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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
Оснивачу и руководству Linde gas Srbija а.д. Бечеj 
 
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва Linde gas Srbija а.д. Бечеj 
(у даљем тексту “Друштво”), приложених на странама 2 до 52 који обухватају биланс стања на дан 31. 
децембра 2017. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама 
на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних 
рачуноводствених политика и друге напомене уз финансијске извештаје. 
 
Одговорност руководства за финансијске извештаје 
 
Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са 
Законом о рачуноводству Републике Србије, као и за интерне контроле које руководство сматра 
неопходним за састављање финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од 
материјалног значаја, настале услед криминалне радње или грешке. 
 
Одговорност ревизора 
 
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу обављене 
ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије применљивим у 
Републици Србији. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима као и да ревизију 
планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји 
не садрже погрешне информације од материјалног значаја. 
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и 
обелодањивањима у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања, 
укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима, 
насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне 
контроле које су релевантне за састављање и фер презентацију финансијских извештаја у циљу 
осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о 
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених 
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену 
опште презентације финансијских извештаја.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну 
основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Мишљење 
 
Према нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално 
значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2017. године, као и резултате 
његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије. 
 
Извештај о другим законским и регулаторним условима  
 
Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег извештаја о пословању у складу са захтевима 
Закона о рачуноводству Републике Србије. У складу са Законом о ревизији Републике Србије, наша 
одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању за 2017. годину са 
финансијским извештајима за ту пословну годину. Према нашем мишљењу, финансијске информације 
обелодањене у годишњем извештају о пословању за 2017. годину усаглашене су са ревидираним 
финансијским извештајима за годину која се завршава 31. децембра 2017. године. 
 
Београд, 2. април 2018. године 

 
 

Александар Ђурђевић 
Овлашћени ревизор 
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1.   ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 
Привредно друштво Linde gas Srbija а.д. Бечеј (у даљем тексту "Друштво") је правни наследник 
Диоксид Радне организације за прераду угљендиоксида, Бечеј, основане 1. маја 1979. године. У 
току 2001. године, Linde A.G. Минхен, Немачка је докапитализацијом стекао 50,002% акција 
капитала Друштва чиме је остварио контрoлу над пословањем Друштва. 
 
Током 2003. године Linde A.G. Минхен је повећао свој акцијски капитал на 82,43%, а почетком 2012. 
године, након преузимања Друштва откупом акција од мањинских акционара на 87,26%.  
 
Основна делатност Друштва је производња индустријских гасова. Друштво је уписано je у Регистар 
привредних субјеката  Агенције за привредне регистре Решењем број 2058/2005 дана 24. фебруара 
2005. године. 
 
Дана 30. марта 2016. године у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, 
решењем број 24911/2016 уписан је огранак Друштва; Линде гас Србија а.д. Бечеј – огранак 
производња сировог ЦО2 са претежном делатносшћу 0620 – Експлоатација природног гаса. Дана 
2. јуна 2016. године Друштво је преузело одобрење број 310-25/83 за експлоатацију природног 
угљендиоксида за гасно поље „Бечеј – CO2“, број из Катастра експлоатационих поља – 65. 

 
Матични број Друштва је 08128570, а Порески идентификациони број 100739107. Регистровано 
седиште Друштва је Петровоселски пут 143, 21220, Бечеј. Просечан број запослених Друштва, 
2017. години је 71  запослен (у 2016 години: 72 запослених). 
 
 

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

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

 
Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији дефинише 
одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од МСФИ као што 
следи: 
 

• Друштво је ове финансијске извештаје саставило у складу са захтевима Правилника о 
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 95/2014) и формату прописаном  
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна 
друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95/2014 и 144/2014), који 
одступа од формата дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских 
извештаја” и МРС 7 – “Извештај о токовима готовине”. 
 

• Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-896/2014-16 од 13. марта 
2014. године (Службени гласник Републике Србије бр. 35/2014) утврђује да званичне 
стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и 
Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 
2013. године. Након 31. јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број 
допуна, годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним 
стандардима и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих 
МРС, који нису преведени и званично усвојени у Републици Србији. 

  
• Одређеним подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се 

признавање, вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода 
и расхода која одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 

 
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, ови финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 
 
Приликом састављања ових финансијских извештаја, Друштво није применило МСФИ и МРС који 
у својим одредбама дозвољавају ранију примену. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако није 
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 
 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике 
образложене у напомени 3.  

 
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама 
динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
 
Ови појединачни финансијски извештаји одобрени су од стране директора – председника извршног 
одбора дана 14. марта 2018. године. 
 

2.2. Упоредни подаци 
 

Упоредне податке представљају финансијски извештаји на дан и за годину завршену на дан 31. 
децембра 2016. године. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
3.1. Приходи и расходи 
 

Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва преноси 
на купца, а то подразумева датум испоруке производа купцу. 
 
Приходи се исказују по правичној вредности средстава која су примљена или ће бити примљена у 
нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.  

  
Приходи и расходи од камата се књиже у корист, односно на терет обрачунског периода на који се 
односе.   

 
3.2 Прерачунавање износа у страним средствима плаћања 
 

Пословне промене у страним средствима плаћања током године, прерачунавају се у динаре по 
званичном курсу утврђеном на међубанкарском тржишту, важећем на дан сваке пословне промене.  

 
Све позиције средстава и обавеза у страним средствима плаћања су прерачунате у њихову 
динарску противвредност по званичном курсу, важећем на дан биланса стања. 

 
Позитивне и негативне курсне разлике настале по основу прерачуна пословних промена 
потраживања и обавеза у страним средствима плаћања су књижене у корист или на терет биланса 
успеха. 

  
3.3. Бенефиције за запослене 

 
а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа 
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална 
сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет 
послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Друштво је, 
такође обавезно да од бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, 
уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет 
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе. 

 
 б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 
Друштво је на основу одредби Појединачног колективног уговора у обавези да исплати 
запосленима отпремнине у висини три зараде које је запослени остварио у месецу који претходи 
месецу у којем се исплаћује отпремнина, односно у висини три просечне месечне зараде 
исплаћене у Друштву за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, или три 
просечне месечне зараде остварене у Републици. Износ исплаћене отпремнине запосленом 
утврђује се као најповољнија опција за запосленог.  
 
Друштво има могућност исплате јубиларних награда запосленима на основу одлуке Надзорног 
одбора. 

 
3.4.  Порези и доприноси 
 
3.4.1.  Порез на добитак 

 
Текући порез на добитак 
 
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске стопе 
од 15% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка пре 
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским 
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите.  
 
Закон о порезу на добитак 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 могу се користити за умањење пореске основице 
будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици настали пре 1. јануара 
2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не дужем од десет година. 
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3.4.  Порези и доприноси (наставак) 
 
3.4.1.  Порез на добитак (наставак) 

 
Одложени порез на добитак 

 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се 
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска срeдства се признају за све 
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне 
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се 
oдлoжeна пoрeска срeдства мoгу искoристити. 
 
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује 
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. На дан 31. децембра 2017. 
године, одложена пореска средства и обавезе обрачунати су по стопи од 15% (31. децембра 2016. 
године: 15%). 

 
3.4.2. Порези и доприноси који не зависе од резултата 

 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и 
доприносе који се плаћају према разним републичким и општинским прописима.  

 
3.5.  Стална имовина 
 
3.5.1. Нематеријална имовина 
 

Нематеријална имовина је средство без физичке супстанце које се може идентификовати.  
  
Почетно признавање нематеријалних улагања врши се  по набавној вредности или цени коштања. 
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
 
Издаци за нематеријалну имовину признају се као нематеријално средство ако и само ако је 
вероватно да ће средство генерисати економске користи за Друштво и ако се издаци за то средство 
могу поуздано мерити.  
 
Нематеријална имовина се, након почетног признавања, одмерава по набавној вредности 
умањеној за акумулирану исправку вредности и губитке услед обезвређења.  

 
3.5.2. Некретнине, постројења и опрема 

 
Почетно признавање некретнина, постројења и опреме која испуњава услове за признавање 
средстава врши се по набавној вредности. 
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 
 
Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим 
издацима побољшава стање средства изнад његовог првобитно процењеног стандардног учинка.  
 
Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у периоду у којем су настали. 
 
Некретнине, постројења и опрема се, након почетног признавања, одмеравају по набавној 
вредности умањеној за акумулирану исправку вредности и губитке због обезвређења. 
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3.5.  Стална имовина (наставак) 

 
3.5.3. Инвестиционе некретнине 
 

Инвестиционе некретнине (земљиште и зграде) сврставају се у инвестиционе некретнине ако се 
држе ради повећања вредности или давања у закуп. Средство које се даје у закуп класификује се 
као инвестиционa некретнинa ако се као такво може посебно идентификовати, односно ако је његов 
највећи део дат у закуп, а безначајан део се односи за обављање његове сопствене делатности.  
 
Почетно мерење инвестиционих некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној 
вредности или по цени коштања.  
 
Набавну вредност чини вредност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и 
трошкове довођења средства у стање функционалне приправности, умањена за било које 
трговинске попусте и рабате. 

 
Накнадни издаци који се односе на већ признату инвестициону некретнину увећавају вредност те 
инвестиционе некретнине, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи од 
инвестиционе некретнине да буде већи од првобитно процењене стопе приноса те инвестиционе 
некретнине.  
 
Сви остали накнадни издаци који не испуњавају претходно наведене услове признају се на терет 
расхода периода у коме су настали. 
 
Инвестиционе некретнине исказују се по набавној вредности умањеној за акумулирану исправку 
вредности. 

 
3.6. Амортизација  

 
Амортизација сталне имовине обрачунава се пропорционалнoм методом, током процењеног 
преосталог века корисне употребе. Корисни век употребе и стопе амортизације за главне групе 
средстава су следеће: 

 Корисни век у 
годинама 

 Стопа 
амортизације 

 
Нематеријална улагања 

 
5 - 8 

 
12,50% - 20,00% 

Грађевински објекти 20 - 50  2,00% -   5,00% 
Опрема 10 - 20  5,00% - 10,00% 
Транспортна средства 5 - 10  10,00% - 20,00% 
Пословни инвентар и намештај 5 - 7  14,30% - 20,00% 
Рачунарска опрема 5  20,00% 

 
3.7. Умањење вредности имовине 
 

На дан састављања финансијских извeштаја врши сe прoцeњивањe пoстoјања билo каквих 
индиција о умањењу врeднoсти материјалне и нематеријалне имовине. Укoликo пoстoји индиција 
да, за наведену имовину пoстoји oбeзврeђeњe, надокнадиви изнoс тe имoвинe сe прoцeњујe какo 
би сe утврдиo изнoс oбeзврeђeња. Књиговодствена вредност се смањује на надокнадиву вредност, 
а разлика се признаје као трошак (губитак по основу обезвређења средстава) на терет биланса 
успеха у периоду у коме је обезвређење настало. Губитак по основу обезвређења се сторнира 
уколико су се околности које су утицале на умањење вредности промениле. 

 
На дан 31. децембра 2017. године, на основу процене руководства Друштва не постоје индиције 
да је вредност  имовине  обезвређена. 

 
3.8.  Залихе  

 
Залихe сe исказују пo цeни кoштања или пo нeтo прoдајнoј врeднoсти у зависнoсти кoја јe нижа. 
Нeтo прoдајна врeднoст јe цeна пo кoјoј залихe мoгу бити прoдатe у нoрмалним услoвима 
пoслoвања накoн умањeња цeнe за трoшкoвe прoдајe. 
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3.8.  Залихе (наставак) 
 

Залихе сировина и материјала вреднују се према трошковима набавке које чини вредност по 
фактури добављача увећана за зависне трошкове набавке и умањена за трговачке попусте и 
рабате. 

 
Врeднoст прoизвoдњe у тoку и гoтoвих прoизвoда укључују свe дирeктнe трoшкoвe прoизвoдњe, 
каo и oдгoварајући дeo трoшкoва пoгoнскe рeжијe. 

 
Залихе робе у магацину евидентирају се по набавној вредности. Набавну вредност чини вредност 
по фактури добављача, увећана за зависне трошкове набавке и умањена за било које трговинске 
попусте и рабате. 

 
Обрачун излаза залиха врши се по методи просечне пондерисане цене. 

 
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да 
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са 
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не 
одговарају стандардима се отписују. 
 

3.9. Лизинг 
 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на корисника 
лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва над 
средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг. 

 
Друштво као давалац лизинга 

 
Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе 
током периода трајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем 
оперативног лизинга додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на 
пропорционалној основи током периода трајања лизинга. 

 
Друштво као корисник лизинга 

 
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају каo средства 
Привредног друштва по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку  
периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као 
обавеза по финансијском лизингу. 

 
Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по 
основу лизинга са циљем постизања константне стопе учешћа у неизмиреном износу обавезе. 
 
Финансијски расходи се признају одмах у билансу успеха, осим ако се директно могу приписати 
средствима која се оспособљавају за употребу, у којем се случају капитализују у складу са 
општом политиком Привредног друштва о трошковима позајмљивања. 

 
Рате  по  основу  оперативног  лизинга  се  признају  као  трошак  на  линеарној  основи  за  време 
трајања лизинга, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава временски 
шаблон трошења економских користи од изнајмљеног средства. 

 
У случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају 
се као обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смањење трошкова изнајмљивања на 
линеарној основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава 
временску структуру трошења економских користи од изнајмљеног средства. 
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3.10. Финансијски инструменти  
 

Финансијска средства и финансијске обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва, од 
момента када се Душтво уговорним одредбама везало за инструмент. Куповина или продаја 
финансијских средстава признаје се применом обрачуна на датум поравнања, односно датум када 
је средство испоручено другој страни. 
 
Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним 
правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената 
реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје 
када је обавеза предвиђена уговором испуњена, отказана или истекла. 

 
Дугорочни финансијски пласмани 
 
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу и остале дугорочне пласмане. 
Учешћа у капиталу која се котирају на берзи се почетно одмеравају по набавној вредности. 
Накнадно одмеравање се врши, на сваки датум биланса стања, ради усклађивања њихове 
вредности са тржишном вредношћу. Остали дугорочни финансијски пласмани вреднују се по 
методу набавне вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради 
свођења на њихову надокнадиву вредност. 
 
Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и  остала краткорочна потраживања  
 
Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања се признају и 
евидентирају у износу продајне вредности производа, робе, односно услуге уз умањење за 
трговачке попусте и рабате и увећање за обрачунати порез на додату вредност.  
 
Исправка вредности за сумњива и спорна потраживања врши се на основу процене руководства о 
наплативости наведених потраживања, када наплата целог или дела потраживања више није 
вероватна.  
 
Готовина и готовински еквиваленти 
 
Под готовином и готовинским еквивалентима у финансијским извештајима Друштва исказују се 
готовина у благајни и стања на текућим рачунима и остала новчана средства расположива до три 
месеца. 
 
Финансијске обавезе  
 
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби. 
Финансијске обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу 
закључених уговора. 
 
Oбавeзe из пословања  
 
Обавезе према добављачима и остале обавeзe из пословања сe прoцeњују пo њихoвoј нoминалнoј 
врeднoсти.            

 
3.11. Резервисања 

 
 Резервисање се признаје када постоји обавеза настала као резултат прошлих догађаја, ако је 

вероватно да ће измирење те обавезе довести до одлива ресурса, и ако се може направити 
поуздана процена износа дате обавезе.  

 
 
4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 
могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентиране вредности 
средстава и обавеза као и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан 
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
финансијских извештаја.  
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак) 
 
4.1. Процена и претпоставке 
 

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

 
4.2. Амортизација и стопа амортизације 
 

Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом економском веку 
трајања некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Друштво процењује економски век на 
основу тренутних предвиђања. 

 
4.3.     Исправка вредности потраживања  

 
Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања од екстерних купаца и других дужника 
на основу процењених губитака који настају, јер дужници нису у могућности да изврше плаћања. У 
процени одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се 
ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у 
условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване 
будуће наплате.  

 
4.4.     Фер вредност 

 
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и пасиве 
за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно разликује од 
књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног искуства, као ни 
стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале финансијске активе и 
пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, 
правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног тржишта.  

 
Руководство Друштва врши процену ризика и, када се оцени да вредност по којој се имовина води 
у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности. По мишљењу руководства 
Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају вредност која је, у датим 
околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања. 
 

5.  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
У хиљадама динара 

Година која се завршава 
  31.децембра 
  2017.  2016. 
Приходи од продаје робе 
 - у земљи 150.850  149.203 
 - у иностранству 9.142  19.436 

 159.992  168.639 
Приходи од продаје производа и услуга 
 - у земљи 246.393  267.630 
 - у иностранству 42.219  60.485 
 - повезанa правнa лица (напомена 31) 264.078  236.656 

 
 

552.690  564.771 

 
 

712.682  733.410 
 
6.  ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 
 

Приходи од закупнина 12.214  12.121 

 
 

12.214  12.121 
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7.  НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ И ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

  У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
а) Набавна вредност продате робе    
    
Набавна вредност продате робе – повезана лица (напомена 31) 22.701  63.595 
Набавна вредност продате робе 78.571  54.307 
 101.272  117.902 
 
б) Трошкови материјала    
    
Трошкови сировина – повезана лица (напомена 31) 9.986  19.845 
Трошкови сировина 42.162  60.443 
Трошкови материјала, резервни делови, ситан инвентар –  
   повезана лица (напомена 31) 579  1.967 
Трошкови материјала, резервни делови, ситан инвентар 12.487  13.349 
Трошкови канцеларијског материјала  759  879 
Трошкови осталог материјала 95  134 

        
 

66.068  96.617 
 

в) Трошкови горива и енергије    
    
Трошкови електричне енергије 6.018  12.668 
Трошкови горива и мазива 21.427  23.435 
Трошкови природног гаса 6.902  6.864 

        
 

34.347  42.967 
 
 
8. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 
 

Приходи од активирања сопствених учинака исказани  у пословној 2017. години, у износу од 29.439 
хиљада  динара (2016. године: 41.087 хиљада динара), садрже приходе од употребе сопственог 
сировог угљендиоксида у износу од 17.487 хиљада динара и приходе од коришћења сопственог 
превоза у поступцима набавке материјала и робе у износу од 11.023 хиљаде динара. 
 
 

9. ТРOШКOВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 
   
Бруто зараде и накнаде запосленима   87.451  86.415 
Доприноси на терет послодавца  15.332  14.824 
Путни трошкови, дневнице и остали лични расходи  9.742  9.123 
Трошкови накнада органима управљања и надзора 721  906 
     
  113.246  111.268 
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10. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 

Транспортне услуге  106.603  82.458 
Услуге одржавања   18.239  15.422 
Трошкови IT услуга – повезана лица (напомена 31)  9.206  7.629 
Трошкови закупнина – повезана лица (напомена 31)  2.526  1.744 
Трошкови закупнина – остала правна лица  2.375  1.181 
Трошкови рекламе и пропаганде  329  251 
Остали трошкови производних услуга – повезана лица  
   (напомена 31)  725  2.391 
Остали трошкови производних услуга – остала  
   правна лица  3.606  4.262 
     

  143.609  115.338 
 
 
11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА  

  У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2017.  2016. 
а) Трошкови амортизације    

Трошкови амортизације (напомена 18 i 19)  107.436  96.862 
 107.436  96.862 

б) Трошкови резервисања    
  

Трошкови дугорочних резервисања по основу отпремнина  -  606 
Трошкови резервисања по основу неискоришћених  
   годишњих одмора 136  - 
Трошкови резервисања по основу накнаде штете -  5.012 
Трошкови резервисања по основу накнаде за експлоатацију  
   минералних сировина 34.407  - 

        
 

34.543  5.618  
 
 
12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 
     

Трошкови стручног усавршавања  569  1.037 
Трошкови консултантских услуга  2.010  2.085 
Трошкови здравствених услуга  589  611 
Трошкови лиценци  186  360 
Трошкови услуга депоа  18.813  19.040 
Трошкови осталих непроизводних услуга  3.236  1.858 
Трошкови репрезентације  1.501  2.025 
Трошкови премије осигурања  9.864  10.091 
Трошкови платног промета  634  702 
Трошкови чланарина  839  421 
Трошкови пореза  1.134  2.043 
Трошкови накнада и такси  1.815  432 
Трошкови накнаде за експлоатацију минералних сировина 1.547  996 
Остали нематеријални трошкови  1.924  2.765 
     

  44.661  44.466 
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13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ И РАСХOДИ 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
а)  Финансијски приходи  2017.  2016. 
 

Приходи од камата 179  474 
Позитивне курсне разлике:    
  - повезана правна лица (напомена 31) 526  599 
  - остала правна лица 1.660  4.750 
Приходи од искоришћеног каса сконта 223  189 
    

 2.588  6.012 
б)  Финансијски расходи 
Расходи од камата 189  438 
Негативне курсне разлике    
  - повезана правна лица (напомена 31) 1.503  506 
  - остала правна лица 9.236  2.539 
    

 10.928  3.483 
 
14. OСТАЛИ ПРИХОДИ  

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Дoбици од продаје отпадака 3.231  3.126 
Вишкови 222  926 
Приходи од наплаћених обезвређених  потраживања  
   (напомена 25) 9.226  5.375 
Приходи од укидања дугорочних резервисања за отпремнине 249   
Приходи од укидања резервисања за неискоришћене  
   годишње одморе 3.158  2.784 
Приходи од укидања осталих дугорочних резервисања 2.002  - 
Приход од усклађивања вредности резервних делова  
   (напомена 25) 312  - 
Остали непоменути приходи 344  454 

 
 

18.744  12.665 
 
 
15. OСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 
 а)  Остали расходи 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Губици по основу продаје и расходовања опреме 7  8.216 
Мањкови 2.870  3.200 
Расходи по основу директних отписа потраживања 11.386  4.746 
Расходи сировине, материјала и робе 3.883  368 
Усклађивање вредности материјала, резервних делова и ситног 
инвентара (напомена 25) 364  273 
Остали непоменути расходи 280  296 
    
 18.790  17.099 
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15. OСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (наставак) 
 

б)  Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности 
кроз биланс успеха 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Обезвређење  потраживања од купаца (напомена 25) 7.557  4.613 
    
 7.557  4.613 

 
16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 
а)  Компоненте пореза на добитак 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Порески расход периода (14.129) (17.330)
Одложени порески приходи периода 8.967 8.009 
    
 (5.162)  (9.321)

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

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Добитак пре опорезивања 92.066  148.574
    
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%  (13.810) (22.286)
Порески ефекти расхода који се не признају у     
   пореском билансу (7.278) (13.491)
Порески кредити по основу улагања у некретнине, 
   постројења и опрему 6.959 8.535 
  
 (14.129) (17.330)

 
в)  Одложена пореска средства 
 
Структура одложених пореских средстава приказана je у наредној табели: 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

31. децембра 
  2017.  2016. 
Одложена пореска средства по основу: 
 -     основних средстава  5.223  3.658 
 -     резервисања за залихе  1.455  1.448 
- резервисања за отпремнине 1.272  1.271 
- признавања пореских кредита 16.665  14.453 
- резервисања за накнаду за коришћење минералних 

сировина 5.161  - 
- остале привремене разлике 21  - 

    
 29.797  20.830 
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16. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
в)  Одложена пореска средства (наставак) 
 
Одложена пореска средства на дан 31. децембра 2017. године у износу од 29.797 хиљада динара 
(31. децембра 2016. године: 20.830 хиљада динара) настала су као последица разлике између 
пореске основице појединих средстава и обавеза и износа тих средстава и обавеза исказаних у 
билансу стања, као и по основу пореског кредита по основу улагања у основна средства. 

 
д) Непризната пореска средства и пренети порески кредити 

 
На дан 31. децембра 2017. године Друштво није признало одложена пореска средства по основу 
неискоришћених пореских кредита у износу од 45.804 хиљадe динара (31. децембра 2016: 57.237 
хиљада динара), услед неизвесности да ли ће постојати довољан опорезиви добитак у будућим 
периодима на терет кога би се могло извршити признавање пренетих пореских кредита.  
 
Укупно пренети порески кредити (признати и непризнати) истичу у следећим годинама: 

 
  У хиљадама динара 

 
 Година која се завршава 

31. децембра 
Година настанка Година истека 2017.  2016. 
      
2007.  2017. -  9.220 
2008.  2018. 30.926  30.926 
2009  2019. 3.976  3.976 
2010.  2020. 5.307  5.307 
2011.  2021. 9.574  9.574 
2012.  2022. 7.351  7.351 
2013.  2023. 5.335  5.335 
      
   62.469  71.689 

 
 
17. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 

 У хиљадама динара 
за годину која се завршава 

31. децембра 
  2017.    2016.  

    
Нето добитак  86.904  139.253 
Просечан пондерисани број акција 38.662  38.758 
    
Основна зарада по акцији (у динарима) 2.248  3.593 
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18. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

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

 Остала права и 
лиценце  Софтвери  

Нематеријална 
имовина у 
припреми  Укупно 

Набавна вредност        
Стање на дан 1. jануар 2016. године 56.892  15.309  2.541  74.742 
Повећања у току године -  -  1.632  1.632 
Oтуђења и расходовања -  (13.911)  -  (13.911)
Пренос у оквиру конта исте класе -  -  13.265  13.265 
Пренос са инвестиција у току 1.149  16.289  (17.438)  - 
Стање на дан 31. децембар  
   2016. године 58.041  17.687  -  75.728 
Промена у току године -  -  -  - 
Стање на дан 31. децембар  
   2017. године 58.041  17.687  -  75.728 

       
Исправка вредности        
Стање на дан 1. јануар 2016. године 55.773  12.710  -  68.483 
Амортизација за текућу годину  
   (напомена 11) 309  2.453  -  2.762 
Отуђења и расходовања -  (13.833)  -  (13.833)
Стање на дан 31. децембар  
   2016. године 56.082  1.330  -  57.412 
Амортизација за текућу годину  
   (напомена 11) 573  2.354  -  2.927 
Стање на дан 31. децембар  
   2017. године 56.655  3.684  -  60.339 

       
Садашња вредност на дан  
   31. децембар 2016. године 1.959  16.357  -  18.316 
Садашња вредност на дан  
   31. децембар 2017. године 1.386  14.003  -  15.389 
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19. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

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

   У хиљадама динара 

 

Земљиште  
Грађевински 

објекти  
Инвестиционе 
некретнине 

  
 

Постројења 
и опрема   

Постројења 
и опрема у 
припреми  

Аванси за 
некретнине 
постројења и 

опрему  Укупно 
Набавна вредност              
Стање на дан 1. јануар  
   2016. године 7.476  229.175  659 

 
1.456.805  56.214  13.401  1.763.730 

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

 
101.584  (272.093)  -  - 

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

 

1.481.774  87.306  11.018  1.987.917 
Повећања у току године -  -  -  -  89.668  46.648  136.316 
Отуђења и расходовања -  -  -  (550)  -  -  (550)
Пренос са инвестиција  
   у току -  2.942  - 

 
126.326  (129.268)  -  - 

Затварање датих аванса -  -  -  -  -  (4.537)  (4.537)
Стање на дан  
   31. децембар  
   2017. године 7.476  402.626  659 

 

1.607.550  47.706  53.129  2.119.146 
 
Акумулирана исправка  
   вредности      

 

       
Стање на дан 1. јануар  
   2016. године -  148.889  401 

 
1.018.699  -  -  1.167.989 

Амортизација за текућу  
   годину (напомена 11) -  9.438  27 

 
84.635  -  -  94.100 

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

 

1.033.780  -  -  1.192.535 
Амортизација за текућу  
   годину (напомена 11) -  11.285  26 

 
93.198  -  -  104.509 

Отуђења и расходовања -  -  -  (543)  -  -  (543)
Стање на дан  
   31. децембар  
   2017. године -  169.612  454 

 

1.126.435  -  -  1.296.500 
             

Садашња вредност  
   на дан 31. децембар        
   2016. године 7.476  241.357  231 

 

447.994  87.306  11.018  795.382 
Садашња вредност  
   на дан 31. децембар  
   2017. године 7.476  233.014  205 

 

481.115  47.706  53.129  822.645 

 
Пренос са инвестиција у току исказаних у пословној 2017. години у износу од 129.268 хиљада 
динара највећим делом се односи на набавку и модернизацију производне опреме и опреме 
инсталиране код купаца као и за  набавку опреме за дистрибуцију гасова и течности. 
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20. ЗАЛИХE 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Материјал 10.947  12.248 
Резервни делови и ситан инвентар 13.754  14.758 
Готови производи 4.506  5.650 
Роба 13.937  16.826 
Дати аванси  685  715 

 
 

43.829  50.197 
    
Исправка вредности (напомена 25):    
  - материјала (2.671) (2.307)
  - резервних делова и ситног инвентара (7.229) (7.542)
  - робе (111) (111)

 (10.011) (9.960)
    
 33.818  40.237 

 
 
21. ПOТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 
Потраживања од купаца:     
 - повезанa правнa лица (напомена 31)  15.702  23.016 
 - остала правнa лица у земљи  138.003  150.356 
 - остала правнa лица у иностранству  17.159  13.091 
  170.864   186.463 
Исправка вредности потраживања од купаца (напомена 
25):     
 - купци у земљи  (36.400) (45.898)
 - купци у иностранству  (9.103) (1.491)
  (45.503) (47.389)
     
  125.361  139.074 

 
 
22. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Потраживања од запослених   3  - 
Потраживања за више плаћен порез на добит  2.503  - 
Потраживања од фондова  132  256 
Остала потраживања  414  778 
  3.052  1.034 
 
Исправка вредност осталих потраживања (напомена 25)  (108) (522)
     
  2.944  512 
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23. ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

У хиљадама динара 
Година која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 

Текући рачуни:     
 - у динарима  14.987  12.138 
 - у страној валути  206.905  97.745 

  
 

221.892  109.883 
 
24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

а)  Порез на додату вредност 
У хиљадама динара 

Година која се завршава 
  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Разграничени порез на додату вредност  122  2.606 
Више плаћен порез на додату вредност  2.064  5.611 

  
 

2.186  8.217 
 

б)  Остала разграничења 
Активна временска разграничења  2.619  1.461 

  
 

2.619  1.461 
 
25. ТАБЕЛА ПРОМЕНА НА ИСПРАВЦИ ВРЕДНОСТИ 

     У хиљадама динара 

 

Потраживања 
по основу 
продаје 

(напомена 21)  

Друга 
потраживања 
(напомена 22)  

Залихе 
 (напомена 20)  Укупно 

Стање, 1 јануар 2016. године 48.148  522  9.687  58.357 
Обезвређење потраживања на терет  
   биланса успеха (напомена 15б) 4.613  -  -  4.613 
Расходи од усклађења вредности  
   залиха (напомена 15а) -    273  273 
Курсне разлике 3  -  -  3 
Наплата отписаних потраживања  
   (напомена 14) (5.375)  -  -  (5.375)
 
Стање, 31. децембар 2016. године 47.389  522  9.960  57.871 

 
Обезвређење потраживања на терет  
   биланса успеха (напомена 15б) 7.557  -  -  7.557 
Приходи од усклађења 
   вредности залиха (напомена 14) -  -  (312) (312)
Расходи од усклађивања вредности  
   залиха (напомена 15а) -  -  364  364 
Искњижење -  (414)  -  (414)
Курсне разлике (217)  -  -  (217)
Наплата отписаних потраживања  
   (напомена 14) (9.226)  -  -  (9.226)
Остало     (1) (1)
 
Стање, 31. децембар 2017. године 45.503  108  10.011  55.622 
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26. КАПИТАЛ 
 

а) Акцијски капитал 
 
Акцијски капитал Друштва у износу од 46.509 хиљада динара подељен je на 38.758 акција, 
номиналне вредности 1.200 динара по акцији. Дана 21. августа 2012. године, Решењем о 
укључивању акција Друштва на мултилатералну трговачку платформу МТП (у даљем тексту 
"МТП"), одређен је сегмент и тржишни сегмент, односно МТП BELEX, метод трговања, индикативна 
цена за прво трговање, датум првог трговања, као и начин изражавања цене акција. 

 
Друштво поседује 96 комада сопствених откупљених акција.  
Већински власник Друштва је Linde A.G. Минхен, Немачка са 87,26% акција и 87.48% права гласа. 

  
Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2017. године била  је следећа: 

 

 
Акционар 

Број   У хиљадама   Право  
акција  динара  гласа 

      

Linde A.G., Минхен, Немачка 33.822  40.586  87,48% 
NIS a.д. Нови Сад 4.823  5.788  12,80% 
Oстало 17  20  0,04% 
 -  -  100.00% 
 38.662  46.394  100.00% 
Линде гас Србија а.д., Бечеј  
   (сопствене акције) 

 
96 

  
115 

  
- 

      

Укупно: 38.758  46.509  100.00% 
 
 Структура акцијског капитала на дан 31. децембра 2016. године била  је следећа: 
 

 
Акционар 

Број   У хиљадама   Право  
акција  динара  гласа 

      

Linde A.G. , Минхен, Немачка 33.822  40.586  87,26% 
NIS a.д. Нови Сад 4.823  5.788  12,44% 
Oстало 113  135  0,30% 

      

Укупно: 38.758  46.509  100.00% 
 

б) Емисиона премија 
 

Емисиона премија, која на дан 31. децембра 2017. године износи 468.076 хиљада динара 
представља позитивну разлику између постигнуте продајне вредности акција и њихове номиналне 
вредности утврђене одлуком о емисији акција. Емисиона премија представља номинални капитал 
по основу којег не проистичу управљачка права нити права на расподелу добити.  
 
в) Резерве 

 
Резерве на дан 31. децембра 2017. године износе 199.736 хиљада динара (31. децембра 2016. 
године: 199.736 хиљада динара). Резерве Друштва на дан 31. децембра 2017. године садрже 
законске резерве у износу 891 хиљаду динара и остале резерве у износу од 198.845 хиљада 
динара.  
 
г) Нераспоређени добитак 
 
Нераспоређени добитак текуће године на дан 31. децембра 2017. године износи 86.904 хиљаде 
динара (31. децембра 2016. године: 139.253 хиљаде динара).  

 
У 2017. години Скупштина акционара донела је одлуку да остварени добитак из 2016. године остаје 
нераспоређен. У 2017. години није било исплате дивиденде. 
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26. КАПИТАЛ (наставак) 

 
д) Откупљене сопствене акције 
 
На дан 28. марта 2017. године Друштво је извршило откуп 96 комада сопствених акција за укупан 
износ од 2.054 хиљаде динара. 

 
 У наставку је дата детаљна табела промена на капиталу за 2016. и 2017. годину: 

 
         У хиљадама динара 

 
Основни 
капитал   

Емисиона 
премија   Резерве   

Актуарски 
добици, 
губици   

Откупљене 
сопствене 
акције 

 Нераспоре-
ђени 

добитак   Укупно 
 
Стање, 1. јануар 2016. године 46.509  468.076  199.736  1.265  

 
- 

 
111.827  827.413 

Актуарски губитак -  -  -  (2.706)  -  -  (2.706)
Исплата дивиденде -  -  -  -  -  -  - 
Нето добитак текуће године -  -  -  -  -  139.253  139.253 
Стање 31. децембар 2016.   
   године 

 
46.509  468.076  199.736  (1.441)  

 
- 

 
251.080  963.960 

              
Стање, 1. јануар 2017.  године 46.509  468.076  199.736  (1.441)  -  251.080  963.960 
Актуарски губитак -  -  -  (246)  -  -  (246)
Откуп акција -  -  -  -  (115)  (1.939)  (2.054)
Нето добитак текуће године -  -  -  -  -  86.904  86.904 
Стање 31. децембар 2017.   
   године 

 
46.509  468.076  199.736  (1.687)  

 
(115)

 
336.045  1.048.564 

 
 
27. РЕЗЕРВИСАЊА 

У хиљадама динара 
За одину која се завршава 

  31. децембра 
  2017.  2016. 

 
Резервисања за отпремнине 8.476  8.479 
Резервисања за судске спорове -  1.262 
Резервисања за накнаду штете -  5.012 
Резервисања накнаде за експлоатацију минералних сировина 34.407  - 
    
 42.883  14.753 

 
Резервисања за отпремнине исказана, са стањем на дан 31. децембра 2017. године, у износу од 
8,476 хиљада динара су формирана на основу извештаја независног актуара.  
 
Главне претпоставке коришћене за потребе актуарске процене за обрачун накнада запослених 
(отпремнина) биле су следеће: 

 
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
 
Tри просечне зараде у РС 196.827  189.183 
Дисконтна стопа 5%  5,25% 
Претпоставка о расту зарада 2%  2% 
 
Резервисања накнаде за експлоатацију минералних сировина исказана на дан 31. децембар 2017. 
године, у износу од 34,407 хиљада динара у целости се односе на резервисање накнаде за 
коришћење природног угљендиоксида као минералне сировине, у складу са Законом о рударству 
и геолошким истраживањима („Сл. Гласник РС“ бр. 101/2015). Руководство Друштва је донело 
одлуку да се, до коначног утврђивања основице за обрачун накнаде, изврши резервисање 
потенцијалних трошкова накнаде за експлоатацију минералних сировина применом Законом 
прописане стопе од 7% на приход од продаје готовог производа – течног угљендиоксида. 
Резервисање представља разлику између накнаде обрачунате на дан 31. децембра 2017. године 
применом Законом прописане стопе на приход од коришћења минералне сировине – природног 
угљендиоксида и износа накнаде која је обрачуната применом Законом прописане стопе на приход 
од продаје готовог производа – течног угљендиоксида.  
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28. OБАВEЗE ИЗ ПOСЛOВАЊА 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
Обавезе према добављачима:     
 - повезанa правнa лица (напомена 31)  10.526  16.700 
 - остала правнa лица у земљи  116.218  105.174 
 - остала правнa лица у иностранству  33.392  19.317 
 
Остале обавезе из пословања  679  1.247 
     
  160.815  142.438 

 
 
29. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
 

Oбавeзe према запосленима  62  3.158 
     
  62  3.158 

 
 
30. OБАВEЗE ПO OСНOВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 

ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 
 

a) Oбавезе по основу пореза на додату вредност 
У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
 

Обавезе по основу пореза на додату вредност 36  - 
 

 
 

36  - 
 
 б)   Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
 

Обавезе за порез из резултата  -  3.774 
Обавезе за накнаду за експлоатацију сировог CO2  359  996 
Обавезе за остале порезе, доприносе и јавне дажбине -  7 
 

 
 

359  4.777 
 
 в)   Пасивна временска разграничења 

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
 

Пасивна временска разграничења 4.467  5.886 
 

 
 

4.467  5.886 
 

Пасивна временска разграничења у целини се односе на трошкове текућег обрачунског периода 
за које су документи примљени и израђени након датума биланса стања, а пре издавања ових 
финансијских извештаја. 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

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

У хиљадама динара 

  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
Актива      
Потраживања од купаца (напомена 21)      
Linde Gaz Romania S.r.l.  13.021  14.610 
PJSC Linde Gas Ukraine   -  5.519 
Linde Gas Bulgaria EOOD  2.681  2.457 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  -  430 

      

Укупно потраживања   15.702  23.016 
 

Пасива       
Обавезе из пословања (напомена 28)      
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  1.534  10.131 
Linde plin д.о.о. Karlovac  -  4.445 
Linde Gaz Romania S.r.l.   7.655  956 
Linde A.G.    872  767 
Linde Gas a.s.   465  401 

      

Укупно обавезе   10.526  16.700 
      

Потраживања, нето   5.176  6.316 

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

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2017.  2016. 
Приходи      
Приходи од продаје производа (напомена 5)     
Linde Gaz Romania S.r.l.  158.328  147.822 
PJSC Linde Gas Ukraine  1.590  13.949 
Linde Gas Bulgaria EOOD  17.166  7.377 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  18.770  5.112 
Linde Gas BH d.o.o. Zenica  3.694  - 
Linde Gas GmbH  -  839 
Linde Gas Italia  632  - 
     
Приходи од продаје услуга (напомена 5)      
Linde Gaz Romania S.r.l.  63.509  59.684 
Linde Gas GmbH  -  1.787 
PJSC Linde Gas Ukraine  9  86 
Linde Gas Bulgaria EOOD  369  - 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  4  - 
Linde Gas Italia  7  - 
  264.078  236.656 
     
Финансијски приходи (напомена 13)     
Linde Gaz Romania S.r.l.  335  571 
PJSC Linde Gas Ukraine  24  11 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT  60  8 
Linde Gas Bulgaria EOOD  16  6 
Linde plin д.о.о. Karlovac  22  2 
Linde Gas GmbH  1  1 
LINDE AG, Engineering Division  7  - 
Linde AG  53  - 
Linde Gas a.s. Češka  3  - 
CRYOSTAR S.A.S  5  - 
  526  599 
 
Укупно приходи   264.604  237.255 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2017.  2016. 

 

Расходи  
Набавна вредност продате робе (напомена 7)  
Linde Gaz Romania S.r.l. 10.157 34.671 
Linde plin д.о.о. Karlovac 3.405 15.226 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 8.029 10.269 
Linde Gas Bulgaria EOOD - 3.135 
Linde A.G. 1.110  294 
 22.701  63.595 
 
   
Трошкови сировина (наопмена 7)  
Linde Gaz Romania S.r.l. 7.047  13.389 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 2.939  5.888 
Linde Gas GmbH -  568 
 9.986  19.845 
Трошкови материјала, резервних делова и ситног  
   инвентара (напомена 7)    
Linde A.G. 385  1.427 
Linde Gaz Romania S.r.l. 21  540 
LINDE AG, Engineering Division 173  - 
 579  1.967 
Трошкови IT услуга (напомена 10)    
Linde A.G. 7.262 7.629 
Linde Gas a.s.Češka 1.894 - 
Linde Gaz Romania S.r.l. 50 - 
 9.206  7.629 
Трошкови закупа (напомена 10)    
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 921  1.050 
Linde Gaz Romania S.r.l. 1.337  356 
Linde A.G. 224 338 
Linde Gas Bulgaria EOOD 44 - 
 2.526  1.744 
    
Трошкови осталих услуга произвоних услуга (напомена 10):    
Linde plin д.о.о. 568  2.252 
Linde Gas Bulgaria EOOD -  101 
Linde A.G. -  38 
Linde Gaz Romania S.r.l. 28  - 
Linde Gaz Magyarorszag RT 129   
 725  2.391 
    
Финансијски расходи (напомена 13)    
    
Linde Gaz Romania S.r.l. 1.077  241 
Linde Gas a.s. Češka 2  - 
Cryo AB -  60 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 196  79 
Linde AG 6  45 
Linde plin д.о.о. Karlovac 10  45 
Linde Gas Bulgaria EOOD 197  24 
PJSC Linde Gas Ukraine (2) 7 
Linde Gas GmbH -  5 
Linde Gas BH d.o.o. Zenica 12   
Linde Gas Italia 5  - 
 1.503  506 
 
Укупно расходи 47.226  97.677 

 
Резултат интеркомпанијских трансакција 217.378  139.578 
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31. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак) 

  

У хиљадама динара 
За годину која се завршава 

31. децембра 
  2017.  2016. 

 

Набавка основних средстава:    
Cryo AB -  8.896 
Linde Gaz Romania S.r.l. 1.729  382 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT -  27 
Linde A.G. 220 - 
Linde Inženjering 6.175 - 
CRYOSTAR S.A.S 3.264 - 
 11.388  9.305 

 
Зависни трошкови набавке материјала и робе:    
Linde Gaz Romania S.r.l. 7.001  9.155 
Linde Gaz Magyarorszag ZRT 1.142  1.824 
Linde A.G. 11 29 
Linde Gas Bulgaria EOOD - 1.896 
Linde Inženjering 13 - 

 
 

8.167  12.904 
 
 
32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
 

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

 
У хиљадама динара 

 31. децембар 
2017. 

 31. децембар 
2016. 

 
Задуженост  - - 
Готовина и готовински еквиваленти 221.892 109.883 
   
Нето задуженост  (221.892) (109.883)
   
Капитал а)  1.048.564 963.960 

   
Рацио укупног дуговања према капиталу - - 
 

 а)  Капитал обухвата акцијски капитал, резерве, актуарске добитке (губитке) и акумулирани 
резултат. 

 

Категорије финансијских инструмената  
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2017. 
 31. децембар 

2016. 
Финансијска средства    
Остали дугорочни финансијски пласмани 732  1.188 
Потраживања од купаца 125.361  139.074 
Готовина и готовински еквиваленти 221.892  109.883 

   
 347.985  250.145 
Финансијске обавезе    
Обавезе према добављачима 160.136  141.191 
Остале обавезе 679  1.247 

   
160.815  142.438 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Тржишни ризик 
 

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

 

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

 

Девизни ризик 
 

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

2017.  
31. децембар 

2016.  
31. децембар 

2017.  
31. децембар 

2016. 
        

EUR 230.663  132.361  43.202  36.016 
USD -  -  716  - 
        

 230.663  132.361  43.918  36.016 
 

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

 
31.децембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
    

EUR     18.746  9.634 
USD    (72) - 
        

Резултат текућег периода    18.674  9.634 
  

Осетљивост Друштва на промене у страним валутама повећала се у текућем периоду, највећим 
делом као последица повећања средстава исказаних у страној валути које се највећим делом 
односи на готовинске еквиваленте и готовину. 

  

Ризик од промене каматних стопа 
 

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

 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  

2017. 
 31. децембар  

2016. 
Финансијска средства    
Некаматоносна    
Остали дугорочни финансијски пласмани 732  1.188 
Потраживања од купаца 125.361  139.074 
Готовина и готовински еквиваленти 221.892  109.883 
    

 347.985  250.145 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне    
Обавезе према добављачима 160.136  141.191 
Остале обавезе 679  1.247 
  

160.815  142.438 
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32. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак) 
 

Кредитни ризик 
 
Управљање потраживањима од купаца 

  
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2017. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 70.526  -  70.526 
Доспела, неисправљена потраживања 54.835  -  54.835 
Доспела, исправљена потраживања 45.503  45.503  - 
      
 170.864  45.503  125.361 
 
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2016. године приказана је у табели која 
следи:  
 У хиљадама динара 

 
Бруто 

изложеност 
 Исправка  

вредности 
 Нето 

изложеност 
 
Недоспела потраживања од купаца 79.663  -  79.663 
Доспела, неисправљена потраживања 59.411  -  59.411 
Доспела, исправљена потраживања 47.389  47.389  - 
      
 186.463  47.389  139.074 
 
Доспела, неисправљена потраживања 
 
Старосна структура доспелих неисправљених потраживања од купаца представљена је у наредној 
табели: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар 

2017. 
 31. децембар 

2016. 
    
Mање од 30 дана 20.332  32.817 
31 - 90 дана 24.860  21.916 
91 – 180 дана 9.643  4.678 
  

54.835  59.411 
 
Друштво је потраживања од купаца наплаћивало у року од 90 дана у току 2017. године. (2016. 
године: 87 дана) 
 
Управљање обавезама према добављачима 

 
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2017. године исказане су у износу од 160.136 
хиљада динара, односе се на обавезе према повезаним правним лицима у износу од 10.526 
хиљада динара, обавезе према добављачима у земљи у износу од 116.218 хиљада динара и 
обавезе према добављачима у иностранству у износу од 33.392 хиљадe динара. Друштво је у току 
2017. године просечно измиривало обавезе у року од 110 дана. (2016. године: 127 дана)  
 
Ризик ликвидности 

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

 

Ризик ликвидности (наставак) 
 

Доспећа финансијских средстава 
       У хиљадама динара 
         31. децембар  2017. 

 

Мање  
од месец 

дана  
 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносна 276.727  70.526  -  732  -  347.985 

 
 

276.727  70.526  -  732  -  347.985 
 

       У хиљадама динара 
         31. децембар 2016. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            

Некаматоносна 222.363  21.916  4.678  1.188  -  250.145 
  

222.363  21.916  4.678  1.188  -  250.145 
 

Доспеће финансијских обавеза 
       У хиљадама динара 
         31. децембар 2017. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

            
Некаматоносне 84.567  76.248  -  -  -  160.815 
            
 84.567  76.248  -  -  -  160.815 
 

       У хиљадама динара 
         31. децембар 2016. 
 Мање  

од месец 
дана  

 Од 1-3 
месеца  

Од 3 месеца 
до једне 
године  

Од 1 до 5 
година  

Преко  
5 година  Укупно 

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

 

 Фер вредност финансијских инструмената 
 

Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза 
и њихову фер вредност на дан 31. децембар 2017. године и 31. децембар 2016. године. 
 

  У хиљадама динара 
 31. децембар 2017. 31. децембар 2016. 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

 Књиговодствена 
вредност 

 Фер  
вредност 

Финансијска средства        
Остали дугорочни  
   финансијски пласмани 732  732  1.188  1.188 
Потраживања од купаца 125.361  125.361  139.074  139.074 
Готовина и готовински  
   еквиваленти 221.892  221.892  109.883  109.883 
        

 347.985  347.985  250.145  250.145 
Финансијске обавезе        
Обавезе према добављачима 160.136  160.136  141.191  141.191 
Остале обавезе 679  679  1.247  1.247 
        

 160.815  160.815  142.438  142.438 
 

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

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

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

У хиљадама динара  
 31. децембар  31. децембар 
  2017.  2016. 
 
Не дуже од једне године 1.652  1.722 
До три године 2.615  4.017 
 4.267  5.739 

 
 
34.  ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Ванбилансна евиденција исказана на дан 31. децембар 2017. године у износу од 58.089 хиљадa 
динара (31. децембра 2016 године: 60.089 хиљада динара)  односи се на издату царинску гаранцију 
у износу од 3.100 хиљада динара (31. децембра 2016. године: 3.100 хиљада динара), на дозвољено 
прекорачење по динарском рачуну у износу 10.700 хиљада динара (31. децембра 2016. године: 
10.700 хиљада динара) и на уговор о револвинг линији у износу 44.289 хиљада динара ( 31. 
децембра 2016. године: 46.289 хиљада динара) издате од стране UniCredit банке. 

 
 
35.  ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности 
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Период застарелости пореске обавезе је 
пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених 
обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. 

 
 
36.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА 
 

За пословну 2017. годину није било битних догађаја након датума биланса стања. 
 
 
37. ДЕВИЗНИ КУРС 

 
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун 
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи: 
 
 У динарима 
 31. децембар 

2017. 
31. децембар 

2016. 
   
USD 99.1155 117.1353 
EUR 118.4727 123.4723 
 
- 










