањивање
повезаних страна.  Правна лица могу  улазити у трансакције  које  неповезана лица можда не би
вршила  и  трансакције  са  повезаним  лицима  могу  се  обављати  под  другачијим  условима  и
другачијим  износима  у  односу  на  исте  трансакције  са  неповезаним  правним  лицима.  

Према писменим информацијама које  смо прибавили од Друштва,  повезаном страном са којом
Друштво  обавља пословне трансакције се сматра "Телекомуникација" доо, Блаце које је акционар
привредног друштава са учшћњм у капиталу од 24.96%. Ово привредно друштво је појединачно
најзначајнији  добављач Друштва према коме су исказане обавезе на дан биланса у износу од
10.644  хиљада динра, обавезе по основу зајма у износу од 4.099 хиљада динара и по основу
примљеног аванса у износу од 2.370 хиљада динара.  

У текућој години извршено је фактурисање повезаном правном лицу по основу извршених услуга у
износу од 266 хиљада динара. 
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27. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2016.
Текући порески расход  -
Одложени порески расход  0
Укупно порески расход периода  0

28. СЕГМЕНТИ ПОСЛОВАЊА

Сегменти пословања представљају делове Друштва које остварују приходе и расходе,  чије
пословне резултате редовно прати руководство Друштва и за које постоје расположиве
засебне финансијске информације.

Друштво је организовало пословање са становишта својих производа и услуга. У том контексту,
постоје две врсте сегмената пословања. 

Сходно томе, на дан 31. децембра 2016. године Друштво није имало  сегменте о којима се
извештава. 

Информације о приходима од продаје 

Приходи од продаје остварени  су на домаћем тружишту и износе 45 хиљада динара (продаја
производа на велико) и по основу вршења услуга у износу од 266 хиљада динара. 

29. НАКНАДЕ КЉУЧНОГ РУКОВОДСТВА

Накнаде председника и чланова одбора директора обрачунате су у износу од 719 хиљада динара,
на терет трошкова теккуће године. 

30. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

а) Судски спорови

На дан израде биланса, Друштво.  води следеће судске спорове у којима је тужена страна:

Тужилац Износ (дин) Напомена
1. КОМПАНИЈА Дунав осигурање 14.243.47 Неплаћен рачун
2. Кузмановић Зоран 48.560.00 Накнада зараде
3. Ашковић Бранко 54.110.00 Накнада зараде

4.
Васовић Зоран,Максимовић 
Милан,Кузмановић Зоран

301.502.71 Накнада зараде

5. Благојевић Александар 155.693.03 Накнада зараде
6. Јовић Радоје 140.268.11 Накнада зараде
7. Јеврић Татјана 129.079.07 Накнада зараде
8. Пантелић Зоран,Благојевић Слободан 166.170.99 Накнада зараде
9. Петровић Никола 255.280.24 Накнада зараде

10. Ђорђевиц Војислав 488.793,86 Нематеријална штета
УКУПНО 1.900.923,57 
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Друштво је проценило негативан исход спора у износу од 1.901 хиљада динара и по том основу,
извршило је резервисања у износу од 1.901хиљада динара.

Против Друштва је покренут судски спор  од стране физичког лица за изгубљену добит из радног
односа  и  накнаде  штете,  чија  је  опредељена  вредност  342  хиљаде  динара.  По  првостепеној
пресуди која је  донета на терет Друштва,  Адвокат је поднео залбу Апелационом суду и према
процени адвоката Суд би требао да усвоји жалбу. По првостепеној пресуди у пословним књигама
Друштву је наложено да тужиоцу исплати износ главног дуга  и обрачунате камате  од 622 хиљаде
динара. Друштва је исказало обавезе по овом основу  и остале трошкове у износу од 489 хиљада
динара. 

б)  Хипотеке, јемства и гаранције 

Друштво  има  хипотеке  и  друга  ограничења над  располагањем некретнинама,  постројењима и
опремом. На дан израде биланса Друштво је имало под хипотеком 
следећа средства:

Број и датум решења Поверилац

Површина
пољопривред
ног земљишта

под
хипотеком

Износ
потраживања

Напомена

П-2983/06
25.07.2006

Уникредит
банка

49.110 квм 38.619.01 евра

107-433-16-668/2014-3
26.03.201

Република
србија  пореска
управа

49.110 квм 5.810.233. дин

31. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

Друштво  није  извршило  обрачун  бенефиција  запосленим  у  складу  са  Међународним
рачуноводственим стандардом МРС 19 – Примања запослених. Према нашем мишљењу, обрачун
бенефиција запосленим према законским прописима и условима пословања који важе у Републици
Србији  заснива  се  на  много  претпоставки  које  се  не  могу  утврдити  са  прихватљивим  нивоом
вероватноће те сматрамо да би њихов обрачун и исказивање у финансијским извештајима Друштва
био контрапродуктиван јер би смањио поузданост финансијских извештаја.  

32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Уаправљање капиталом 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување могућности
да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима
и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва преиспитују структуру капитала на годишњој
основи. 

Показатељи задужености Друштва са стањем на креју године били су следећи: 
 2016.  2015.
Укупна задуженост                5.024               19.851
Готовина и готовински еквиваленти
Нето задуженост                5.024               19.851
Капитал
Укупни капитал                5.024               19.851
Показатељ задужености 100,0%  100,0%
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Друштво је остварило : 
У хиљадама динара 

а) Губитак изнад висине капитала 41.849

б) Укупан капитал Друштва 36.736

Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање  Друштва  је  изложено  различитим  финансијским  ризицима  и  то:  тржишном  ризику,
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању
могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. Друштво не користи никакве
финансијске инструменте заштите од ефектата финансијских ризика на пословање, због тога што
такви  инструменти  нису  у  широкој  употреби,  а  не  постоји  ни  органозовано  тржите  таквих
инструмената у Републици Србији. 

Тржишни ризик

У  свом  пословању  Друштво  је  изложено  финансијским  ризицима  и  у  том  склопу  је  изложено
тржишном ризику који се јавља као : 1) девизни ризик и 2) ризик од промене каматних стопа. 

Девизни ризик

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске
пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте,
дугорочне  кредите,  остале  дугорочне  обавезе,  краткорочне  финансијске  обавезе  и  обавезе  из
пословања номиниране у страној валути.

Друштво нема књиговодствену  вредност  монетарних средстава  и  обавеза  Друштва  у  страним
валутама на дан извештавања, те стога није изложено девизном ризику, осима за обавезе које су
везане за одређену валуту. 

Каматни ризик

Друштво  је  изложено ризику  промене каматних стопа  на  средствима и  обавезама  код  којих  је
каматна  стопа  варијабилна.  Овај  ризик  зависи  од  финансијског  тржишта  и  Друштво  нема  на
располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности
да  дуговања  према  Друштву  измире  у  потпуности  и  на  време,  што  би  имало  за  резултат
финансијски  губитак  Друштва.  Кредитни  ризик  обухвата  дугорочне  и  краткорочне  финансијске
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У  Републици  Србији  не  постоје  специјализоване  рејтинг  агенције  које  врше  независну
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у
циљу  одређивања  његовог  бонитета.  На  основу  бонитета  купца,  утврђује  се  износ  његове
максималне  кредитне  изложености,  у  складу  са  пословном  политиком  усвојеном  од  стране
руководства  Друштва.  Износ  максималне  кредитне  изложености  ревидира  се  најмање  једном
годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном
ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.
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nPEflv3EhE 3A Hl4CKOrPA.qlbv
AA "TAMHABAnyT"
YE, flpeor uaja 126

]43BE1JITAJ H E3AB]4CHOT PEB],I3OPA

AHraxoeaHil cMo Aa il3Bpru14Mo peausujy Qnnaxcnjcxrx usaeuraja Axqnonapcxor ApyrurBa
"TAMHABAflyT", y6, (y garuerra reKcry ",Qpyu:tao"), xoju o6yxaarajy nsaeuraj o $unancnjcroHa nonoxajy
Ha AaH 31. geqerra6pa2016. roArHe I oAroaapajyhr ueeeurraj o yxynnona nocnoBHoM pe3ynrary, neaeu:raj
o ocranoM pe3ynrary, npoMeHaMa Ha KanilTany il Ll3Beluraj o roroanMa roroBllHe 3a roALrHy xoja ce
3aBpuaBa na raj AaH, Kao il nperneg exavajnNx paqyHoBo4crBeHrx norilruKa I HanoMeHe y3

Qrnancnjcxe naaeuraje.

Odeoeopuocm pyxoeodcmea 3a Quuaucujcxe useewmaie

Pyroaogcreo l-lpegyaeha je o4roeopHo sa cacraBrbaFbe LA vtcrtAltro nprKa3ilBaFbe oBfix $mxancrjcxrx
nsaeu:raja y cKnaAy ca [lpaennnurou o HaqilHy npr4gHaBaHra, BpegHoBaba, npesenraqnje tA

o6enogarurBaFba no3Lll-lrja y noje4rHal{Hr4M Srxancujcxt4M r43Be[urajunaa uuxpo 14 Apyrilx npaBHilx nuLla
(Cn. l-nacnrar PC 6p. 11812013 n 9512014) Kao u 3a oHe ilHrepHe KoHrpone aa xoje oApeAil Aa cy
norpe6ne ea npilnpeMy Suxancujcxnx useeu:raja xojr He caApxe uareprjanno sxavajne norpeuJHe
ilcKa3e, HacTane ycneA Kpt4MilHanHe paAFbe unr rpeu:xe.

Odeoeopuocm peewopa

Hau:a ogroaopHocr je ga rspasLrMo Mr4r.rJrbeFbe o npilnoxeHlaM Srnancrjcxnu uaaeu:rajrMa Ha ocHoBy
r43BplueHe peersrje y cKnaAy ca MelynapoAHt4M craHAapAilMa peansnje n 3axonou o pesnsrjur
Peny6nnre Cp6rje. Mefiyruru, s6or nilraFba r3Heru4x y nacycy OcHoea 3a y3ApxaBajyhe rr,tmr.uruerue,

Hr4cMo 6nnu y uoryhnocru ga npv6aevMo ,qoBorbHo ogroeapajyhux peersopcKr4x AoKa3a xojr 6n naur

o6ee6eAunr ocHoBy 3a peBil3opcKo MLluJlbeFbe.

Ocuoea sa ysdpNaeajytte uuwmerte

[lpunoxenu $unancrjcxu usaeuraju 6nnu cy cacraBrbeHil no4 npernocraBKoM Aa he lpyurrao
nocnoBaril y cKna.qy ca 6unancnilM HaqenoM cranHocl4. ,.[pyureo ilMa eehe Aocnene KparKopoqHe
o6aeese o4 o6prue rMoBilHe y il3Hocy oA 47.745 xrlbaAa AilHapa, ry6nrax il3HaA BilcnHe Kanilrana y
r43Hocy oA 41.849 xilJbaAa AilHapa, ry6nrax rexryhe rogvrHe roju ce noHaBlba. flperua unSopnaaqmjanaa
roje jaeno oOjaaruyje Hapo4na 6anxa Cp6nje Ha cBoM cajry, nocnoBHil pal{yHr4 fipyu:raa cy HenpeKilAHo y
6nora4r oA02.04.2015. roArxe, a KynaH il3Hoc OnoxaAe Ha AaH 19.06.2017. ro4une npilKasaH je y uenocy
og 12.105 xilIbaAa AilHapa. Haeegene qilFbeHilLle AoBoAe go snavajne cyMrbe 4a he flpylurao 6utu y

naoryhnocrn Aa HacraBr c nocnoBaFbeM y cKna4y ca HaBeiqeHoM npernocraBKoM. ilnaHoar ynpaBe y Be3rl

ca pellaBabeM Hacrane npo6neuarmKe Htlcy HaM no3Haru. flpeseHrupanr Qunancujcxu neaeu:raju ne
yKrbyqyjy o6enogasnBaFba noreHqujannnx e$exara ropexquja y cnyvajy 4a fipyLureo He HacraBil Aa
nocnyje no Haqefly cranHocrtr nocnoBaFba.

llperua u3BoAy oroBpeHilx craBil nocnoBHe "Uni credit" 6auxe ilcKa3aHo je norpaxrBaFbe oA fipyuraa no
ocHoBy 3are3He KaMare y yKynHoM t43Hocy oa 777 xilrbaAa AilHapa, y aau6nnaxcnoj eaugeuquju.
,[pyureo je naeepeu il3Hoc r4cKa3ano y 6rnaxcy craFba ua 6unancnoj nosnquju 46 - Ocrane o6aeese t,ts

nocnoBalba, npl4 qeMy je rexyhoj rogrHil r43Hoc oA 233 xrruaga EilHapa r3Ka3aH Ha reper 6unanca
ycnexa rexyhe roAfiHe.

(Hacmaema ce)



I43BE1IJTAJ HE3AB],1CHOf PEBh3OPA (xacraaax crpana 2)

fipyr.r.rrao je ucxasano AyropoqHe o6aeese no ocHoBy sajrr,ta npeua saj[aoAaeqy "Teneronaynnxaquja", Aoo,
Enaqe, y rexyhoj roAilHr4 y r4sHocy og 4.099 xtttba1a AuHapa, a y nperxoAnoj roguxu r4cKa3aHe cy AyropoqHe
o6aaese y il3Hocy o,q 19.640 xrl.rbaAa AViHapa. Yroeopu o sajnay cy 3aKlbyqeauy 2011. u2012. ro4unu. flo
oBilM yroBopurraa flpyr.urao ce Kao sajvonprnaaq o6aaesyje 4a csojoru onpeMoM il KaApoBr/Ma [3BpuJr4 paAoBe
na ogpeflenuu unQpacrpyKrypH]4M o6jemrarraa no Haflory sajuo4aeqa y 2011., 2012. n 2013. roAilHvr. Tarofle,
rilM yroBopranira fipyurBo ce rao sajuonprruaq o6aaeeyje 4a nosajruruenr HoBaq eparr QaxrypilcaFbeM
r43pueHrx pagoBa cBe,qo KoHr{Hor noBparKa sajrr,ta, y cynporHoM sajuonpuuaq oAroBapa caojorra [MoBt4HoM t4

Ma[u]4HaMa. Y rexyhoj roAuHr4 y nocnoBHr4M KbilraMa [cKa3aHo je norpaxrBaFbe no ocHoBy Samypucanux
pa,qoBa y il3Hocy oa 321 xrrbaAa AilHapa. fipylureo je 31.4eqeu6pa 2016. roAilHe,3aKIbyqrno Cnopaeyvt
xojuna ce npe6ujajy ruelyco6ne o6aeese il norpaxnBaFba y u3Hocy on 15.541 xt4rbaAa AhHapa. fipyu.reo je na

4aH 31. Aerlena6pa rexyhe ro.qt4He u3BpuJrno npe6ujaue naeflyco6nux o6aeega r norpaxnBaFba 3a il3Hoc oA
14.828 xurba4a AhHapa, c o6srporra Aa cy Ha AaH npe6ujaua norpaxilBaba 6nna Maba oA AyropoltHt4x
o6aeesa 3a h3Hoc oA 713 xilrbaAa AilHapa, re je raj il3Hoc npeHer Ha ocrane KparKopoqHe $unaxcujcre
o6aeese. Ha ocnoay npe3eHrilpaHilx noAaraxa u npu6aBrbeHilx nn$opuaqnja nrcuo ce Mornh yBepilrt4 y
nprpoAy norpaxrBaFba roje je npe6ujeno ca o6aae3oM, re Aa cy ce n KaAa creKnh ycnoBr il3 yroBopa no
nuraFby Heil3BptlaBarua o6aeeoa fipyursa u3 yroBopa, Kao r o ocHoBy 3a il3Ka3ilBaFbe KparKopot{Hrx
o6aeesa y [3Hocy oa713 xhrba,qa AuHapa.

Ha gan 6unauca reryhe roAilHe flpyr.urao je ncxaeano o6aeese npeMa go6aeruavuMa y 3eMrbu y r43Hocy oA
14.271 xr4rbaAa ArHapa, o6aeese 3a nptaMrbeHil aBaHc y r43Hocy o 2.370, ocrafle AyropoqHe o6aaese y
i43Hocy oa 4.099 xrrbaAa AilHapa, a ocrafle KparKopotrHe $rnancrjcxe o6aeese y u3Hocy og 925 xilrbaAa

AilHapa. Hucy narra npe3eHrrpaHil .qoKa3[ o ycarfialueHocr craFba oailx o6aee3a oA crpaHe flpyturea, xrrr
cMo Mt4 6nnv y rraoryhnocru Aa He3aBilcHilM norBpAaMa ilnr Apyil4M yoouvajenuM nocrynLlilnaa peansuje

norBpALr Mo cTalbe ilcrr4x.

fipyu.:reo je ucxasano y 6rnaxcy ycnexa rpouJKoBe HaKHaAa 3anocreHhMa ]4 opraHr4Ma ynpaBe y il3Hocy oA
1.243xwrcaAa ArHapa, a penpe3eHraqraje y il3Hocy oa147 xrrbaAa ArHapa. Hrcrrao 6unny rraoryhnocrr 4a
cnpoBe4eHilM nocrynLluua peersurje npn6aeruo 3aAoBorbaBajyhe peansujcxe gorase Ha ocHoBy xojrx 6u
norBpAnnI ca cy oBt4 TporuKoBr4 eBilAeHT]4paHil y nocnoBH14M Kr-bilraMa Ha ocHoBy aepogocrojne
paL{yHoBoAcrBeHe ilcn paBe.

[lpe4ysehe xraje o6es6egilflo Kr-buroBo.qcrBeHe ean4enqrje o nocnoBHvrru 4oraflajrrua xojn cy Hacran]4 oA

.qaryMa 31. Aerlena6pa 2016. ro4ilHe, flo AaryMa ogo6paaaua SunancrjcKilx r43BeuJrala u AaryMa peausrje.
36or rora, Kao u HeMoryhnocru ,qa ApyrilM nocrynLlilMa peauarje npu6aennao cBe Heonxo4ne uHQopruaqnje,
Hr4cMo y uoryhnocwl Aa ca crrypHourhy norap4hMo Aa npunoxeHfi Sunancnjcxr nseeurraju xe sarreaajy
ropexqraje unu AoAarHa o6enogaruilBaFba y cKnagy ca 3axreBrMa MPC 10 - ,Qorafajn Haxon 4ana 6rnanca.

Ha ocHoey cnpoBeAeHfix yo6nvajeHilx peBil3opcKilx npolleAypa u npra6aBrbeHilx noAaraKa u nnSopnaaqmja o
Bvlcvt+tA o6pavyHarnx 3apaAa, HLlcMo 6nnw y naoryhnocrr Aa ca crrypxoLuhy norBpAt4Mo rpotxKoBe sapaAa,
xojr,t cy y 6unaHcy ycnexa sa rexyhy roArHy r4cKa3aHil 6pyro y il3Hocy oa 1.960 xnltaAa AilHapa.

Ysd pxa e ajytt e M u w rbe he

36or snavaja nhraFba onrcaHux y nacycy OcHoee 3a y3ApxaBajyhe rrarr.urueFbe, HilcMo 6nnn y uoryhnocrn ga
npn6aauuo AoBorbHo ogroeapajyhilx peBil3opcKr4x AoKa3a rojn 6r HaM o6ee6eAilnil ocHoBy 3a peBil3opcKo
Mr4turbeFbe. Y cxna4y ca rfiM, He u3paxaBaMo Mr4uJrbebe o npr4noxeHrM Suxaxcrjcrurra nsaeurrajrua
,[pyuraa.

Crcpemarue nilKbe

fipyr.ureo je y Hanorvrenu 4 u 19, ys Qnnaxcnjcre uaaeuraje 4eraruxuje o6enoganuno,qa taMa x[noreKe unr
Apyra orpaHuqeFba y norne4y pacnonaralba HeKperHilHaua, nocrpojer-br/Ma il onpeMoM, a y Hanonaeau 25, ys

QraHaHcr,rjcxe useeuraje o6enoAanrno je norexqrjanne o6aeese no ocHoBy cyAcKt4x cnopoBa.

Haure unurrueFbe He caApxr4 p$epBy no HaBe.qeHoM n[TaFby.
(Hacmaena ce)



I43BEIUTAJ H E3ABI4CHOf PEB]43OPA (Hacraaar

Ocmana numatua

Pesrsrjy Qnnanoajcxnx nsaeuraja fipyuraa 3a roflilHy xoja ce 3aBpuilna Ha,qaH 3i. nerleu6pa2OlS.
ro,qnHe o6aerno je gpyro npe4yeehe sa peerasujy il y cBoM ueeeu.rrajy on 05.05.2016. rognne, peBu3op
je rspasro MLlr.urbeFbe ca pe3epBoM y3 cKperabe naxFbe na o4pelena nuraFba.

l4saeurajn o Apyr[M 3axoHcxuM ],t perynaropHt4M 3axreBrMa

l4seewmaio ycxnafienocmu u3eewmaja o nocnoeaby ca Quuaucujcxuto useewmajuua

lpytureo je ogroeopno 3a cacraBrbaFbe roAilr.rJFber rsaeuraja o nocnoBaFby, y cKnaAy ca 3axreBnMa
3axona o paqyHoBoAcrBBy (Cnyx6enu rnacHilK Peny6nrxe Cp6r,rje, 6poj 62l2O1Si. V cxna4y ca
3axreBoM 3axona o peersrjm (Cnyx6enra r.nacHuK Peny6nrre Cp6r,rje 6poj 62t2013), xar.ua oAroBopHocr
je ga rspasilMo M14rurbebe o ycxnalenocril roAilr.lr-ber rseeuraja o nocnoBaFby 3a 2016. rograny ca
Srnancrjcrrrr,t naeeulrajilMa 3a ry nocnoBHy roA!4Hy. Y eeeta ca rilM, HauJil nocrynLlil ce cnpoBo4e y
cKnaAy 4a Me[ynapoAH]4M craHAapAoM peeraraje 730 "O4roaopHocr peBil3opa y Be3il ca ocranilM
unQoprraaqrjanaa y AoKyMeHrilMa xojr caApxe $ranancujcxe rseeuraje xojr cy 6rnr-npegnler pearsnje".
L4 orpaHrqeHL'l cMo Ha olleHy ycarnalJJeHocrn ro.qil[JJ-ber rseeu:raja o nocnoBaFby ca $ranancrjcxrau
msau.rajunlla. flo nau:ena MiluJ.rbeFby, ro,qil[JJFbr4 nsaeuraj o nocfloBaFby je y cKnaAy ca.srar-ranit4jcxr,r
lasaeu:rajnrraa rojn cy 6unu npeAuer peafisuje.

Bpuavra 6arua

19.06.2017. roAilHe
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 10890 16218 43177

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 19 26 33

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 14 19 26 33

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 15 10871 16192 43144

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 15.1 331 331 331

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 15.2 3563 3680 3789

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 15.3 6977 12181 39024

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

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

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

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
45317
33321
11354
12795
32505
41849
891
1108
1448
3126
5891
6414
16204
18444
20629
13559
14770
14271
13559
14770
14271
2370
2370
2370
19851
211
925
2111
2123
2155
21962
2334
3080
58112
44917
48212
1269
892
19640
4099
0
19640
4099
0
0
0
0
19640
4099
10809
19710
9344
38722
49531
69241
49531
69241
78585
0
0
0
36736
36736
36736
36736
36736
36736
45317
33321
11354
63
2
33
26
19
43177
16218
10890
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Bilans%20stanja&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 0 0 0

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 464 17103 2140

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 0 0 0

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

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

39024
12181
6977
3789
3680
3563
331
331
331
43144
16192
10871
33
26
19


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
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Крајње стање _____
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Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050

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

0051 16 443 17021 2104

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 16.1 443 17021 2104

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 17 19 19 36

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

0061

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

0062 0 0 0

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

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

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

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 19 2 63

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

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

0071 11354 33321 45317

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

0
0
0
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401

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

0402 21 36736 36736 36736

300 1. Акцијски капитал 0403 21.1 36736 36736 36736

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 0 0 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 21.2 78585 69241 49531

350 1. Губитак ранијих година 0422 21.21 69241 49531 38722

351 2. Губитак текуће године 0423 21.22 9344 19710 10809

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 4099 19640 0

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 22 4099 19640 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 22.1 4099 19640

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 23 892 1269

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

0442 48212 44917 58112

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

0443 24 3080 2334 21962

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 2155 2123 2111

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

2104
17021
443
0
0
0
2140
17103
464
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 5 312 1422

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

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

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

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 5 312 1422

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 5 312 1422

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

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
19710
9344
377
1269
18441
9721
18441
9721
11016
3616
470
1215
77
1928
2166
12
32
1929
2118
5
16
5
16
1946
2166
18
0
0
18
0
5890
5154
858
765
0
0
1422
312
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
5466 7312

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

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

1021

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 6 34 163

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6 94 294

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 7 3644 3211

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 8 49 158

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 9 880 2628

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 10 765 858

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 5154 5890

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 0 18

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 18

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

1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 2166 1946

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 16 5

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

1422
312


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 11.1 16 5

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 11.2 2118 1929

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

1047 11.3 32 12

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 11 2166 1928

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

1050

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

1051 77

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 12.1 1215 470

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 12.2 3616 11016

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

1054

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

1055 13 9721 18441

69-59

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

1056

59-69

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

1057

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 13 9721 18441

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 13 1269

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 13 377

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

7312
5466
1422
312
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

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

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 9344 19710

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
0
0
19710
9344
19710
9344
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

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

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 4648 3378

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 4648 3378

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 4648 3378

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 705 225

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 3803 2845

3. Плаћене камате 3008 5

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 140 303

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

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 0

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
3386
4657
3386
4657
8
9
8
9
8
9
8
9
5
2845
3803
225
705
3378
4648
3378
4648
3378
4648
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Ild{d. AOn
llac

TqytbrWl. nmr|.rgtl.

I 2 3 I

L rofoax rotoBtotE E ArTxlHoclx oaotAttrp^tia
:to2s 9' i'' IL np{nxBx roTw{e rrs arrm.crr Ods{o4a&a (1 ,p 5)

l. )te$aH€@fisEffrana fi26
t,

Lff/ropo*r $qArfl(rcrorpm) vtn

l. ltparxopox lgenrm (rro nprlB) 3028
9

t Ocrareryrryq*daBre :tr2!,
i

Ocrarc tgaropo+r o6are 1[l0

IL Oarw rorw* ]{3 arnelscn ofiarc@ha (l ,@ E) 303t
9I 8

1. Orryn orrrurran.lrF xyEra aB2

ZAyroponx lgeffil (qn,lB) a)33

l. l(pnqo*: rgqAm (qmu) a)3.t

t Oc|mo6aE(qArEr) aBs a I
i th*laHorjcs ,Bts. 3036

A lbmtEi€acrIeilE aB7

UL tleD rprarm rurBllr E rrrsEn fifiaHo0a€ O-tr) aB8

Iv. ikro qAm ruro8n€ re urnun $rmiro4ae @-t) :tct!)

r. crEA npwlt6 rorolltHE cl[Dl + 3013 + 3()25) :xxo i .155, ' 3385 ::

[, clE qA,lr! rorurHE Gms + 3Or.9 + ABl) ax1
4657 3386 i

E IGIO n X,tn norollllE cJrc - 3041) ar2

L HETO qBnm noTolmtE G(H1- 3{rc) ax3

rololxlt^ ltA norElr' 30{,t

L ]IGilIEIIE EPICIIE ?A3ME Ib rtlN NPEPAIryTArorw* ])45

ll llEATrllG IyFEHE pAs,uE nO ocflod]Ft^qyt{A
IUTUXHE nx6

L FOTTXHA IIA FA-OGNA'DHCUNffiAA

[3H2 - 3Ot3 + AX/r + Ar5 - 3(x6)
u7

Y wS\)

Ea 3l-oz. nlT tw,*! ,iffi\.
6p6al ]poocH np4rrlrct o caAp.H x Sopfl ^6p.r?F &u*r*"S

],rnrumvapur.3

e'j q
larEyre x npely-rHre ('C4D.6ax rne{K pC,6p 95f2014 r t14l21t4)



Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07291582 Шифра делатности 4211 ПИБ 101350740

Назив PREDUZEĆE ZA NISKOGRADNJU AD TAMNAVAPUT UB

Седиште Уб , Првог маја 126

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

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 36736 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 36736 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 36736 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 36736 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A
41849
9344
32505
32505
19710
12795
12795
36736
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=fe5a90e2-232c-4f2d-b52a-df6d838d66f9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=6C1922C0594AE457C67C5BACDB6435BD66DE8A7A#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 36736 4036 4054

 

36736


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 49531 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 49531 4077 4095

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 19710 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 69241 4081 4099

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

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 69241 4085 4103

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

36736


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 9344 4087 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 78585 4089 4107

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

 

36736


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

49531
36736


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

69241
19710
49531


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244 12795

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 4246 12795
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247 19710

б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 4248 32505
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 4250 32505
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

78585
9344
69241
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ НА ДАН
И ЗА ГОДИНУ КОЈА СЕ ЗАВРШАВА

31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

"ТАМНАВАПУТ" АД
УБ

31.03. 2017. године



"ТАМНАВАПУТ" а.д. УБ
Напомене уз финансијске извештаје који су саставњени за 2016. годину

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Aционарско друштво “Тамнавапут”, Уб,  основано је 27.03.2003. године.

Седиште друштва је Уб Првог Маја 126

Оснивач друштва су физичка и правна лица са следећом структуром:
Акције у власништву физичких лица 19.482
Акције у власништву правних лица 12.025
Збирни (кастоди) рачун 5.229
Укупно: 36.736

Матични број је 07291582, 
Порески идентификациони број (ПИБ) је 101350740

Претежна делатност Друштва је 4211 изградња саобраћајница

Органи друштва су Одбор Директора и скупштина друштва.

Законски заступник Друштва је Владимир Минић.

У 2016 Друштво је разврстано у микро правно лице

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Основне  рачуноводствене  политике  примењене  за  састављање  ових  финансијских  извештаја
наведене су у Напомени 3. Ове политике су конзистентно примењене на све приказане године,
осим ако није другачије назначено. 

Приложени финансијски извештаји представљају редовне финансијске извештаје Друштва за 2015.
годину. Друштво нема зависна друштва и не саставља консолидоване финансијске извештаје. 

Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута Друштва.
Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није другачије назначено. 

Садржина  и  форма  образаца  финансијских  извештаја  и  садржина  позиција  у  обрасцима  је
прописана  Правилником  о  садржини  и  форми  образаца  финансијских  извештаја  за  привредна
друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014). 

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру и
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник
РС", бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру). 

Састављање  финансијских  извештаја  у  складу  са  МСФИ  за  МСП  захтева  примену  извесних
кључних  рачуноводствених  процена.  Оно,  такође,  захтева  да  руководство  користи  своје
просуђивање у примени рачуноводствених политика Друштва. Области које захтевају просуђивање
већег  степена  или  веће  сложености,  односно  области  у  којима  претпоставке  и  процене  имају
материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у напомени 2.2.

Ови  финансијски  извештаји  одобрени  су  од  стране  Владимира  Минића,  законског  заступника
привредног друштва 27.02 2017.године.

Ревизију  финансијских  извештаја  за  2015.  годину  извршило је  Привредно  друштво  за  ревизију
“Србо Аудит”доо Београд  и изразило мишљење са резервом. 
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Напомене уз финансијске извештаје који су саставњени за 2016. годину

2.2. Правила процењивања

Финансијски извештаји су састављени на основу начела првобитне (историјске) вредности осим ако
другачије није наведено у рачуноводственим политикама које су наведене у даљем тексту.

2.3. Званична валута извештавања

Финансијски  извештаји  Друштва  су  исказани  у  хиљадама  динара  (РСД),  који  је  функционална
валута Друштва и званична валута у којој се подносе финансијски извештаји у Републици Србији.
Осим ако није другачије назначено, сви износи су наведени у динарима заокружени у хиљадама.

2.4 Коришћење процењивања

Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање захтева од
руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на
презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода у току извештајног периода.
Ове  процене  и  претпоставке  су  засноване  на  претходном  искуству,  као  и  различитим
информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја, а које делују реално и
разумно у датим околностима. На бази ових информација се формира претпоставка о вредности
средстава и обавеза, коју није могуће непосредно потврдити на бази других информација. Стварна
вредност средстава и обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин.

Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних провера.
Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су ревидиране, у случају да
процена  има  утицај  само  на  дати  период,  или  за  период  у  којем  су  ревидиране  и  за  будуће
периоде, у случају да ревидирање утиче на текући и на будуће периоде.

Информације  о  областима код којих је  степен процене највећи и које  могу  имати најзначајнији
ефекат  на  износе  признате  у  финансијским  извештајима  Друштва,  дате  су  у  оквиру  следећих
напомена:

- Напомена 3.7 – Користан век трајања некретнина, постројења и опреме,
- Напомена 3.7 – Обезвређење вредности нефинансијске имовине,
- Напомена 3.13 – Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања,
- Напомена 47 (а) – Резервисања по основу судских спорова,
- Напомена 3.15 - Пензије и остале накнаде запосленима

2.5 Упоредни подаци 

Упоредне  податке  чине  појединачни  финансијски  извештаји  за  годину  која  се  завршила  31.
децембра 2015.  припремљени у складу са рачуноводственим прописима важећим у  Републици
Србији. 

3. ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Рачуноводствене политике дате у наставку Друштво конзистентно примењује у свим периодима
презентираним у овим појединачним финансијским извештајима. .

3.1. Консолидација

Приложени финансијски извештаји  представљају појединачне финансијске извештаје Друштва, а
Друштво нема обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја 
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3.2. Начело сталности пословања (“going concern“)

Финансијски извештаји су припремљени у складу са начелом сталности пословања (“гоинг цонцерн”
концептом), који подразумева да ће Друштво наставити да послује у догледној будућности.

3.3. Пословне промене у страној валути

Пословне промене у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу валуте утврђеном
на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. Потраживања у које је
уграђена валутна клаузула прерачуната су у динаре по средњем курсу валуте који је важио на дан
биланса. Позитивни и негативни ефекти настали по овом основу исказани су у билансу успеха
Друштва, као приходи/расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика у оквиру категорије
осталих прихода/расхода.Званични средњи курсеви значајнијих страних валута су:

Валута 2016. 2015.
CHF         114.8473 112.5230
USD         117.1353 111.2468
EUR         123.4723 121.6261

3.4. Финансијски инструменти

Класификација

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

Кредити и потраживања

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

Потраживања  се  састоје  од  потраживања  од  купаца  у  земљи  и  иностранству  и  осталих
потраживања. 

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

Краткорочни финансијски пласмани се састоје великим делом од позајмица датим другим правним
лицима. 

Дугорочни  кредити  се  иницијално  признају  по  набавној  вредности,  односно  у  висини  датих
средстава. На дан биланса стања кредити су исказани по амортизованој вредности коришћењем
уговорене каматне стопе, умањеној за евентуалну исправку вредности по основу обезвређења. У
случају када се процени да постоји објективан доказ да су кредити обезвређени, Друштво врши
процену  надокнадивог  износа  кредита,  а  износ  губитка  настао  по  основу  умањења  вредности
пласмана евидентира се у билансу успеха у оквиру осталих расхода.
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Готовина и готовински еквиваленти

У билансу токова готовине под готовином и готовинским еквивалентима се подразумевају готовина
у благајни,  средства на рачунима код банака и остала високо ликвидна финансијска актива са
доспећем до 3 месеца.

Финансијска средства расположива за продају

Финансијска  средства  расположиве  за  продају  су  недериватна  финансијска  средства  која  су
назначена  као  расположива  за  продају  и  нису  класификована  као  кредити  и  потраживања,
финансијска средства које се држе до доспећа или финансијска средства по фер вредности чији се
ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха. Финансијска средства расположиве за
продају су пласмани за које постоји намера држања у неодређеном временском периоду, који могу
бити продате због потребе за ликвидношћу или услед промене каматних стопа, девизних курсева
или тржишних цена. Уколико за финансијска средства расположива за продају не постоји активно
тржиште, уколико су са фиксним роком доспећа, финансијска средства расположива за продају се
вреднују по амортизованој вредности применом метода ефективне каматне стопе. 

Вредновање по фер вредности

Фер вредност финансијских инструмената је износ за који средство може бити размењено, или
обавеза измирена, између обавештених, вољних страна у оквиру независне трансакције. 

Фер вредност  се  одређује  применом доступних  тржишних информација  на  дан извештавања и
осталих модела вредновања које Друштво користи. 
Фер  вредност  појединих  финансијских  инструмената  исказаних  по  номиналној  вредности  је
приближно једнака њиховој књиговодственој вредности. Ови инструменти обухватају готовину, као
и потраживања и обавезе које немају уговорено доспеће, ни уговорену фиксну каматну стопу.

Остала потраживања и обавезе се своде на садашњу вредност дисконтовањем будућих новчаних
токова  уз  коришћење  текућих  каматних  стопа.  Руководство  је  мишљења  да  услед  природе
пословања Друштва и његових општих политика, нема значајних разлика између књиговодствене и
фер вредности финансијских средстава и обавеза.

Обезвређење финансијских средстава

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака који
настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени одговарајућег износа
губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања,
раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене
везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво
потраживања која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може
позитивно или негативно да се одрази на резултате пословања. 

Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна
исправке вредности доноси Директор Друштва.

Отпис потраживања од купаца се врши под условом да су потраживања претходно била укључена
у приходе Друштва, да је потраживање у књигама Друштва отписано као ненаплативо и да Друштво
није могло да наплати потраживање судским путем. Одлуку о директном отпису потраживања од
купаца доноси Директор Друштва.

Финансијске обавезе

Финансијске обавезе се иницијално признају у висини набавне вредности која представља поштену
вредност примљене надокнаде. Након иницијалног признавања, финансијске обавезе се исказују
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по амортизованој  вредности коришћењем метода ефективне каматне стопе,  осим финансијских
обавеза по фер вредности кроз биланс успеха.  Амортизована вредност финансијске обавезе је
износ по коме се обавезе иницијално вреднују, умањен за отплате главнице, а увећан или умањен
за акумулирану амортизацију коришћењем метода ефективне каматне стопе. 

Финансијске обавезе укључују обавезе по основу кредита одобрених од банака у земљи. Обавеза
је текућа уколико се очекује да буде измирена у редовном току пословног циклуса Друштва односно
која  доспева  у  периоду  до  12  месеци  након  датума  биланса  стања.  Све  остале  обавезе  се
класификују као дугорочне. 

Примљени  кредити  са  уговореном  валутном  клаузулом  се  обрачунавају  у  динарској
противвредности  девизног  износа  неотплаћеног  дела  кредита.  Приходи  и  расходи  настали  по
основу  примене  валутне  клаузуле  евидентирају  се  у  оквиру  биланса  успеха  као  финансијски
приходи,  односно  финансијски  расходи,  односно  као  остали  приходи  и  расходи  за  ефекте
ревалоризације применом стопе раста цена на мало. 

Друштво врши искњижење обавезе  када је  обавеза  измирена,  укинута  или када је  пренета  на
другога.

Обавезе из пословања

Обавезе  према  добављачима  и  остале  обавезе  из  пословања  вреднују  се  по  номиналној
вредности.

3.5. Уписан а неуплаћен капитал

Према одредбама члана 4. Правилника о контном оквиру као Уписани неуплаћени капитал исказују
се износи уписаних а неуплаћених акција или уписаних а неуплаћених удела. 

Неуплаћени уписани капитал се почетно вреднује по номиналном (уписаном) износу. У случају када
се капитал уписује у страној валути врши се прерачун по званичном средњем курсу односне валуте
на дан уписивања. 

Накнадно вредновање се врши по номиналном (уписаном) износу, коригованом за:
 износе ревалоризације, уколико је она предвиђена уговором о оснивању и 
 промене курса стране валуте, уколико је капитал уписан у страној валути. 

3.6. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања су немонетарна средства (не представљају опипљива физичка средства)
као што су гоодwилл,  патенти,  лиценце,  концесије,  заштитни знакови,  жигови,  рачуноводствени
софтвери, франшизе, улагања у развој  нових производа, процеса и уређаја,  ауторских права и
друго. За ова средства постоји вероватноћа да ће у периоду дужем од једне године генерисати
економске користи у износу који премашује трошкове. 
Нематеријална улагања се вреднују  по набавној  вредности или цени коштања.  Након почетног
признавања,  нематеријална  улагања  се  исказују  по  набавној  вредности  умањеној  за  исправку
вредности и губитке услед обезвређења. 

Накнадни трошкови по основу улагања у нематеријална улагања се могу капитализовати само у
случају када се могу очекивати будуће економске користи од средства на које се они односе. Сви
остали трошкови представљају расход периода у којем су настали.

Обрачун амортизације нематеријалних улагања почиње од наредног месеца у односу на месец у
којем је нематеријално улагање расположиво за употребу. Основицу за обрачун амортизације чини
набавна  вредност  умањена  за  преосталу,  резидуалну  вредност.  Ако  преостала  вредност  чије
материјално значајна, не узима се у обзир приликом обрачуна амортизације, односно не умањује
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основицу за амортизацију. Нематеријална улагања амортизују се путем ропорционалне методе у
року од пет година, уз коришћење амортизационе стопе од 20%. 

Метод амортизације, корисни век и резидуална вредност се процењују на крају сваког извештајног
периода и када је то потребно врши се њихова корекција.

3.7. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине,  постројења и  опрема исказују  се  по  набавној  вредности умањеној  за акумулирану
исправку  вредности  и  губитке  услед  обезвређења.  Почетно  мерење  некретнина,  постројења  и
опреме врши се по набавној вредности или по цени коштања. Набавна вредност укључује издатке
директно приписиве набављеном средству. 

Издаци за некретнине, постројења и опрему се признају као средство ако и само ако је вероватно
да ће будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво и ако се издаци
за то средство могу поуздано мерити.  Набавке некретнина,  постројења и опреме током године
евидентиране  су  по  набавној  вредности  коју  чини  фактура  добављача  увећана  за  зависне
трошкове набавке и трошкове довођења средства у стање функционалне приправности. 

Добици од продаје некретнина, постројења и опреме се књиже директно у корист осталих прихода.
Губици  по  основу  продаје  или  расходовања  некретнина,  постројења  и  опреме  терете  остале
расходе. 

Амортизација  некретнина,  постројења  и  опреме  обрачунава  се  по  пропорционалном  методу
применом  амортизационих  стопа  које  су  одређене  тако  да  се  набавна  вредност  некретнина,
постројења  и  опреме  амортизује  у  једнаким  годишњим  износима  у  току  века  употребе.
Амортизација  средстава  активираних  у  току  године  се  обрачунава  када  се  средства  ставе  у
употребу, односно почев од наредног месеца од датума набавке на набавну вредност.

Примењене  годишње  стопе  амортизације  су :за  свако  основно  средство  посебно  на  основу
процењеног века трајања.Примењене годишње стопе амортизације су :

Средство Процењени век
трајања у
годинама

Стопа %

Грађевински објекти 50 1-2.5
Производна опрема 50 1-10
Путничка возила 10 1-10
Компјутерска опрема 5 20
Канцеларијска опрема 20 1-10

Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на претходном
искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које
утиче велики број економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века
трајања  се  преиспитује  на  годишњем  нивоу  или  када  год  постоји  индикација  да  је  дошло  до
значајне промене фактора који су едстављали основ за одређивање корисног века трајања.

3.8. Инвестиционе некретнине 

Инвестициона некретнина је некретнина (земљиште или зграда или део земљишта или зграде) коју
друштво као власник држи ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања
вредности  капитала  или  ради  и  једног  и  другог  а  не  ради:  а)  употребе  за  производњу  или
снабдевања  робом  или  пружање  услуга  или  за  потребе  административног  пословања  или  б)
продаје у оквиру редовног пословања.
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Почетно  мерење  инвестиционе  некретнине  приликом  стицања  (набавке)  врши  се  по  набавној
вредности  или  цени  коштања,  уколико  је  инвестициона  некретнина  изграђена  у  сопственој
делатности. При почетном мерењу, зависни трошкови набавке укључују се у набавну вредност или
цену коштања.
Ако се накнадно мерење, после набавке,  врши по методу поштене вредности тада се не врши
обрачун амортизације инвестиционих некретнина.

3.9. Биолошка средства

Биолошка средства јесу живе животиње и биљке, која се као део сталних средстава разликује од
осталих  средстава  јер  има  способност  биолошке  трансформације  који  има  за  резултат  раст,
односно  повећање  количине  или  производњу  пољопривредног  производа.  Биолошке
трансформације имају за резултат више врста физичких промена, као што су раст, дегенерација,
производња и размножавање, од којих се свака може уочити и измерити.

Биолошка средства у процесу пословања улазе целокупном вредношћу али се у једном пословном
циклусу не троше, већ се њихова вредност услед физичког и моралног рабаћења смањује, али до
краја века трајања задржава свој облик.

Биолошка  средства  се  процењују  приликом  прибављања  и  почетног  признавања  по  тржишној
вредности умањеној за трошкове продаје. 

Смањена вредност биолошких средстава на основу процењивања по тржишној вредности исказују
се на позицији расхода, а повећана вредност на позицији прихода у истом обрачунском периоду.

Уколико се утврди да на датум билансирања није могуће утврдити поштену вредност биолошких
средстава  тада  се  она  исказују  по  набавној  вредности  или  цени  коштања умањеној  за  укупну
амортизацију и укупне губитке због обезвређивања.

3.10.  Дугорочни финансијски пласмани 

Учешћа у капиталу представљају дугорочна финансијска улагања у капитал других правних лица
(банака,  осигуравајућих  друштава,  акционарских  друштава  и  друштава  са  ограниченом
одговорношћу), која су дугорочног карактера а нису прибављена с намером да се продају у блиској
будућности.  Такође у оквиру дугорочних финансијских пласмана исказују  се:  дугорочни кредити
зависним, повезаним и другим правним лицима, дугорочни кредити дати радницима, хартије од
вредности које се држе до доспећа и остали дугорочни пласмани.

Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања
мере по њиховој набавној вредности која представља поштену вредност надокнаде која је дата за
њих.  Трошкови  настали  у  вези  улагања  у  пласмане  се  укључују  у  почетно  мерење  свих
финансијских средстава.

Према методи учешћа, улагање се прво исказује по набавној вредности, а исказана вредност се
повећава или смањује тако да се призна удео улагача у добитку или губитку корисника улагања
након дана стицања.

Корекције исказаног износа врше се и због промена у инвеститоровом пропорционалном интересу,
у корист улагања која су настала услед промена у капиталу корисника улагања а које нису биле
укључене  у  биланс  успеха.  Такве  промене  укључују  промене  настале  из  ревалоризације
некретнина,  постројења,  опреме  и  инвестиција,  из  разлика  превођења  страних  валута  и  из
усклађивања разлика произашлих из пословних комбинација.
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3.11. Залихе

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

Набавну вредност сировина и трговачке робе чини фактурна цена добављача увећана за зависне
трошкове набавке.  Цену коштања недовршене производње и готових производа чине директни
трошкови  материјала  и  зарада  и  припадајући  део  општих  трошкова  производње.  Недовршена
производња и готови производи који се односе на конзумна биолошка средства и пољопривредне
производе су вредновани по фер вредности.

Обрачун  излаза  (утрошка)  залиха  материјала  врши  се  по  методи  просечне  пондерисане
цене/ФИФО. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха робе у случајевима када се оцени
да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе робе и
залихе које по квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. Исправка вредности -
обезвређење залиха  врши се  за материјал и резервне делове који  су без промена дуже од 1
године.

3.12. Стална средства намењена продаји

Стална  средства  намењена  продаји  представљају  специфичан  облик  обртне  имовине,  која  се
рачуноводствено  обухвата  у  складу  са  МСФИ  5  и  представљају  средства  која  су  иницијално
(приликом  набавке)  класификована  као  стална,  али  након  доношења  одлуке  о  продаји,
рекласификују се као обртна имовина.

Стално средство признаје се као стално средство намењено продаји, ако ентитет очекује да ће
његову књиговодствену вредност повратити продајом, а не наставком коришћења за обављење
делатности. Да би средство могло да се класификује као средство намењено продаји, потребно је
да буде доступно за моменталну продају у свом тренутном стању и да његова продаја буде врло
вероватна.

Стална средства намењена продаји вреднују се по нижој вредности од:
 књиговодствене (садашње) вредности
 фер вредности умањене за трошкове продаје

Разлика између евентуално више књиговодствене вредности и ниже фер вредности признаје се као
расход периода, по основу обезвређења.

3.13. Потраживања

Потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре. Ако се вредност у фактури
исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по курсу Народне банке
Србије  важећем  на  дан  трансакције  (промптни  курс).  Промене  девизног  курса  од  датума
трансакције до датума наплате потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или
на терет расхода. Потраживања исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према
важећем закључном курсу Народне банке Србије а курсне разлике признају  се као приход или
расход периода.

Трајни - директан отпис потраживања врши се за сва потраживања када је извесно да не могу бити
наплаћена  у  случајевима  принудног  поравнања,  ванпарничног  поступка,  наступа  застарелости,
коначне судске одлуке или другог коначног судског акта као и у другим случајевима када Друштво
поседује веродостојан доказ.
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Исправка  вредности  потраживања-индиректан  отпис  врши  се  за  спорна  потраживања  чија  је
наплата покренута судским путем или за сумњива потраживања када постоји извесност да наплата
целог  или  дела  потраживања  више  није  вероватна.  Према  пореским  прописима  исправка
вредности се не признаје за потраживања од дужника којима друштво истовремено дугује.

Износ исправке вредности - индиректан отпис, односно трајног – директног отписа утврђује се на
предлог комисије за попис одлуком управног одбора Друштва.

3.14. Лизинг

По основу уговора о лизингу Друштво се појављује као корисник лизинга.  Друштво класификује
лизинг као финансијски у случају када је уговором регулисано да се у основи сви ризици и користи
по основу власништва над предметом лизинга преносе на корисника лизинга. Сви остали уговори о
лизингу  се  класификују  као  уговори  о  оперативном лизингу.  Лизинг  уговори  који  се  односе  на
возила  углавном  представљају  оперативни  лизинг.  Сва  плаћања  током  године  по  основу
оперативног лизинга,  евидентирана су као трошак у билансу успеха,  равномерно праволинијски
током периода трајања лизинга. Средства које се држе по основу уговора о финансијском лизингу
се признају као средства Друштва по њиховој фер вредности или, ако је та вредност нижа, по
садашњој вредности минималних лизинг рата, утврђених на почетку трајања уговора о лизингу. На
дан  биланса  стања  обавеза  за  лизинг  је  исказана  по  садашњој  вредности  мининалних  лизинг
плаћања.

Лизинг рате су подељење на део који се односи на финансијски трошак и део који умањује обавезу
по основу финансијског лизинга, тако да се постигне константна каматна стопа на преосталом делу
обавезе. Финансијски трошак се исказује директно као расход периода.

3.15. Накнаде запосленима

Краткорочне бенефиције запослених-порези и доприноси за обавезно социјално осигурање

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

Дугорочне бенефиције запослених - обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда

У складу са законом, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у пензију у
висини 2 бруто месечне зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме се
исплаћује отпремнина, а које при том не могу бити мање од 2 просечне месечне бруто зараде
исплаћене у Републици Србији у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина.
Поред тога, Друштво може, на предлог синдиката, донети одлуку о исплати јубиларних награда. 

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

Друштво нема сопствене пензионе фондове и /нити опције за исплате запосленима у виду акција и
по том основу нема идентификованих обавеза на дан 31. децембра 2016. године.
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Краткорочна, плаћена одсуства

Акумулирана плаћена одсуства могу да се преносе и користе у наредним периодима, уколико у
текућем периоду  нису  искоришћена  у  потпуности.  Очекивани  трошкови  плаћених  одсустава  се
признају у износу кумулираних неискоришћених права на дан биланса, за које се очекује да ће бити
искоришћени  у  наредном  периоду.  У  случају  неакумулираног  плаћеног  одсуства,  обавеза  или
трошак се не признају до момента када се одсуство искористи. 

Према процени руководства Друштва, износ краткорочних плаћених одсустава на дан 31. децембра
2016. године није материјално значајан и сходно томе, Друштво није извршило укалкулисавање
наведених обавеза на дан биланса стања.

3.16. Резервисања

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

3.17. Капитал

Капитал Друштва обухвата основни капитал по основу удела оснивача, резерве, и акумулирани
резултат.  Капитал Друштва образован је из уложених средстава оснивача Друштва у новчаном
облику. Оснивач не може повлачити средства уложена у основни капитал Друштва.

3.18. Обавезе

Обавезама се сматрају Дугорочне обавезе (обавезе према матичним и зависним правним лицима,
обавезе према осталим повезаним правним лицима, дугорочни кредити, обавезе по дугорочним
хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе). 

Краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити од матичних и  зависних правних лица,
краткорочни  кредити  од  осталих  повезаних  правних  лица,  краткорочни  кредити  у  земљи,
краткорочни кредити у иностранству, део дугорочних кредита који доспева до једне године и остале
краткорочне финансијске обавезе). 

Обавезе  из  пословања  (примљени  аванси,  депозити  и  кауције,  добављачи  матична  и  зависна
правна  лица,  добављачи  остала  повезана  правна  лица,  добављачи  у  земљи,  добављачи  у
иностранству и остале обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе.

3.19. Приходи

Приходи од продаје и пружања услуга

Приходи од продаје производа и робе се признају у моменту када се значајни ризици и користи који
произилазе  из  власништва  над  производима  и  робом  пренесу  на  купца.  Приходи  од  продаје
производа и робе су исказани по фактурној вредности умањеној за одобрене попусте и порез на
додату вредност. Приходи од пружања услуга се признају у обрачунском периоду у коме је услуга
пружена  и  исказују  по  фактурној  вредности  умањеној  за  одобрене  попусте  и  порез  на  додату
вредност.
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Приходи од активирања учинака

У оквиру прихода од активирања учинака и робе, исказују се приходи по основу употребе робе,
производа и услуга за нематеријална улагања, за основна средства, за материјал, и за сопствени
транспорт набавке материјала и робе.

Финансијски приходи

Финансијски  приходи  обухватају  приходе  од  камата,  курсних  разлика,  дивиденди  и  остали
финансијски приходи, остварени из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним
лицима. Приходи од камата се, у складу са начелом узрочности, признају у билансу успеха периода
на који се односе.

Остали приходи

У оквиру осталих прихода исказани су добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме
и  нематеријалних  улагања,  добици  од  продаје  материјала,  наплаћена  отписана  потраживања,
вишкови, приходи од смањења обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања, приходи од
усклађивања вредности имовине.

3.20. Расходи

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

Пословни расходи

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

Финансијски расходи

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камата и курсних разлика и остале финансијске
расходе. Расходи камате обухватају камату обрачунату на примљене кредите, која се евидентира у
билансу успеха периода на који се односе, а у складу са начелом узрочности.

Остали расходи

У  оквиру  осталих  расхода  исказани  су  губици  по  основу  продаје  и  расходовања  некретнина,
постројења и опреме и нематеријалних улагања, губици од продаје материјала, мањкови, расходи
по основу директних отписа потраживања, расходи по основу обезвређења имовине.

3.21. Порез на добитак

Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о
порезу  на  добит  правних  лица  Републике  Србије.  Текући  порез  на  добитак  представља износ
обрачунат  применом прописане пореске стопе од 15% на основицу коју  представља опорезиви
добитак. Опорезиви добитак се утврђује у пореском билансу као добит пре опорезивања исказана у
билансу  успеха,  након  усклађивања  прихода  и  расхода  на  начин  прописан  пореским
законодавством Републике Србије. Износ овако утврђеног пореза и исказаног у пореској пријави се
умањује по основу пореских кредита и пореских подстицаја. 
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Пореско законодавство Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег периода
могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици
из текућег периода исказани у пореском билансу, изузев оних из којих произилазе капитални губици
и  добици,  могу  се  искористити  за  умањење  добити  утврђене  у  пореском  билансу  будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година.

Одложени порез

Одложени порески ефекти обрачунавају  се за  све  привремене разлике  између пореске основе
средстава  и  обавеза  и  њихове  књиговодствене  вредности  утврђене  у  складу  са  прописима  о
рачуноводству Републике Србије. Важеће пореске стопе на дан биланса стања или пореске стопе
које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за утврђивање одложеног пореза. Одложене
пореске обавезе признају се у целини за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска
средства признају се за све одбитне привремене разлике, као и по основу пореских губитака и
пореских кредита који се могу пренети у наредне фискалне периоде до степена до којег је извесно
да ће постојати опорезива добит по основу које се пренети порески губитак и порески кредити могу
искористити.

Текући  и  одложени  порези  признају  се  као  приходи  и  расходи  и  укључени  су  у  нето  добитак
периода, изузев износа одложених пореза који је настао по основу ревалоризације некретнина,
постројења и опреме, као улагања у акције правних лица и банака, а који се евидентира преко
ревалоризационих резерви.
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4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

  У хиљадама динара

 
Остала

нематеријална
имовина

Укупно

Набавна вредност на почетку године 81 81
Стање на крају године 81 81

   
Кумулирана исправка вредности на почетку 
године 55 55
Повећања: 7 7
Амортизација 7 7
Стање на крају године 62 62
Нето садашња вредност:   
31.12.2016. године 19 19
31.12.2015. године 26 26

5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

    У хиљадама динара

 

Пољоприв
редно и
остало

земљиште

Грађевинск
и објекти

Постројењ
а и опрема

Укупно

Набавна вредност на почетку године 331 10.915 22.872 34.118
Укупна смањења 13.026 13.026
Продаја у току године 13.026 13.026
Набавна вредност на крају године 331 10.915 9.846 21.092

Кумулирана исправка вредности на 
почетку године 7.235 10.691 17.926
Укупна повећања 117 756 873
Амортизација 117 756 873
Укупна смањења 8.578 8.578
Продаја у току године 8.578 8.578
Кумулирана исправка вредности на 
крају године 7.352 2.869 10.221
Нето вредност:     
31. децембар 2016. године 331 3.563 6.977 10.871
31. децембар 2015. године 331 3.680 12.181 16.192
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Грађевински објекти: 

Преглед грађевинских објеката према пословним књигама:
 У хиљадама динара: 

Назив 
Управна зграда 
Метална гаража
Машинска радионица 
Бетонски канал 
Асфалтни плато 

Грађевинске објекте  према подацима из  пословних књига чине:   
- Управна зграда за коју Привредно друштво има право својине и 
- Пословна зграда за коју није утврђена делатност (управна зграда) која је изграђена без 

одобрења за градњу. Према подацицима из подедовног листа Држалац ове некртнине је 
Предузеће Кпови, ад, Уб. 

- Према поседовном листу непокретности 447., Предузеће има својину над Зградом 
пословних услуга Машинска радионица и пословни објекат. 

Опрема: 

У  пословним  књигама  Друштва  исказан  је  већи  број  опреме  чија  је  књиговодствена  набавна
вредност једнака исправци вредности.

Одбор директора на седници одржаној 04.08.2016. године донео је Одлуку бр. 43, о продаји 
основних средстава која су означена под редном бројем 1 до 8., у доле наведеној табели: 

Преглед продате опреме:
У хиљадама динара

Назив средства 
Набавна
вредност

Исправ
ка

вредно
сти

Садаш
ња

вредно
ст

Продајна
вредност
средства
без пдв  

Губита
к

Конта
групе
570

Добитак
Конта групе

670

1.Прикључно возило 
кипер 

1.220 300 920 400 520

2.Половно прикључно 
возило 

1.200 195 1.005 380 625

3.Половно прикључно 
возило -полуприколица

1.264 322 942 185 757

4.Половни трактор 
гусеничар 

7.274 7.198 76 600 524

5. Раоник за снег 170 86 84 58 26
6. Половно прикључно 
возило 

262 99 163 150 13

7. Половно прикључно 
возило 

50 25 25 185 160

8. Половни самоходни 
зглобни вибро ваљак 

1.040 170 870 400 470

160 21 139 85 54
386 162 137 50 87

Укупно: 13.026 8.578 4.361 2.493 2.552 684
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Укупно обрачуната амортизација средстава која су продата до дана продаје износи 601 хиљада
динара. 

Обрачуната  амортизација  средстава  која  су  исказана у  пословним књигама на  дан 31.12.2016.
године износи 272 хиљада динара.

Власништво грађевиснких објеката:  
Према Власничким листовима Према књиговодству  Друштва

Назив Површина
у метрима
квадратни

м

Површина у
метрима

квадратним

Садашња
вредност у

хиљадама дин.

816/25 Управна зграда 108 108 887
43/2  Зграда машинске радионице 236 236 2.464
Укупно: 344 344 3,351

Власништво за земљиште: 
Према Власничким листовима Према књиговодству  Друштва

Назив Површина
у метрима
квадратни

м

Површина у
метрима

квадратним

Садашња
вредност у

хиљадама дин.

816/25 земљистe управна зграда 1032 1032
43/2   земљисте масинска радионица 2938 2865
43/1    њива 104 104
99/4 остало непл.земљ 837 837
Укупно: 4911 4911 331

Преглед некретнина, постројења и опреме које имају терета на дан 31.12.2016. године:

    У хиљадама динара

Назив средства 
Датум

почетка
терећења

Датум када
се

планира
скидање
терета /
залоге

Основ за
успостављ

ање
хипотеке

Назив
корисника
хипотеке

Садашња
књиговодств

ена
вредност

средства које
је терећено 

 Управна  зграда  са
земљистем

28.07.2006  кредит 
Уникредит
банка 

887

 Масинска
радионица  са
земљистем

28.072006
 кредит 

Уникредит
банка 

2464

 земљисте  28.07.2006   кредит
Уникредит
банка 

331

Укупно:      3,682
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6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

 У хиљадама динара

 
Купци у
земљи

Укупно

Бруто стање на почетку године 17.098 17.098
Кориговано почетно стање 17.098 17.098
Повећање 3.469 3.469
По основу продаје 3.469 3.469
Смањење 20.124 20.124
По основу наплатe 20.124 20.124
Бруто стање на крају године 443 443
Исправка вредности на почетку године 77 77
Исправка вредности на крају  године 77 77

Нето стање   
31.12.2016. године 443 443

31.12.2015. године 17.021 17.021

Потраживања исказана у  износу  од 443 хиљаде динара односе  се  на  привредно друштво Дтв
Водопривредно,  д.о.о.  Потраживање је  усаглашено  путем Извода отворених  ставки  на  дан  31.
децембра 2016. године. Ово потраживање је старије је од једне године. 
 

7. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

У хиљадама динара

 
Потраживања

за камату и
дивиденде

Потраживања
за више

плаћен порез
на добитак

Укупно

Бруто стање на почетку године 18 1 19
Кориговано почетно стање 18 1 19
Бруто стање на крају године 18 1 19
Нето стање    
31.12.2016. године 18 1 19
31.12.2015. године 18 1 19

Потраживања исказана у износу од 18 хиљада динара односе се на потраживања за уговорену
камату од купаца. Ова потраживања су старија од једне године. 

8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.

Потраживања за више плаћени порез на додату 
вредност 2

 
63

     
Стање 31. децембра  2  63
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9. КАПИТАЛ

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
    
Акцијски капитал 36.736  36.736
Свега основни капитал 36.736  36.736
    
Губитак ранијих година 69.241  49.531
Губитак текуће године 9.344  19.710
Свега губитак 78.585  69.241
    
Стање 31. децембра  

а) Основни акцијски капитал
У хиљадама динара

 
Акцијски
капитал

Укупно

Стање на почетку године 36.736 36.736
Стање 31.12. текуће године 36.736 36.736

Структура акцијског капитала:

 
Број

акција
% акција Износ у 000

Акције физичких лица 19.482 53,03% 19.482
Акције правних лица 12.025 32,73% 12.025
Збирни односно кастоди рачун 5.229 14,23% 5.229
Свега акцијски капитал 36.736 100,00% 36.736

Првих 10 акционара по броју акција:

Назив акционара Број акција
% акција од

укупне
емисије

Телекомуникација доо Блаце 9.171 24,96%
Марковић Зоран 4.208 11,45%
Шуша Зоран 4.020 10,94%
Raiffeisen bank 2.183 5,94%
Благојевић Влада 2.003 5,45%
Проинвестментс ад 1.809 4,92%
Стојановић Предраг 1.497 4,08%
Convest ad 1.340 3,65%
Гаврић Милија 1.269 3,54%
Исаиловић Драгица 1.173 3,19%

Укупан број акционара је 84.
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б) Губитак  
 У хиљадама динара
Стање на почетку године 69.241
Повећање по основу губитка текуће године 9.344
Стање 31.12. текуће године 78.585

в) Губитак до висине капитала  

 
У хиљадама

динара
Стање на почетку године 69.240
Повећање по основу губитка текуће године 9.344
Стање 31.12. текуће године 78.585

10. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

 У хиљадама динара

 2016.
 

2015.
Остале дугорочне обавезе 4.099  19.640
Стање 31. децембра 4.099  19.640

Дугорочни кредити  зајмови у износу од 4.099.хиљада динара односе се на:

Поверилац Валута Датум
Рок
мес.

Камата
%

Стање
дуга

31.12.
2016.

000 дин

Обезбе-
ђење

Телекомуникација доо 
Блаце

РСД
13.06.2012 0 3.859

Телекомуникација доо 
Блаце

РСД
31.12.2013 0 240

Укупно 4.099

Друштво је закључило Уговор о зајму новса са привредним друштвом "Телекомуникације, Блаце
као зајмодавца- већинског акционара, дана 19.07.2011. године на износ од 10.000 хиљада динара,
по Уговору бр. 4421 од 13.08.2012. године у износу од 9.400 хиљада динара и Анексом уговора бр.
1  од  01.01.2014.  године.   Зајмопримац  се  обавезује  да  зајмодавцу  позајмљени  новац  врати
фактурисањем изршених радова од стране Зајмопримаоца све до кончног повратка зајма. 

У  текоћој  години,  уговорне  стране  су  склопиле  Споразум  о  затварању  међусобних  обавеза  и
потраживања да  затворе своје  међусобне  обавезе  и  потраживања у  износу  од 15.541  хиљада
динара, што је и спроведено у пословним књигама Друштва на дан 31. 12.2016. године. 

Доспеће наведених кредита са стањем на дан 31. децембра 2016. године је приказано у следећој
табели:      

 У хиљадама РСД
Период отплате 2016. 2015.

Од 1 до 5 година 4.099 19.640
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11. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Одложене пореске обавезе:    
по основу пореза на добитак 892  1.269
     

Стање на дан 31. децембар  892  1.269

12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
Краткорочни кредити и зајмови у земљи 2.155 2.123
Остале краткорочне финансијске обавезе 925  211
Стање 31. децембра 3.080  2.334

Краткорочни кредити  зајмови у износу од 2.155 хиљада динара односе се на:

Поверилац
Стање дуга
31.12.2016.

000 дин
Уни Кредит банка 2.155
Укупно 2.155

Обавезе према Уни Кредит банци су усагалашене на дан биланса путем Извода отворених ставки

Остале краткорочне финансијске обавезе:
 У хиљадама динара
 2016.  2015.

Остале краткорочне финансијске обавезе 925  211

Стање 31. децембра 925  211

13. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

  У хиљадама динара

  2016.  2015.

     
Примљени аванси у земљи  2.370  2.370
Стање на дан 31. децембар  2.370  2.370

                                                            У хиљадама РСД  

Телекомуникација доо Блаце 2.370
Укупно 2.370

20



"ТАМНАВАПУТ" а.д. УБ
Напомене уз финансијске извештаје који су саставњени за 2016. годину

14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

 
У хиљадама динара

 

Обавезе према
добављачима -

остала повезана
правна лица у

земљи

Укупно

Стање на дан 31.12.2015. године 14.770 14.770
Кориговано почетно стање 14.770 14.770
Повећање 737 737
Нове обавезе 737 737
Смањење 1.236 1.236
По основу плаћања 1.236 1.236
Стање на дан 31.12.2016. године 14.271 14.271

Назив 2016.
Телекомуникација доо Блаце 10.644
Предузеће за путеве Београд 1.020
Адвокатска канцеларија 163
Адвокатска канцеларија 232
Декор лукс Уб 87
Стр Делукс 108
Отпад промет 165
ПЗП Ваљево 455
САРР Цветичанин Предраг 255
Страбаг доо, 100
Жирекс доо Уб 125
Остали 917
Укупно 14.271

15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим 
накнада које се рефундирају 1.624

 
2.485

Обавезе за порез на зараде и накнаде на терет 
запосленог 1.824

 
1.670

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 
на терет запосленог 4.162

 
3.772

Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 3.759

 
3.408

Свега обавезе по основу зарада и накнада зарада 11.369  11.335
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 9.155  6.723
Обавезе према запосленима  290
Остале обавезе 105  96
Свега остале обавезе 9.260  7.109
     
Стање на дан 31. децембар  20.629  18.444
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Обавезе за нето зараде и порезе и доприносе на зараде односе се на укалкулисане зараде за
децембар  2016. годину и обавезе за порезе и доприносе из ранијег периода.у износу од 11.368
хиљада динара.

Друге обавезе у износу од 8.112 хиљада динара односе се на:
Назив 2016.

Обавезе за затезне камате за неплаћене обавезе 6.290
Обрачуната камата за Уни Кредит банку 958
Резервисања за судске спорове 1.901
Остало 5
Укупно 9.154

 
16. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  У хиљадама динара
 2016.  2015.
    

Обавезе за порез на додату вредност по основу 
разлике обрачунатог пореза на додату вредност и 
претходног пореза 6.414

 
5.891

Стање на дан 31. децембар  6.414  5.891

Структура обавеза пораза на додату вредност је следећа: 
Назив 2016.

Обавезе по основу разлике обрачунатог ПДВ-а и претходног пореза 6.414

Укупно 6.414

17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

  У хиљадама динара
 2016.  2015.
    

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге 
дажбине 1.448

 
1.108

     
Стање на дан 31. децембар  1.448  1.108

Назив 2016.

Обавезе за порез на накнаде трошкова за службено путовање запослених изнад 
неопорезивог износа 

31

Обавезе за порез на доходак грађана на накнаде лчанова управног и надзорног 
одбора 

166

Обавезе а сцијалне доприносе по уговирима уз накнаду ( уговор о делу и др. ) 215
Порез на имовину 263
Такса на истицање фирме 239
Накнада за грађевинксо земљиште 531
Накнада за одводњавање 3
Укупно 1.448
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18. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Укупан губитак 78.585  69.241

Укупан капитал без умањења са губитком до висине 
капитала  (36.736)

 
(36.736)

     
Стање на дан 31. децембар  41.849  32.505

19. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
  У хиљадама динара

  2016.  2015.
    

Прихода од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 312

 
1.422

Укупно приходи од продаје производа и услуга 312  1.422
    

Стање на дан 31. децембар  312  1.422

20. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Трошкови материјала за израду 34  64
Трошкови осталог материјала (режијског)  99
Укупно трошкови материјала 34  163
Трошкови горива и енергије 94  294
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 1.960  2.012

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде 
зарада на терет послодавца 351

 
360

Трошкови накнада члановима органа управљања и 
надзора 719

 
316

Остали лични расходи и накнаде 614  523

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 3.644

 
3.211

Трошкови транспортних услуга 33  35
Трошкови услуга одржавања 6  98
Трошкови осталих услуга 10  25
Укупно трошкови производних услуга 49  158
Трошкови амортизације 880  2.628
Трошкови непроизводних услуга 520  533
Трошкови репрезентације 147  36
Трошкови платног промета  8
Трошкови пореза 73  73
Остали нематеријални трошкови 25  208
Укупно нематеријални трошкови 765  858
     

Стање на дан 31. децембар  5.466  7.312
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21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

   
У хиљадама

динара
 2016.  2015.
    
Приходи од камата (од трећих лица)  18
   
Стање на дан 31. децембар  18

22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
    
Остали финансијски расходи 16  5
Расходи камата (према трећим лицима) 2.118  1.929

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне 
клаузуле (према трећим лицима) 32  12
    
Стање на дан 31. децембар 2.166  1.946

Расходи камата:    
   У хиљадама динара
  2016.

Расходи камата по краткорочним и дугорочним 
кредитима/зајмовима  294
Расходи камата за неблаговремено плаћене јавне приходе  1.824
Укупно:  2.118

Структура камата по основу краткорочних и дугорочних обавеза:   

   
У хиљадама

динара
  2016.
   

Расходи камата по основу краткорочних обавеза  294
   
Укупно:  294

23.  РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

 У хиљадама динара
 2016.  2015.
    
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских 
пласмана

 
77

   
Укупно:  77
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24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.
    

Добици од продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 684

 
418

Приходи од смањења обавеза 531  52
Укупно остали приходи 1.215  470
     

Стање на дан 31. децембар  1.215  470

25. ОСТАЛИ РАСХОДИ

  У хиљадама динара

 2016.  2015.
Губици по основу расходовања и продаје 
нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме 2.552

 

10.861
Расходи по основу директних отписа потраживања 560  
Остали непоменути расходи 504  155
Укупно остали расходи  3.616  11.016
     

Стање на дан 31. децембар  3.616  11.016

Остали непоменути  расходи: У хиљадама динара
 2016.  2015.
    

Трошкови спорова 504 155
Стање на дан 31. децембар 504  155

26. ПОСЛОВАЊЕ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА

За  сврхе  ових  финансијских  извештаја,  правна  лица  се  третирају  као  повезана  уколико  једно
правно  лице  има  могућност  контролисања  другог  правног  лица  или  врши  значајан  утицај  на
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24 - Обелодањивање
повезаних страна.  Правна лица могу  улазити у трансакције  које  неповезана лица можда не би
вршила  и  трансакције  са  повезаним  лицима  могу  се  обављати  под  другачијим  условима  и
другачијим  износима  у  односу  на  исте  трансакције  са  неповезаним  правним  лицима.  

Према писменим информацијама које  смо прибавили од Друштва,  повезаном страном са којом
Друштво  обавља пословне трансакције се сматра "Телекомуникација" доо, Блаце које је акционар
привредног друштава са учшћњм у капиталу од 24.96%. Ово привредно друштво је појединачно
најзначајнији  добављач Друштва према коме су исказане обавезе на дан биланса у износу од
10.644  хиљада динра, обавезе по основу зајма у износу од 4.099 хиљада динара и по основу
примљеног аванса у износу од 2.370 хиљада динара.  

У текућој години извршено је фактурисање повезаном правном лицу по основу извршених услуга у
износу од 266 хиљада динара. 
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27. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

а) Компоненте пореза на добитак   
 У хиљадама динара
  2016.
Текући порески расход  -
Одложени порески расход  0
Укупно порески расход периода  0

28. СЕГМЕНТИ ПОСЛОВАЊА

Сегменти пословања представљају делове Друштва које остварују приходе и расходе,  чије
пословне резултате редовно прати руководство Друштва и за које постоје расположиве
засебне финансијске информације.

Друштво је организовало пословање са становишта својих производа и услуга. У том контексту,
постоје две врсте сегмената пословања. 

Сходно томе, на дан 31. децембра 2016. године Друштво није имало  сегменте о којима се
извештава. 

Информације о приходима од продаје 

Приходи од продаје остварени  су на домаћем тружишту и износе 45 хиљада динара (продаја
производа на велико) и по основу вршења услуга у износу од 266 хиљада динара. 

29. НАКНАДЕ КЉУЧНОГ РУКОВОДСТВА

Накнаде председника и чланова одбора директора обрачунате су у износу од 719 хиљада динара,
на терет трошкова теккуће године. 

30. ПРЕУЗЕТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

а) Судски спорови

На дан израде биланса, Друштво.  води следеће судске спорове у којима је тужена страна:

Тужилац Износ (дин) Напомена
1. КОМПАНИЈА Дунав осигурање 14.243.47 Неплаћен рачун
2. Кузмановић Зоран 48.560.00 Накнада зараде
3. Ашковић Бранко 54.110.00 Накнада зараде

4.
Васовић Зоран,Максимовић 
Милан,Кузмановић Зоран

301.502.71 Накнада зараде

5. Благојевић Александар 155.693.03 Накнада зараде
6. Јовић Радоје 140.268.11 Накнада зараде
7. Јеврић Татјана 129.079.07 Накнада зараде
8. Пантелић Зоран,Благојевић Слободан 166.170.99 Накнада зараде
9. Петровић Никола 255.280.24 Накнада зараде

10. Ђорђевиц Војислав 488.793,86 Нематеријална штета
УКУПНО 1.900.923,57 
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Друштво је проценило негативан исход спора у износу од 1.901 хиљада динара и по том основу,
извршило је резервисања у износу од 1.901хиљада динара.

Против Друштва је покренут судски спор  од стране физичког лица за изгубљену добит из радног
односа  и  накнаде  штете,  чија  је  опредељена  вредност  342  хиљаде  динара.  По  првостепеној
пресуди која је  донета на терет Друштва,  Адвокат је поднео залбу Апелационом суду и према
процени адвоката Суд би требао да усвоји жалбу. По првостепеној пресуди у пословним књигама
Друштву је наложено да тужиоцу исплати износ главног дуга  и обрачунате камате  од 622 хиљаде
динара. Друштва је исказало обавезе по овом основу  и остале трошкове у износу од 489 хиљада
динара. 

б)  Хипотеке, јемства и гаранције 

Друштво  има  хипотеке  и  друга  ограничења над  располагањем некретнинама,  постројењима и
опремом. На дан израде биланса Друштво је имало под хипотеком 
следећа средства:

Број и датум решења Поверилац

Површина
пољопривред
ног земљишта

под
хипотеком

Износ
потраживања

Напомена

П-2983/06
25.07.2006

Уникредит
банка

49.110 квм 38.619.01 евра

107-433-16-668/2014-3
26.03.201

Република
србија  пореска
управа

49.110 квм 5.810.233. дин

31. ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

Друштво  није  извршило  обрачун  бенефиција  запосленим  у  складу  са  Међународним
рачуноводственим стандардом МРС 19 – Примања запослених. Према нашем мишљењу, обрачун
бенефиција запосленим према законским прописима и условима пословања који важе у Републици
Србији  заснива  се  на  много  претпоставки  које  се  не  могу  утврдити  са  прихватљивим  нивоом
вероватноће те сматрамо да би њихов обрачун и исказивање у финансијским извештајима Друштва
био контрапродуктиван јер би смањио поузданост финансијских извештаја.  

32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Уаправљање капиталом 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување могућности
да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима
и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. 

Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва преиспитују структуру капитала на годишњој
основи. 

Показатељи задужености Друштва са стањем на креју године били су следећи: 
 2016.  2015.
Укупна задуженост                5.024               19.851
Готовина и готовински еквиваленти
Нето задуженост                5.024               19.851
Капитал
Укупни капитал                5.024               19.851
Показатељ задужености 100,0%  100,0%
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Друштво је остварило : 
У хиљадама динара 

а) Губитак изнад висине капитала 41.849

б) Укупан капитал Друштва 36.736

Циљеви управљања финансијским ризицима 

Пословање  Друштва  је  изложено  различитим  финансијским  ризицима  и  то:  тржишном  ризику,
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима Друштва је
усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању
могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. Друштво не користи никакве
финансијске инструменте заштите од ефектата финансијских ризика на пословање, због тога што
такви  инструменти  нису  у  широкој  употреби,  а  не  постоји  ни  органозовано  тржите  таквих
инструмената у Републици Србији. 

Тржишни ризик

У  свом  пословању  Друштво  је  изложено  финансијским  ризицима  и  у  том  склопу  је  изложено
тржишном ризику који се јавља као : 1) девизни ризик и 2) ризик од промене каматних стопа. 

Девизни ризик

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне финансијске
пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте,
дугорочне  кредите,  остале  дугорочне  обавезе,  краткорочне  финансијске  обавезе  и  обавезе  из
пословања номиниране у страној валути.

Друштво нема књиговодствену  вредност  монетарних средстава  и  обавеза  Друштва  у  страним
валутама на дан извештавања, те стога није изложено девизном ризику, осима за обавезе које су
везане за одређену валуту. 

Каматни ризик

Друштво  је  изложено ризику  промене каматних стопа  на  средствима и  обавезама  код  којих  је
каматна  стопа  варијабилна.  Овај  ризик  зависи  од  финансијског  тржишта  и  Друштво  нема  на
располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности
да  дуговања  према  Друштву  измире  у  потпуности  и  на  време,  што  би  имало  за  резултат
финансијски  губитак  Друштва.  Кредитни  ризик  обухвата  дугорочне  и  краткорочне  финансијске
пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У  Републици  Србији  не  постоје  специјализоване  рејтинг  агенције  које  врше  независну
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да користи
остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које пружа Агенција за
привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са одређеним пословним партнером у
циљу  одређивања  његовог  бонитета.  На  основу  бонитета  купца,  утврђује  се  износ  његове
максималне  кредитне  изложености,  у  складу  са  пословном  политиком  усвојеном  од  стране
руководства  Друштва.  Износ  максималне  кредитне  изложености  ревидира  се  најмање  једном
годишње.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном
ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.
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Prinos na ukupni kapital (bruto dobiUsopstueni
kaoital) 0

Neto prinos na soosfueni kaoital (neto dobiUkaoital) 0
Poslovni neto dobitak (neto dobitaUooslovni orihodi) 0
Stepen zadu2enosti (ukupne obaveze/poslovna
Pasiva 0

Likvidnost I stepena (gotovina igot. ekvivalenti/kroz
kratkorodne obaveze) 0,00

Likvidnost ll stepena (obrtna imovina-
zalihe/kratkorodne obaveze) 0,0096

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoroine
obaveze) u 000
Cena akciia (naiviSa i nainiZa u izveStainom oeriodu) 33-20
TrZiSna kapitalizaciia 31. 12.2016. oodine 88,129,664
Dobitak oo akciii
lsplacena dividenda za ooslednie 3 oodine Nije bilo isplate dividende
3. lnformacije o ostvareniima druStva po segmentima
Prihod od orodaie ekstemim kuocima 312
Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog
druStua
Rezultati svakoo seomenta
lmovina i obaveze seomenata
Kupci i dobavlja6i koji u6estuuju sa vi5e od 10olo u
ukupnom prihodu tj obavezama druStva prema
dobavliadima doo Telekomunikaciia Blace,
Na6in formirania transfernih cena
4.Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti ve6u od i0% u odnosu na

prcthodnu godinu u;
lmovini iobavezama
Nekretnine, postroienia i oprema i biolo5ka sredstva: Smanieni su za 5.328
Duooroini fi nansiiski olasmani:
Zalihe:
Kratkoro6na ootra2ivania. olasmani i ootovina: Smanjeni su za 16.639
Dugorodne obaveze: Obaveze su smaniene za 15.541
Kratkorodne obaveze: Obaveze su povec€lne za 746

Neto dobitak,gubitak Gubitak je 9.344 odraz je smanjenja prihoda -
nedostataka posla u Dru5fuu

5. Navesti sluEajeve kod kojih postoji
neizvesnost naplate prihoda ili mogudih
budu6ih troSkova koji mogu znaEajno
uticati na finasiisku ooziciiu dru5tva

nema

5. Podaci o sopstvenim
akciiama Broj akcija % od ukupnog broia izdatih akcija

Sticanje sopstvenih akcija DruSfuo ne poseduje sopstvene
akciie

Prodaia sopstvenih akciia
PoniStenie soostvenih akciia
7. Ulaganja u;
Razvoi osnovne delatnosti
lnformacione iehnolooiie
Ltudske resurse
8. Navesti iznos, naEin formiranja i

upotrebu rezeryi u poslednie dve oodine:
9. Navesti sve bitne poslovne dogatlaje koji su se desili od dana bitansiranj- Oo Aana

podnoienja izve5bh; Skupstina akcionara .
10.obrazloiitiiostalebitnepromenepodatakasadrZanihuprospe
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Preduzece AD "TAMNAVAPUT"
ul. Prvog maja br.126 Ub
Maticni broj:07291582;
PIB 101350740

Na osnovu clana 329 tacka 8 i clana 370 . Zakona 0 privrednim drustvirna
( "Sluzbeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) ) i clana 36 stav 9 Statuta preduze6a
A.D. ''Tamnavaput'' Ub

Skupstina akcionara Preduze6a za puteve a.d. "Tamnavaput" , na sednici
odrzananoj dana 22.06.2016. godine done la je

Odluku 0 usvajanju finansijskog izvestaja

1. Usvaja se finansijski izvestaj Preduze6a za niskogradnju A.D."Tamnavaput"
Ub za poslovnu 2016. god.

2. lzvesta] 0 poslovanju drustva za period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godine
sastavni je deo ove odluke

3,.Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

Dostavljeno;
-na oglasnu tablu
-finansijskom sektoru
-a.p.r.
-arhivi Predsednik skupstine akcionara

~ha/~/~~~d
Vlada BlagoieVi6




	У 2016 Друштво је разврстано у микро правно лице
	2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
	3. ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
	3.5. Уписан а неуплаћен капитал

	У 2016 Друштво је разврстано у микро правно лице (1)
	2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (1)
	3. ОСНОВНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ (1)
	3.5. Уписан а неуплаћен капитал




