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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Акционарско друштво „Јединство – Металоградња“, Севојно (у даљем тексту „Друштво“)
основано је 1947. године.
На основу Одлуке о издавању обичних акција III емисије ради повећања основног капитала из
добити и резерви и промене њихове номиналне вредности са 60 динара на 420 динара, коју је
донела Скупштина Привредног друштва 14. маја 2010. године, као и на основу Решења о давању
одобрења за издавање хартија од вредности без јавне понуде, број 4/0-24-3597/4-10 од 12. августа
2010. године, донесеног од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије, извршено
је повећање основног капитала у износу од 31,191 хиљада динара као и промена номиналне
вредности свих акција. Након наведених промена, акцијски капитал Друштва састоји се од 361.699
комада обичних акција номиналне вредности 420 динара по акцији, укупне вредности 151,914
хиљада динара.
Друштво је регистрованo код Агенције за привредне регистре решењем број БД 95801/2010 од 1.
септембра 2010. године.
Решењем Агенције за привредне регистре БД 95801/2010 од 1. септембра 2010. године
евидентиран је уписан и уплаћен новчани капитал у износу од 151.913.580,00 динара, на дан 01.
фебруара 2012. године.
Већински власник Друштва је МПП Јединство а.д., Севојно са учешћем од 52.83% у укупном броју
акција, акције физичких лица чине 45.66%. Акције других правних лица износе 1.51% у укупном
броју акција.
Седиште Друштва: Севојно, Првомајска бб
Адреса: Првомајска бб
Време оснивања:
Матични број:07188315
Шифра и назив претежне делатности: 2511- производња металних конструкција и делова
конструкција
ПИБ: 101779416
На основу података из финансијских извештаја за 2017. годину Друштво је разврстано у мало
правно лице.
Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца према подацима за 2018. годину
износи 149( у 2017.години 162).
Ревизију финансијских извештаја за претходну годину извршио је »UHY REVIZIJA“ доо. Београд
и изразио позитивно мишљење.
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, 62/13) Друштво је
разврстан у мало правно лице и према ставу 1 члана 21. Закона о ревизији („Службени гласник
РС“, 62/13) обавезно је да изврши ревизију финансијских извештаја.
Финансијски извештаји су одобрени за усвајање од стране Директора Друштва дана 15.03.2019.
године.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Основе за састављање 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. Привредно друштво, као јавно друштво 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 ИФРИЦ 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.
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.
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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.
Презентација финансијских извештаја
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.
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 2017.
године.
Презентовани финансијски извештаји представљају појединачне финансијске извештаје Друштва,
одобрени су од стране руководства дана 28.02.2019. године.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности)
и начелу сталности пословања.
Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и укључује
се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема исплате новца у
вези са тим пословним догађајем.
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.
3.2. Признавање елемената финансијских извештаја
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава
будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има набавну вредност или цену
коштања или вредност која може да се поуздано измери.
Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити
може поуздано да измери.
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са повећањем
средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да признавање прихода
настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза.
Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано са
смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да признавање
расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем средстава.
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или
уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала
проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним монетарним
јединицама – РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани)
износ нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на
почетку периода, након укључивања било каквих расподела власницима или доприноса власника у
току године.
3.3.

Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман
курсних разлика

Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном
клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту
девиза, који је важио на дан пословне промене.
Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном клаузулом
на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском
тржишту девиза који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања,
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књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних
разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном монетарних
средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист
или на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од
ризика.
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:

1 ЕУР
1 УСД
1 ЦХФ
3.4.

31.12.2018.
118.1946
103.3893
104,9779

31.12.2017.
118,4727
99,1155
101,2847

Коефицијенти раста потрошачких цена у Републици Србији (годишња
инфлација):
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

2018.

2017.

0,019
0,015
0,014
0,011
0,021
0,023
0,024
0,026
0,021
0,022
0,019
0.020

0,024
0,032
0,036
0,040
0,035
0,036
0,032
0,025
0,032
0,028
0,028
0,030

3.5. Трошкови позајмљивања
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању,
изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, укључују се у
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као
расход периода у коме су настали.
3.6. Умањење вредности имовине
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и
нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по основу
умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви износ
средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а
којој то средство припада.
Надокнадива вредност је нето остварива вредност или вредност у употреби, зависно од тога која је
виша.
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Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако
средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа
ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу.
3.7. Нематеријална имовина
Нематеријална имовина се признаје само када је вероватно да ће од тог улагања притицати
економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: улагања
у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну имовину (у
оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења државног земљишта).
Нематеријална улагања, вреднују се у складу са МРС 38 – Нематеријална имовина. Почетно
признавање нематеријалне имовине врши се по набавној вредности.
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у
употребу.
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују на
основу процењеног корисног века средстава од 5 година. који одражавају следеће стопе:

3.8. Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Друштво користи за употребу у
производњи или за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим лицима или у
административне сврхе и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског
периода.
Некретнине, постројења и опрема признају се као средство када је вероватно да ће будуће
економске користи по основу тог средства притицати у Друштво и када набавна вредност или
цена коштања тог средства може поуздано да се измери.
Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по
цени коштања. У набавну вредност урачунавају се фактурна цена добављача и зависни трошкови
набавке. Након почетног вредновања некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној
вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан
износ губитака због обезвређења.
Амортизација основних средстава врши се применом пропорционалне методе отписивања
појединачно за свако средство. Обрачун амортизације почиње наредног месеца у односу на месец
у којем је основно средство стављено у употребу.
Век употребе основних средстава, изражен у годинама,је приказану следећем прегледу:
Век употребе
Грађевине и инфраструктура
Производна опрема
Возила
Намештај и пословни инвентар
Рачунарска и остала опрема

8 - 40
6 - 15
6 - 12
5 - 10
4 - 10

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје (као разлика

7

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2018. године

између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) односно губици од отписа средства
(у висини књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.
3.9. Залихе
Рачуноводствено обухватање залиха уређено је Међународним рачуноводственим стандардом
(„МРС“) 2 „Залихе“. Залихе обухватају робу и материјал.
Залихе материјала и робе мере се по набавној вредности или по нето остваривој продајној
вредности, ако је нижа.
Набавну вредност робе чини фактурна цена добављача, увозне дажбине и други порези (осим
пореза на додату вредност), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који
се могу директно приписати стицању залиха робе. Нето остварива продајна вредност је
процењена цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања по одбитку
трошкова продаје.
Вредност излаза залиха материјала и робе утврђује се на основу метода просечних пондерисаних
цена.
3.10.

Финансијски инструменти

Класификација финансијских инструмената
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када
је Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент.
Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског инструмента
реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се признају када их
Привредно друштво измири или када је уговором предвиђена обавеза укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
У оквиру дугорочних финансијских пласмана евидентирани су дугорочно дати депозити и
дугорочни стамбени кредити дати запосленима и остали дугорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и стања на
текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и других финансијских институција, као и
остала новчана средства.
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене
руководства Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Умањења вредности финансијских средстава
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до
умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим средстава
исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши
када постоје објективни докази да ће, као резултат једног или више догађаја који су се десили
након почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава
измењени.
Остале финансијске обавезе
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Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер
вредности примљених средстава, умањене за трошкове трансакције.
Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности
коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха
обрачунског периода.
3.11.

Порез на добитак

Текући порез
Текући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сeoбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o
пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији.
Порез на добитак у висини од 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом.
Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције
дефинисане пореским прописима Републике Србије.
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у претходним
периодима.
Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године.
Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се пренети на рачун пореских добитака
из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.
Одложени порез
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за
привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и обавеза у билансу
стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је коришћена за
утврђивање разграниченог износа пореза на добитак износи 15%. Одложене пореске обавезе се
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све
одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на
наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од
којег се одложена пореска средства могу искористити.
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески расход
периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на позиције које се
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени порез такође се
распоређује у оквиру капитала.

3.12.

Примања запослених

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама
прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата
запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на
терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се
односе.
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Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим
основама.
Отпремнине
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом исплати
отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у Републици
Србији према последњем објављеном податку Републикчког органа за послове статистике.
Друштво је извршило процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће
резервисање по том основу.
Јубиларне награде
Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година
непрекидног рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује сваке године Одлуком Надзорног
одбора у складу са финансијским могућностима, на основу износа просечне месечне зараде у
Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распону од 80% до 180%
основне зараде.
Друштво је проценило да евентуални актуарски добици и губици по основу ових резервисања нису
материјално значајни за поштену презентацију финансијских извештаја и из тог разлога их није
посебно исказало у билансу стања, извештају о осталом резултату и извештају о променама на
капиталу.
3.13.

Приходи и расходи

Приходи од продаје углавномсе односе на приходе по основу уговора о изграднњи који се
признају на основу издатих привремених ситуација по прихватању од стране инвеститора.
За потребе разграничења два периода, приходи и расходи по основу уговора о изградњи се
признају на основу степена извршенја уговора.
Степен извршења уговора се одређује на основу:
Процента у којем трошкови настали по основу појединачног уговора учествују у
процењеним укупним трошковима по основу појединачног уговора који се одређује на
основу прегледа извршеног посла и физичке реализације посла.
Приходи и расходи остварени по овом основу се признају у билансу успеха по бруто принципу.
Када се исход уговора о изградњи не може поуздано проценити , приход се признаје само за оне
направљене трошкове по основу уговора за које је вероватно да ће се надокнадити ти трошкови по
основу уговора се признајукао расход у периоду у комсу настали.
Када се процени да је вероватно да ће укупни трошкови по основу уговора да премаше укупне
приходе по основу уговора, очекивани губитак признаје се одмах као расход .
Исплате по основу стварног напретка и аванси који су примљени од наручилаца, углавном не
одражавају степен извршеног посла и исказују се у оквиру примљених аванса.
Приходи од продаје робе се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи
од власништва над њом пренете на купца.
Приходи се исказују по правичној вредности средстава која су примљена или ће бити примљена, у
нето износу након умањења за дате попусте и порезе на додату вредност.
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и утврђује
претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза 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 претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим
расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати
могу да се разликују од процењених износа.
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки
представљена су у даљем тексту:
4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку
употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње
Привредно друштво процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних
предвиђања.
4.2. Исправка вредности потраживања
На основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност.
4.3. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом
Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. Поред
тога, одређене залихе Друштво вредноване су по њиховој нето остваривој вредности. Процена нето
оствариве вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих расположивих доказа у време
вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано кретање цена и трошкова у периоду након
датума биланса стања и њена реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове
који су постојали на дан биланса стања.
4.4. Судски спорови
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштво доноси
одређене процене. Ове процене су неопходне ради утврђивања вероватноће настанка негативног
исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед инхерентне
неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од губитака
иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до нових
информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. Измене
процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Остала нематеријална
улагања
333

Набавна бруто вредност на почетку године

Укупно
333

Набавна бруто вредност на крају године

333

333

Кумулирана исправка на почетку године
Повећање:
Амортизација у току године
Стање исправке на крају године
Нето садашња вредност

67
0
67
134

67
0
67
134

31.12.2018. године

199

199

266

266

Нето садашња врдност
31.12.2017. године

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
у хиљадама динара

Набавна вредност на почетку године
Повећање:
Набавка, активирање и пренос
Смањење:
Продаја у току године
Расход у току године
Набавна вредност на крају године

Земљиште

Грађевински
објекти

10,551

201,128

88,444

300,123

2,740
2,740

203,868

1,984
1,984
5,165
243
4,922
85,263

4,724
4,724
5,165
243
4,922
299,682

112,676

66,442

179,118

5,331
5,331

118,007

4,194
4,194
4,930
8
4,922
65,706

9,525
9,525
4,930
8
4,922
183,713

10,551

85,861

19,557

115,969

10,551

88,452

22,002

121,271

10,551

Кумулирана исправка на почетку
године
Повећање:
Амортизација
Смањење:
Продаја у току године
Расход у току године
Стање на крају године

Постројења и
опрема

Укупно

Нето садашња вредност:
31.12.2018. године
Нето садашња вредност:
31.12.2017. године

Земљиште и грађевински објекти су у власништву Друштва.
Некретнине, постројења и опрема усаглашени су са пописом.
Амортизација некретнина, постројења и опреме извршена је применом пропорционалне
метододе амортизације. Амортизација је евидентирана на расходима.
Друштво нема датих хипотека ни залога
12
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7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама динара
Валута

Бруто
износ

Депозит
Депозит
Стамбени кредит
и) Остали дугорочни финансијски пласмани

Укупно дугорочни финансијски пласмани (а до
и)

Исправка
вредности

Нето
износ

5,801
6,543
231

5,801
6,543
231

231

231

12,575

12,575

8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
31. децембра
2018.

Одложене пореска средства по основу (а до ц)
ц) разлике између књиговодствене вредности
имовине и њене пореске основице

31. децембра
2017.

1,167

1,206

1,167

1,206

9. ЗАЛИХЕ
у хиљадама динара
31. децембра 2018.

1. Материјал и ситан инвентар и алат на залихи
Залихе без излаза у последњих 365 дана – укупно (1 до 5)

5,629
5,629

Надлежна пописна комисија је приликом пописа извршла проверу постојања
застарелих залиха материјала, и установила да је вредност залиха без излаза у току 2018
реална и да не постоје застареле залихе.
Старосна структура плаћених аванса за залихе и услуге

Старост плаћених аванса за залихе
и услуге у данима
Плаћени аванси, бруто
Исправка вредности
Плаћени аванси, нето

До 365 дана
230
0
230

у хиљадама динара
Преко годину
Укупно
дана
0
230
0
0
0
230
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10. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
у хиљадама динара
Опис

Купци у земљи матична и
зависна правна
лица

1
Бруто потраживање на почетку године
Бруто потраживање на крају године
Исправка вредности на почетку године
Смањење исправке вредности у току
године по основу директног отписа
Смањење исправке вредности у току
године по основу наплате
Повећање исправке вредности у току
године
Исправка вредности на крају године

Купци у
земљи

2

Купци у
иностранству

6
54,304
111,844

67,872
20,951

НЕТО СТАЊЕ
31.12.2018. године

20,951

111,844

31.12.2017. године

67,872

54,304

7

Укупно

2,867
6,013
2,867

9
125,043
138,808
2,867

1,238

1,238

1,629

1,629

4,384

137,179
122,176

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политкама Друштва,
стручне службе Друштва, достављају изводе отворених ставки својим дужницима и
тако спроводе поступак усаглашавања потраживања.
Друштво је са 31. децембром 2018. године извршило поступак усаглашавања од
дужника исказаних у пословним књигама на тај датум, чиме је потврђено и усаглашено
90% салда потраживања од купаца.
у хиљадама динара
Старост потраживања у данима
1
Купци у земљи – мат.и зав. правна лица
(бруто)
Исправка вредности
Нето потраживања
Купци у земљи (бруто)
Исправка вредности
Нето потраживања
Купци у иностранству (бруто)
Исправка вредности
Нето потраживања

Потраж.до 365
дана старости

Потраж.старија
од годину дана

Укупно
(2+3)

2

3

4

20,951

0

20,951

0
20,951

0
0

0
20,951

113,981
0

863
0

113,981

863

114,844
0
114,844

4384
0

1629
1629

4385

0

6013
1628
4385
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Смањење исправке вредности у току године у износу од 1,238 хиљада динара односи се
на наплаћена раније исправљена потраживања и евидентирана су у оквиру осталих
прихода..
Друштво је извршило курсирање потраживања од купаца у иностранству средњим
курсом НБС на дан биланса и ефекте курсирања евидентирало у оквиру финансијских
прихода и расхода.
Потраживања од купаца у земљи према којима друштво истовремено има и обавезе,
редовно се спроводе компензације по принципу нижег салда.
На доспела ненаплаћена потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате.
11. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Потраживања од запослених
2. Потраживања за више плаћени порез на добитак
3. Потраживања за накнаде зарада које се
рефундирају
4. Остала краткорочна потраживања
УКУПНО (1 до 4)

31. децембра
2017.

68
546

127
1,000

2,206

2,183

225

250

3,045

3,560

12. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама динара
Опис
1
Бруто стање на почетку године
Бруто стање на крају године
НЕТО СТАЊЕ
31.12.2018. године
31.12.2017. године

Остали краткорочни
пласмани
6
1,333
0

Укупно
7
1,333
0

0
0

0
1,333

13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

31. децембра
2017.

1. Динарски пословни рачун
2. Девизни пословни рачун
3. Остала новчана средства

35,647
30,752
152

2,304
33,127
169

УКУПНО (1 до 3)

66,551

35,600
15
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Друштво је извршило усаглашавање новчаних средстава на пословним рачунима са
пословним банкама на дан састављања финансијских извештаја.
Девизни пословни рачун је исказан према средњем курсу стране валуте НБС на дан
биланса, ефекти курсних разлика евидентирани су у оквиру финансијских расхода

14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Потраживања за нефактурисани приход
УКУПНО (1)

145
145

31. децембра
2017.

25,487
25,487

15. КАПИТАЛ
Акцијски капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2018. године у износу од
151.914 хиљада РСД (2017. године – 151.914 хиљада РСД) чини 361.699 обичних акција
(2017. године – 361.699 обичних акција).
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу:
у хиљадама РСД
2018.

Акције физичких лица
Акције правних лица
Акције Акционарског фонда
Остали акционари

Број
акција
165,134
191.100
5.265
200
361699

%
учешћа
45,66
52,83
1,46
0,05
100

2017.
Број
%
акција
учешћа
165.134
45,66
191.100
52,83
5.265
1,46
200
0,05
361699
100

Номинална вредност једне акције је 420,00 динара.
Књиговодствена вредност једне акције је 440,26 динара.
Није било трговања акцијама у последњих годину дана.
16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

В. Резервисања за накнаде и друге бенфиције
запосленима на крају године (1+2-3-4)

7,715

31. децембра
2017.

8,158
16
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1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције у
8,158
8,415
почетном билансу
2. Резервисања у току године
1,495
991
3. Искоришћена резервисања у току године
1,004
912
4. Укинута резервисања у корист прихода
934
336
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (ВИ)
7,715
8,158
У складу са Законом о раду, Друштво има обавезу исплате накнаде запосленима
приликом одласка у пензију у износу од 2 просечне месечне зараде остварене у
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је
извршило процену садашње вредности ове обавезе, и с тим у вези је евидентирало
резервисања по том основу у пратећим финансијским извештајима на дан 31. Децембар
2018. Године и за годину која се завршава на тај дан. Друштво је проценило да
евентуални актуарски добици и губици по основу резервисања нису материјално
значајни за поштену презентацију финансијских извештаја и из тог разлога их није
посебно исказало у извештају о осталом резултату.
17. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара
Кредитор

Рок
отплате

Почетак
отплате

Обезбе
ђење

Каматна
стопа

1

2

3

22.08.2019

01.02.2019

4
4.bl.со
п.мени
це

5
3M
еуриборr
+2,4%g

VB Leasing

Валута у
којој је
кредит
узет
6
Еур

Износ у
страној
валути

Износ
хиљада
динара

7

8

405

48

1) Обавезе по основу финансијског лизинга

0

УКУПНО ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1)

405

48

18. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара
Кредитор

Рок
отплате

Почетак
отплате

Обезбе
ђење

Каматна
стопа

1

2

3

Интеса Банка а.д.
Београд

22.08.2019

01.02.2019

4
4.блl.с
оп.мен
ице

5
3M
еурибор
+2,4%g

Интеса Банка а.д.
Београд

24.10.2019

01.02.2019

2.бл.со
п.мени
це

3M
еурибор
+2,4%g

Валута у
којој је
кредит
узет
6

Износ у
страној
валути

Износ
хиљада
динара

7

8

Еур

260.000

30.730

Еур

70.000

8.274

3) Краткорочни кредити и зајмови у земљи
УКУПНО КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1)

39.004
330.000

39.004
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Друштво је усагласило обавезе по основу краткорочних кредита са кредиторима у
складу чл. 20. Закона о рачуноводству.
Друштво је извршило курсирање краткорочних обавеза средњим курсем НБС на дан
састављања биланса.

19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Нето обавезе по основу зарада и накнада зарада
2. Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет запосленог
3. Обавезе за порез и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
4. Обавезе за бруто накнаде зарада које се
рефундирају
5. Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
6. Обавезе за дивиденду и учешће у добитку
7. Обавезе према запосленом по основу службеног
путовања, смештаја, отпремнине и друго
8. Обавезе према директорима и члановима органа
управљања
9. Остале обавезе
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 9)

31. децембра
2017.

7,193

7,437

2,514

2,745

1,637

1,755

145

118

70
230

104
230

143

210

225

87

252
12,409

319
13,005

20. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Остале обавезе за порезе, доприносе и друге
дажбине
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ
И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (1)

31. децембра
2017.

131

232

131

232

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице (обавезе за порез из
резултата)
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

Добитак пре опорезивања
Капитални добици
Капитални губици

4,127

31. децембра
2017.

2102
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Корекције за сталне разлике
- репрезентација
- исправке вредности појединачних потраживања
којима се истовремено и дугује
- трансферне цене
- камате због неблаговремено плаћених јавних
прихода
- остале разлике
- директан отпис
Корекција за привремене разлике:
- рачуноводствена и пореска амортизација
- отпремнине
- дугорочна резервисања
- обавезе по основу јавних прихода

328

120

420
-640

-774
-235

4,235

1,213

Обрачунати порез (по стопи од 15%)
Умањења по основу пореских кредита

635

182

Текући порез на добитак

635

182

Пореска основица

Неискоришћени порески кредити
Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду
искоришћени приказани су као што следи:
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

31. децембра
2017.

од једне до пет година
од пет до десет година

У складу са Законом о порезу на добит и Правилником о трансферним ценама и
методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цена
трансакција међу повезаним лицима, порески обвезници су у обавези да до 29. Јуна
2018. године надлежном пореском органу поднесу пореску пријаву пореза на добит
заједно са пореским билансом за 2018. годину и Извештајем (студијом) о трансферним
ценама. С обзиром да Друштво има значајне трансакције са повезаним странама и да до
дана одобрења и састављања финансијских извештаја за 2018. годину није извршена
предаја пореске пријаве пореза на добит надлежном пореском органу, руководство
Друштва потврђује да неће бити измена утврђене обавезе за порез на добит и пореског
расхода периода исказаних у финансијским извештајима за 2018. годину.

19

„ЈЕДИНСТВО – МЕТАЛОГРАДЊА“ А.Д.,СЕВОЈНО
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2018. године

21. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Унапред обрачунати трошкови
2. Остала пасивна временска разграничења
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1
до 2)

31. децембра
2017.

626
2

605
0

628

605

22. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
у хиљадама динара
Ванбилансна актива и пасива обухвата следећа средства и
Вредност
изворе ванбилансних средстава:
Гаранција
7,651
Гаранција
3.952
Гаранција
6,546
Гаранција
1.827
Гаранција
10.348
Гаранција
10.348
Гаранција
36.088
Гаранција
36.088
Укупно:
112,848
Дате гаранције :

-

„Штрабаг“ Београд – за отклањање недостатака у гарантном року, издата
25.09.2017.године важи до 31.08.2019. године, у износу од 64.736,63 еура.
„Штрабаг“ Београд – за отклањање недостатака у гарантном року, издата
26.12.2017.године важи до 31.12.2018. године, у износу од 33.424,76 еура.
„Гиа“ доо. Београд – за отклањање недостатака у гарантном року, издата
11.06.2018.године важи до 10.06.2020. године, у износу од 55.384, 40 еура.
„Градња промет “ Спуж – за добро извршење посла, издата 31.08.2018.године важи до
30.09.2020. године, у износу од 15.641,63 еура.
„Градина“ доо Београд – гаранција за добро извршење посла, издата 26.11.2018.године,
важи до 14.08.2020.године, у износу од 87.551,16 еура.
„Градина“ доо“ Београд – гаранција за повраћај аванса, издата 26.11.2018.године, важи до
14.08.2020.године, у износу од 87.551,16 еура.
„Градина“доо Београд – гаранција за повраћај аванса, издата 04.12.2018.године, важи до
14.08.2020.године, у износу од 305.329,64 eура..
„Градина“ доо“ Београд – гаранција за добро извршење посла, издата 12.12.2018.године,
важи до 14.08.2020.године, у износу од 305.329,64 еура.
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23. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

01.01-31.12.
2017.

1. Остали пословни приходи

0

400

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1)

0

400

24. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови материјала за израду
2. Трошкови осталог (режијског) материјала
3. Трошкови једнократног отписа алата и
инвентара
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 3)

01.01-31.12.
2017.

218,779
576

206,520
520

5,272

4,843

224,627

211,883

25. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови зарада и накнада (бруто)
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде на терет послодавца
3. Трошкови накнада директору односно
члановима органима управљања и надзора
4. Остали лични расходи и накнаде
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1 до 4)

01.01-31.12.
2017.

120,444

118,840

21,493

21,274

1,484

1,760

20,498

13,203

163.919

155,226

26. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови услуга на изради учинака
2. Трошкови транспортних услуга
3. Трошкови услуга одржавања
4. Трошкови закупнина

27,819
2,612
4,147
1,058

01.01-31.12.
2017.

44,890
2,301
3,014
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5. Трошкови рекламе и пропаганде
6. Трошкови осталих услуга
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1 до
6)

18
2,390

22
2,175

38,044

52,402

27. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови непроизводних услуга
2. Трошкови репрезентације
3. Трошкови премије осигурања
4. Трошкови платног промета
5. Трошкови чланарина
6. Трошкови пореза
7. Остали нематеријални трошкови
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1 до 7)

01.01-31.12.
2017.

4,748
1,361
1,568
1,201
62
669
195
9,804

5,735
1,461
1,386
990
13
749
271
10,605

28. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Приходи од усклађивања вредности
потраживања и краткорочних финансијских
пласмана
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1)

01.01-31.12.
2017.

1,231

10,742

1,231

10,742

29. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Обезвређење потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1)

01.01-31.12.
2017.

0

211

0

211
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30. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Добици од продаје нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме
2. Вишкови
3. Приходи од смањења обавеза
4. Приходи од укидања дугорочних и краткорочних
резервисања
5. Остали непоменути приходи
ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1 до 5)

01.01-31.12.
2017.

17

5

26
121

60
47

935

333

608
1,707

4,133
4,578

31. ОСТАЛИ РАСХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Мањкови
2. Остали непоменути расходи
ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 +2)

4
715
719

01.01-31.12.
2017.

0
503
503

32. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА
Након датума билансаније било значајних догађаја.
33. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
Судски спорови
Друштво са стањем на дан 31. децембра 2018. године води један судских спор у којем
се јавља као тужени. Вредност судских спорова који се воде против Друштва по основу
накнаде штете и повећање ренте, са стањем на дан 31. децембра 2018. године износи 25
хиљада динара. Руководство Друштва не очекује губитке у наредном периоду по
основу ових судских спорова и сходно томе није извршило резервисање за
потенцијалне губитке по судским споровима.
Привредно друштво је крајем 2017.године покренуло судски спор као тужилац против
„Ерланг“ Подгорица за наплату потраживања у износу од 13.778,00 еура.
Привредно друштво је извршило исправку вредности наведеног потраживања у
целости у 2016.години.
Дата јемства и гаранције
Потенцијалне обавезе друштва на дан 31. децембра 2018. године по основу датих
гаранција за добро извршење посла, датих другим правним лицима 112.848 хиљада рсд
(2017. године – 50.623 у хиљадама динара).
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34. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном
ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно
се избегавају умањењем изложености Института овим ризицима.
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката
финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој
употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици
Србији.
Тржишни ризик
Друштво је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике
економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Друштво не може
да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање
каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.
Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања
управе Друштва.
Финансијски ризик
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима који се јавља као
девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним
ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва.
Девизни ризик
Изложеност Друштва девизном ризику 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.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним
валутама на дан извештавања је следећа:
у хиљадама динара
Имовина
ЕУР

2018
36,765
36,765

Обавезе
2017
33,127
33,127

2018
39,072
39,072

2017
60,677
60,677

На основу обелодањене структуре имовине и обавеза у страним валутама евидентно је
да је Друштво осетљиво на промене девизног курса ЕУР .
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Осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на
поменуте стране валуте, представља процену руководства Друштва у погледу могућих
промена курса РСД у односу на ЕУР .
у хиљадама динара
2018
ЕУР

10%
(231)
(231)

2017
-10%
231
231

10%
(2,755)
(2,755)

-10%
2,755
2,755

Каматни ризик
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код
којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и
Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.
Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2018. и 2017. године са становишта
изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:
у хиљадама динара
Финансијска средства
Некаматоносна
Каматоносна (фиксна каматна стопа)
Каматоносна (варијабилна каматна стопа)
Финансијске обавезе
Некаматоносне
Каматоносне (фиксна каматна стопа)
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)

219,580
219,580

168,933
168,933

112,812
39,052
151,864

109,978
60,429
170,407

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну 2018.
годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2017. године - 1%), почев
од 1. јануара. Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену
каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је
на финансијске инструменте Друштва који су постојали на дан биланса стања и
претпоставља да су све остале варијабле непромењене. У наредној табели се узима 1%
финансијских средстава односно финансијских обавеза из претходне табеле код којих
је уговорена варијабилна камата.
у хиљадама динара
2018
Финансијска
средства
Финансијске обавезе

1%
-

2017
-1%
-

1%
-

-1%
-

(391)

391

(604)

604

(391)

391

(604)

604
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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.
Изложеност Друштва кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од
купаца на дан биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене
исправке вредности, састоје се од великог броја потраживања, од којих највећи део
чине потраживања од купаца:
У хиљадама динара

Назив купца
1. Јединаство а.д., Севојно
2. Понс Градња
3. Реса Градња
4. Градина
5. Остали
Укупно:

2018
20,950
11,528
46.169
37.309
21,223
137.179

Ризик ликвидности
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да
Друштво у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Друштво
управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем
планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива
финансијских средстава и доспећа обавеза.
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели:
у хиљадама динара
2018. година
Дугорочни кредити
Обавезе из
пословања

-

од 1 до 2
године
-

од 2 до 5
година
-

100,403

-

-

до 1 године

Укупно
100,403
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Крат. финан. обавезе
Остале крат. обавезе

2017. година

39,004
12,409
151,816

-

-

-

од 1 до 2
године
-

од 2 до 5
година
-

96,973

-

-

96,973

60,381
13,005
170,359

-

-

60,381
13,005
170,359

до 1 године

Дугорочни кредити
Обавезе из
пословања
Крат. финан. обавезе
Остале крат. обавезе

39,004
12,409
151,816
Укупно
-

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни
ануитетни план).
ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ
1

ОБРТНА ИМОВИНА /
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

2018.
година

2017.
година

1.17

1.17

1.00

1.01

0.30

0.18

ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ
2

ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА /
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

ИНДИКАТОРИ ТРЕНУТНЕ ЛИКВИДНОСТИ
ГОТОВИНА И ГОТ. ЕКВИВАЛЕНТИ/
3
ДОСПЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

35. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА
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. Руководство Друштва прегледа структуру односа
дугова и капитала на годишњој основи.
Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се
као однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се
обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање
за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих
категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.
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Показатељи задужености на дан 31. децембра 2018. и 2017. године су били следећи:
у хиљадама динара
1. Укупне обавезе (дугорочне и краткорочне)
2. Укупан сопствени капитал

219,877
158,607

196,451
155,154

Показатељ задужености (коефицијент 1/2)

138.6%

126.6%

36. ПОВЕЗАНЕ СТРАНЕ
Друштва обавља пословне трансакције са повезаним лицима. Повезана правна лица
Друштва по основу учешћа у капиталу су: МПП ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО-матично
друштво
У току 2018. и 2017. године обављене су следеће трансакције са повезаним правним
лицима:
у хиљадама динара
2018.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица
НАБАВКЕ
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица

ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ
Потраживања од купаца:
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица
ОБАВЕЗЕ
Обавезе према добављачима:
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица

2017.

62,392

143,667

63,392

20
143,687

3,731

3,552

1,036
4767

852
4404

20,951

67,872

20,951

67,872

599
599

1,145
1,145
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37. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА
Друштво је извршило усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31.
децембра 2018. и 2017. године. У поступку усаглашавања са пословним партнерима,
нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе.
38. НАЧЕЛО СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело
узрочности) и начелу сталности пословања.
Према начелу настанка пословног догађаја учинци пословних промена и других
догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент
прими или исплати). Финансијски извештаји састављени на начелу настанка пословног
догађаја (осим Извештаја о токовима готовине) пружају информације не само о
пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем
готовине, већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о
ресурсима који представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду.
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној
будућности.
Севојно, 28.03.2019. год.

Одговорно лице за састављање фин. извештаја:
лице/заступник

Одговорно

М.П.
__________________________

________________________
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НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Акционарско друштво „Јединство – Металоградња“, Севојно (у даљем тексту „Друштво“)
основано је 1947. године.
На основу Одлуке о издавању обичних акција III емисије ради повећања основног капитала из
добити и резерви и промене њихове номиналне вредности са 60 динара на 420 динара, коју је
донела Скупштина Привредног друштва 14. маја 2010. године, као и на основу Решења о давању
одобрења за издавање хартија од вредности без јавне понуде, број 4/0-24-3597/4-10 од 12. августа
2010. године, донесеног од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије, извршено
је повећање основног капитала у износу од 31,191 хиљада динара као и промена номиналне
вредности свих акција. Након наведених промена, акцијски капитал Друштва састоји се од 361.699
комада обичних акција номиналне вредности 420 динара по акцији, укупне вредности 151,914
хиљада динара.
Друштво је регистрованo код Агенције за привредне регистре решењем број БД 95801/2010 од 1.
септембра 2010. године.
Решењем Агенције за привредне регистре БД 95801/2010 од 1. септембра 2010. године
евидентиран је уписан и уплаћен новчани капитал у износу од 151.913.580,00 динара, на дан 01.
фебруара 2012. године.
Већински власник Друштва је МПП Јединство а.д., Севојно са учешћем од 52.83% у укупном броју
акција, акције физичких лица чине 45.66%. Акције других правних лица износе 1.51% у укупном
броју акција.
Седиште Друштва: Севојно, Првомајска бб
Адреса: Првомајска бб
Време оснивања:
Матични број:07188315
Шифра и назив претежне делатности: 2511- производња металних конструкција и делова
конструкција
ПИБ: 101779416
На основу података из финансијских извештаја за 2017. годину Друштво је разврстано у мало
правно лице.
Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца према подацима за 2018. годину
износи 149( у 2017.години 162).
Ревизију финансијских извештаја за претходну годину извршио је »UHY REVIZIJA“ доо. Београд
и изразио позитивно мишљење.
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, 62/13) Друштво је
разврстан у мало правно лице и према ставу 1 члана 21. Закона о ревизији („Службени гласник
РС“, 62/13) обавезно је да изврши ревизију финансијских извештаја.
Финансијски извештаји су одобрени за усвајање од стране Директора Друштва дана 15.03.2019.
године.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Основе за састављање 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. Привредно друштво, као јавно друштво 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 ИФРИЦ 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.
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.
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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.
Презентација финансијских извештаја
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.
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Упоредни подаци приказани су у хиљадама динара (РСД), важећим на дан 31. децембра 2017.
године.
Презентовани финансијски извештаји представљају појединачне финансијске извештаје Друштва,
одобрени су од стране руководства дана 28.02.2019. године.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1. Правила процењивања – основне претпоставке
Финансијски извештаји су састављени на начелу настанка пословног догађаја (начело узрочности)
и начелу сталности пословања.
Према начелу настанка пословног догађаја, пословни догађај се признаје када је настао и укључује
се у финансијске извештаје у периоду на који се односи, независно од пријема исплате новца у
вези са тим пословним догађајем.
Финансијски извештаји су састављени под претпоставком да ће Друштво да послује у
неограниченом временском периоду и да ће да настави са пословањем и у догледној будућности.
3.2. Признавање елемената финансијских извештаја
Средство се признаје у билансу стања када је вероватно да ће по основу коришћења средстава
будуће економске користи притицати у Друштво и када средство има набавну вредност или цену
коштања или вредност која може да се поуздано измери.
Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који садржи економске
користи проистећи из подмирења садашњих обавеза и када се износ обавезе која ће се подмирити
може поуздано да измери.
Приход се признаје у билансу успеха када је повећање економских користи повезано са повећањем
средства или смањењем обавеза које могу поуздано да се измере, односно да признавање прихода
настаје истовремено са признавањем повећања средстава или смањења обавеза.
Расходи се признају у билансу успеха када смањење економских користи које је повезано са
смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери, односно да признавање
расхода настаје истовремено са признавањем пораста обавеза и смањењем средстава.
Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац или
уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта капитала
проистиче концепт очувања капитала. Очување капитала мери се номиналним монетарним
јединицама – РСД. По овом концепту добитак је зарађен само ако финансијски (или новчани)
износ нето имовине на крају периода премашује финансијски (или новчани) износ нето имовине на
почетку периода, након укључивања било каквих расподела власницима или доприноса власника у
току године.
3.3.

Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман
курсних разлика

Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном
клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту
девиза, који је важио на дан пословне промене.
Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном клаузулом
на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском
тржишту девиза који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања,
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књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних
разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном монетарних
средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист
или на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од
ризика.
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:

1 ЕУР
1 УСД
1 ЦХФ
3.4.

31.12.2018.
118.1946
103.3893
104,9779

31.12.2017.
118,4727
99,1155
101,2847

Коефицијенти раста потрошачких цена у Републици Србији (годишња
инфлација):
Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар

2018.

2017.

0,019
0,015
0,014
0,011
0,021
0,023
0,024
0,026
0,021
0,022
0,019
0.020

0,024
0,032
0,036
0,040
0,035
0,036
0,032
0,025
0,032
0,028
0,028
0,030

3.5. Трошкови позајмљивања
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати стицању,
изградњи или изради средства (инвестиције) које се оспособљава за употребу, укључују се у
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају се као
расход периода у коме су настали.
3.6. Умањење вредности имовине
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје материјалне и
нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је дошло до губитка по основу
умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, процењује се надокнадиви износ
средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а
којој то средство припада.
Надокнадива вредност је нето остварива вредност или вредност у употреби, зависно од тога која је
виша.
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Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако
средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до износа
ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу.
3.7. Нематеријална имовина
Нематеријална имовина се признаје само када је вероватно да ће од тог улагања притицати
економске користи и када је набавна вредност улагања поуздано мерљива, а обухватају се: улагања
у развој, концесије, патенти, франшизе, лиценце, улагања у осталу нематеријалну имовину (у
оквиру којих су дугорочно плаћени трошкови закупа, право коришћења државног земљишта).
Нематеријална улагања, вреднују се у складу са МРС 38 – Нематеријална имовина. Почетно
признавање нематеријалне имовине врши се по набавној вредности.
Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је стављено у
употребу.
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују на
основу процењеног корисног века средстава од 5 година. који одражавају следеће стопе:

3.8. Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема су материјална средства која Друштво користи за употребу у
производњи или за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим лицима или у
административне сврхе и за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског
периода.
Некретнине, постројења и опрема признају се као средство када је вероватно да ће будуће
економске користи по основу тог средства притицати у Друштво и када набавна вредност или
цена коштања тог средства може поуздано да се измери.
Почетно вредновање некретнина, постројења и опреме врши се по набавној вредности или по
цени коштања. У набавну вредност урачунавају се фактурна цена добављача и зависни трошкови
набавке. Након почетног вредновања некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној
вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан
износ губитака због обезвређења.
Амортизација основних средстава врши се применом пропорционалне методе отписивања
појединачно за свако средство. Обрачун амортизације почиње наредног месеца у односу на месец
у којем је основно средство стављено у употребу.
Век употребе основних средстава, изражен у годинама,је приказану следећем прегледу:
Век употребе
Грађевине и инфраструктура
Производна опрема
Возила
Намештај и пословни инвентар
Рачунарска и остала опрема

8 - 40
6 - 15
6 - 12
5 - 10
4 - 10

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје (као разлика
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између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) односно губици од отписа средства
(у висини књиговодствене вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.
3.9. Залихе
Рачуноводствено обухватање залиха уређено је Међународним рачуноводственим стандардом
(„МРС“) 2 „Залихе“. Залихе обухватају робу и материјал.
Залихе материјала и робе мере се по набавној вредности или по нето остваривој продајној
вредности, ако је нижа.
Набавну вредност робе чини фактурна цена добављача, увозне дажбине и други порези (осим
пореза на додату вредност), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који
се могу директно приписати стицању залиха робе. Нето остварива продајна вредност је
процењена цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања по одбитку
трошкова продаје.
Вредност излаза залиха материјала и робе утврђује се на основу метода просечних пондерисаних
цена.
3.10.

Финансијски инструменти

Класификација финансијских инструмената
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када
је Привредно друштво уговорним одредбама везано за инструмент.
Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског инструмента
реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се признају када их
Привредно друштво измири или када је уговором предвиђена обавеза укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
У оквиру дугорочних финансијских пласмана евидентирани су дугорочно дати депозити и
дугорочни стамбени кредити дати запосленима и остали дугорочни финансијски пласмани
Готовина и готовински еквиваленти
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и стања на
текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и других финансијских институција, као и
остала новчана средства.
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене
руководства Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Умањења вредности финансијских средстава
На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је дошло до
умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим средстава
исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских средстава се врши
када постоје објективни докази да ће, као резултат једног или више догађаја који су се десили
након почетног признавања финансијског средства, процењени будући новчани токови средстава
измењени.
Остале финансијске обавезе
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Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по фер
вредности примљених средстава, умањене за трошкове трансакције.
Након почетног признавања, остале финансијске обавезе се вреднују по амортизованој вредности
коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у билансу успеха
обрачунског периода.
3.11.

Порез на добитак

Текући порез
Текући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сeoбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм o
пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији.
Порез на добитак у висини од 15% се плаћа на пореску основицу утврђену пореским билансом.
Пореска основица у пореском билансу укључује добитак исказан у билансу успеха и корекције
дефинисане пореским прописима Републике Србије.
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у претходним
периодима.
Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године.
Порески губици настали пре 1. јануара 2010. године могу се пренети на рачун пореских добитака
из будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година.
Одложени порез
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за
привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и обавеза у билансу
стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је коришћена за
утврђивање разграниченог износа пореза на добитак износи 15%. Одложене пореске обавезе се
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све
одбитне привремене разлике, пореске губитке и пореске кредите, који се могу преносити на
наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од
којег се одложена пореска средства могу искористити.
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески расход
периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на позиције које се
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени порез такође се
распоређује у оквиру капитала.

3.12.

Примања запослених

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа
доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове
обавезе укључују доприносе за запослене на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама
прописаним релевантним законским прописима. Друштво је, такође, обавезно да од бруто плата
запослених обустави доприносе и да их, у име запослених, уплати тим фондовима. Доприноси на
терет послодавца и доприноси на терет запосленог се књиже на терет расхода периода на који се
односе.
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Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим
основама.
Отпремнине
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом исплати
отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у Републици
Србији према последњем објављеном податку Републикчког органа за послове статистике.
Друштво је извршило процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће
резервисање по том основу.
Јубиларне награде
Поред тога, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година
непрекидног рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује сваке године Одлуком Надзорног
одбора у складу са финансијским могућностима, на основу износа просечне месечне зараде у
Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распону од 80% до 180%
основне зараде.
Друштво је проценило да евентуални актуарски добици и губици по основу ових резервисања нису
материјално значајни за поштену презентацију финансијских извештаја и из тог разлога их није
посебно исказало у билансу стања, извештају о осталом резултату и извештају о променама на
капиталу.
3.13.

Приходи и расходи

Приходи од продаје углавномсе односе на приходе по основу уговора о изграднњи који се
признају на основу издатих привремених ситуација по прихватању од стране инвеститора.
За потребе разграничења два периода, приходи и расходи по основу уговора о изградњи се
признају на основу степена извршенја уговора.
Степен извршења уговора се одређује на основу:
Процента у којем трошкови настали по основу појединачног уговора учествују у
процењеним укупним трошковима по основу појединачног уговора који се одређује на
основу прегледа извршеног посла и физичке реализације посла.
Приходи и расходи остварени по овом основу се признају у билансу успеха по бруто принципу.
Када се исход уговора о изградњи не може поуздано проценити , приход се признаје само за оне
направљене трошкове по основу уговора за које је вероватно да ће се надокнадити ти трошкови по
основу уговора се признајукао расход у периоду у комсу настали.
Када се процени да је вероватно да ће укупни трошкови по основу уговора да премаше укупне
приходе по основу уговора, очекивани губитак признаје се одмах као расход .
Исплате по основу стварног напретка и аванси који су примљени од наручилаца, углавном не
одражавају степен извршеног посла и исказују се у оквиру примљених аванса.
Приходи од продаје робе се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи
од власништва над њом пренете на купца.
Приходи се исказују по правичној вредности средстава која су примљена или ће бити примљена, у
нето износу након умањења за дате попусте и порезе на додату вредност.
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и утврђује
претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и обавеза 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 претходном искуству, текућим и очекиваним условима пословања и осталим
расположивим информацијама на дан састављања финансијских извештаја. Стварни резултати
могу да се разликују од процењених износа.
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење претпоставки
представљена су у даљем тексту:
4.1. Корисни век некретнина, постројења и опреме
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку
употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње
Привредно друштво процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних
предвиђања.
4.2. Исправка вредности потраживања
На основу процене руководства Привредно друштво врши појединачну исправку вредности
доспелих потраживања на терет биланса успеха ради њиховог свођења на накнадиву вредност.
4.3. Исправка вредности застарелих залиха и залиха са успореним обртом
Друштво врши исправку вредности застарелих залиха као и залиха са успореним обртом. Поред
тога, одређене залихе Друштво вредноване су по њиховој нето остваривој вредности. Процена нето
оствариве вредности залиха извршена је на основу најпоузданијих расположивих доказа у време
вршења процене. Ова процена узима у обзир очекивано кретање цена и трошкова у периоду након
датума биланса стања и њена реалност зависи од будућих догађаја који треба да потврде услове
који су постојали на дан биланса стања.
4.4. Судски спорови
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштво доноси
одређене процене. Ове процене су неопходне ради утврђивања вероватноће настанка негативног
исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед инхерентне
неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од губитака
иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво дође до нових
информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних саветника. Измене
процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.
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5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Остала нематеријална
улагања
333

Набавна бруто вредност на почетку године

Укупно
333

Набавна бруто вредност на крају године

333

333

Кумулирана исправка на почетку године
Повећање:
Амортизација у току године
Стање исправке на крају године
Нето садашња вредност

67
0
67
134

67
0
67
134

31.12.2018. године

199

199

266

266

Нето садашња врдност
31.12.2017. године

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
у хиљадама динара

Набавна вредност на почетку године
Повећање:
Набавка, активирање и пренос
Смањење:
Продаја у току године
Расход у току године
Набавна вредност на крају године

Земљиште

Грађевински
објекти

10,551

201,128

88,444

300,123

2,740
2,740

203,868

1,984
1,984
5,165
243
4,922
85,263

4,724
4,724
5,165
243
4,922
299,682

112,676

66,442

179,118

5,331
5,331

118,007

4,194
4,194
4,930
8
4,922
65,706

9,525
9,525
4,930
8
4,922
183,713

10,551

85,861

19,557

115,969

10,551

88,452

22,002

121,271

10,551

Кумулирана исправка на почетку
године
Повећање:
Амортизација
Смањење:
Продаја у току године
Расход у току године
Стање на крају године

Постројења и
опрема

Укупно

Нето садашња вредност:
31.12.2018. године
Нето садашња вредност:
31.12.2017. године

Земљиште и грађевински објекти су у власништву Друштва.
Некретнине, постројења и опрема усаглашени су са пописом.
Амортизација некретнина, постројења и опреме извршена је применом пропорционалне
метододе амортизације. Амортизација је евидентирана на расходима.
Друштво нема датих хипотека ни залога
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7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама динара
Валута

Бруто
износ

Депозит
Депозит
Стамбени кредит
и) Остали дугорочни финансијски пласмани

Укупно дугорочни финансијски пласмани (а до
и)

Исправка
вредности

Нето
износ

5,801
6,543
231

5,801
6,543
231

231

231

12,575

12,575

8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
31. децембра
2018.

Одложене пореска средства по основу (а до ц)
ц) разлике између књиговодствене вредности
имовине и њене пореске основице

31. децембра
2017.

1,167

1,206

1,167

1,206

9. ЗАЛИХЕ
у хиљадама динара
31. децембра 2018.

1. Материјал и ситан инвентар и алат на залихи
Залихе без излаза у последњих 365 дана – укупно (1 до 5)

5,629
5,629

Надлежна пописна комисија је приликом пописа извршла проверу постојања
застарелих залиха материјала, и установила да је вредност залиха без излаза у току 2018
реална и да не постоје застареле залихе.
Старосна структура плаћених аванса за залихе и услуге

Старост плаћених аванса за залихе
и услуге у данима
Плаћени аванси, бруто
Исправка вредности
Плаћени аванси, нето

До 365 дана
230
0
230

у хиљадама динара
Преко годину
Укупно
дана
0
230
0
0
0
230
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10. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
у хиљадама динара
Опис

Купци у земљи матична и
зависна правна
лица

1
Бруто потраживање на почетку године
Бруто потраживање на крају године
Исправка вредности на почетку године
Смањење исправке вредности у току
године по основу директног отписа
Смањење исправке вредности у току
године по основу наплате
Повећање исправке вредности у току
године
Исправка вредности на крају године

Купци у
земљи

2

Купци у
иностранству

6
54,304
111,844

67,872
20,951

НЕТО СТАЊЕ
31.12.2018. године

20,951

111,844

31.12.2017. године

67,872

54,304

7

Укупно

2,867
6,013
2,867

9
125,043
138,808
2,867

1,238

1,238

1,629

1,629

4,384

137,179
122,176

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политкама Друштва,
стручне службе Друштва, достављају изводе отворених ставки својим дужницима и
тако спроводе поступак усаглашавања потраживања.
Друштво је са 31. децембром 2018. године извршило поступак усаглашавања од
дужника исказаних у пословним књигама на тај датум, чиме је потврђено и усаглашено
90% салда потраживања од купаца.
у хиљадама динара
Старост потраживања у данима
1
Купци у земљи – мат.и зав. правна лица
(бруто)
Исправка вредности
Нето потраживања
Купци у земљи (бруто)
Исправка вредности
Нето потраживања
Купци у иностранству (бруто)
Исправка вредности
Нето потраживања

Потраж.до 365
дана старости

Потраж.старија
од годину дана

Укупно
(2+3)

2

3

4

20,951

0

20,951

0
20,951

0
0

0
20,951

113,981
0

863
0

113,981

863

114,844
0
114,844

4384
0
4385

1629
1629
0

6013
1628
4385
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Смањење исправке вредности у току године у износу од 1,238 хиљада динара односи се
на наплаћена раније исправљена потраживања и евидентирана су у оквиру осталих
прихода..
Друштво је извршило курсирање потраживања од купаца у иностранству средњим
курсом НБС на дан биланса и ефекте курсирања евидентирало у оквиру финансијских
прихода и расхода.
Потраживања од купаца у земљи према којима друштво истовремено има и обавезе,
редовно се спроводе компензације по принципу нижег салда.
На доспела ненаплаћена потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате.
11. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Потраживања од запослених
2. Потраживања за више плаћени порез на добитак
3. Потраживања за накнаде зарада које се
рефундирају
4. Остала краткорочна потраживања
УКУПНО (1 до 4)

31. децембра
2017.

68
546

127
1,000

2,206

2,183

225

250

3,045

3,560

12. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама динара
Опис
1
Бруто стање на почетку године
Бруто стање на крају године
НЕТО СТАЊЕ
31.12.2018. године
31.12.2017. године

Остали краткорочни
пласмани
6
1,333
0

Укупно
7
1,333
0

0
0

0
1,333

13. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Динарски пословни рачун
2. Девизни пословни рачун
3. Остала новчана средства
УКУПНО (1 до 3)

35,647
30,752
152
66,551

31. децембра
2017.

2,304
33,127
169
35,600
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Друштво је извршило усаглашавање новчаних средстава на пословним рачунима са
пословним банкама на дан састављања финансијских извештаја.
Девизни пословни рачун је исказан према средњем курсу стране валуте НБС на дан
биланса, ефекти курсних разлика евидентирани су у оквиру финансијских расхода

14. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Потраживања за нефактурисани приход
УКУПНО (1)

145
145

31. децембра
2017.

25,487
25,487

15. КАПИТАЛ
Акцијски капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2018. године у износу од
151.914 хиљада РСД (2017. године – 151.914 хиљада РСД) чини 361.699 обичних акција
(2017. године – 361.699 обичних акција).
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу:
у хиљадама РСД
2018.

Акције физичких лица
Акције правних лица
Акције Акционарског фонда
Остали акционари

Број
акција
165,134
191.100
5.265
200
361699

%
учешћа
45,66
52,83
1,46
0,05
100

2017.
Број
%
акција
учешћа
165.134
45,66
191.100
52,83
5.265
1,46
200
0,05
361699
100

Номинална вредност једне акције је 420,00 динара.
Књиговодствена вредност једне акције је 440,26 динара.
Није било трговања акцијама у последњих годину дана.
16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

В. Резервисања за накнаде и друге бенфиције
запосленима на крају године (1+2-3-4)

7,715

31. децембра
2017.

8,158
16
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1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције у
8,158
8,415
почетном билансу
2. Резервисања у току године
1,495
991
3. Искоришћена резервисања у току године
1,004
912
4. Укинута резервисања у корист прихода
934
336
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (ВИ)
7,715
8,158
У складу са Законом о раду, Друштво има обавезу исплате накнаде запосленима
приликом одласка у пензију у износу од 2 просечне месечне зараде остварене у
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је
извршило процену садашње вредности ове обавезе, и с тим у вези је евидентирало
резервисања по том основу у пратећим финансијским извештајима на дан 31. Децембар
2018. Године и за годину која се завршава на тај дан. Друштво је проценило да
евентуални актуарски добици и губици по основу резервисања нису материјално
значајни за поштену презентацију финансијских извештаја и из тог разлога их није
посебно исказало у извештају о осталом резултату.
17. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара
Кредитор

Рок
отплате

Почетак
отплате

Обезбе
ђење

Каматна
стопа

1

2

3

22.08.2019

01.02.2019

4
4.bl.со
п.мени
це

5
3M
еуриборr
+2,4%g

VB Leasing

Валута у
којој је
кредит
узет
6
Еур

Износ у
страној
валути

Износ
хиљада
динара

7

8

405

48

1) Обавезе по основу финансијског лизинга

0

УКУПНО ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1)

405

48

18. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара
Кредитор

Рок
отплате

Почетак
отплате

Обезбе
ђење

Каматна
стопа

1

2

3

Интеса Банка а.д.
Београд

22.08.2019

01.02.2019

4
4.блl.с
оп.мен
ице

5
3M
еурибор
+2,4%g

Интеса Банка а.д.
Београд

24.10.2019

01.02.2019

2.бл.со
п.мени
це

3M
еурибор
+2,4%g

Валута у
којој је
кредит
узет
6

Износ у
страној
валути

Износ
хиљада
динара

7

8

Еур

260.000

30.730

Еур

70.000

8.274

3) Краткорочни кредити и зајмови у земљи
УКУПНО КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (1)

39.004
330.000

39.004
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Друштво је усагласило обавезе по основу краткорочних кредита са кредиторима у
складу чл. 20. Закона о рачуноводству.
Друштво је извршило курсирање краткорочних обавеза средњим курсем НБС на дан
састављања биланса.

19. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Нето обавезе по основу зарада и накнада зарада
2. Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет запосленог
3. Обавезе за порез и доприносе на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца
4. Обавезе за бруто накнаде зарада које се
рефундирају
5. Обавезе по основу камата и трошкова финансирања
6. Обавезе за дивиденду и учешће у добитку
7. Обавезе према запосленом по основу службеног
путовања, смештаја, отпремнине и друго
8. Обавезе према директорима и члановима органа
управљања
9. Остале обавезе
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1 до 9)

31. децембра
2017.

7,193

7,437

2,514

2,745

1,637

1,755

145

118

70
230

104
230

143

210

225

87

252
12,409

319
13,005

20. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Остале обавезе за порезе, доприносе и друге
дажбине
ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОРПИНОСЕ
И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (1)

31. децембра
2017.

131

232

131

232

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице (обавезе за порез из
резултата)
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

Добитак пре опорезивања
Капитални добици
Капитални губици

4,127

31. децембра
2017.

2102
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Корекције за сталне разлике
- репрезентација
- исправке вредности појединачних потраживања
којима се истовремено и дугује
- трансферне цене
- камате због неблаговремено плаћених јавних
прихода
- остале разлике
- директан отпис
Корекција за привремене разлике:
- рачуноводствена и пореска амортизација
- отпремнине
- дугорочна резервисања
- обавезе по основу јавних прихода

328

120

420
-640

-774
-235

4,235

1,213

Обрачунати порез (по стопи од 15%)
Умањења по основу пореских кредита

635

182

Текући порез на добитак

635

182

Пореска основица

Неискоришћени порески кредити
Преглед неискоришћених пореских кредита и рокови до када могу да буду
искоришћени приказани су као што следи:
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

31. децембра
2017.

од једне до пет година
од пет до десет година

У складу са Законом о порезу на добит и Правилником о трансферним ценама и
методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цена
трансакција међу повезаним лицима, порески обвезници су у обавези да до 29. Јуна
2018. године надлежном пореском органу поднесу пореску пријаву пореза на добит
заједно са пореским билансом за 2018. годину и Извештајем (студијом) о трансферним
ценама. С обзиром да Друштво има значајне трансакције са повезаним странама и да до
дана одобрења и састављања финансијских извештаја за 2018. годину није извршена
предаја пореске пријаве пореза на добит надлежном пореском органу, руководство
Друштва потврђује да неће бити измена утврђене обавезе за порез на добит и пореског
расхода периода исказаних у финансијским извештајима за 2018. годину.
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21. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
у хиљадама динара
31. децембра
2018.

1. Унапред обрачунати трошкови
2. Остала пасивна временска разграничења
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1
до 2)

31. децембра
2017.

626
2

605
0

628

605

22. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА
у хиљадама динара
Ванбилансна актива и пасива обухвата следећа средства и
Вредност
изворе ванбилансних средстава:
Гаранција
7,651
Гаранција
3.952
Гаранција
6,546
Гаранција
1.827
Гаранција
10.348
Гаранција
10.348
Гаранција
36.088
Гаранција
36.088
Укупно:
112,848
Дате гаранције :

-

„Штрабаг“ Београд – за отклањање недостатака у гарантном року, издата
25.09.2017.године важи до 31.08.2019. године, у износу од 64.736,63 еура.
„Штрабаг“ Београд – за отклањање недостатака у гарантном року, издата
26.12.2017.године важи до 31.12.2018. године, у износу од 33.424,76 еура.
„Гиа“ доо. Београд – за отклањање недостатака у гарантном року, издата
11.06.2018.године важи до 10.06.2020. године, у износу од 55.384, 40 еура.
„Градња промет “ Спуж – за добро извршење посла, издата 31.08.2018.године важи до
30.09.2020. године, у износу од 15.641,63 еура.
„Градина“ доо Београд – гаранција за добро извршење посла, издата 26.11.2018.године,
важи до 14.08.2020.године, у износу од 87.551,16 еура.
„Градина“ доо“ Београд – гаранција за повраћај аванса, издата 26.11.2018.године, важи до
14.08.2020.године, у износу од 87.551,16 еура.
„Градина“доо Београд – гаранција за повраћај аванса, издата 04.12.2018.године, важи до
14.08.2020.године, у износу од 305.329,64 eура..
„Градина“ доо“ Београд – гаранција за добро извршење посла, издата 12.12.2018.године,
важи до 14.08.2020.године, у износу од 305.329,64 еура.
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23. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

01.01-31.12.
2017.

1. Остали пословни приходи

0

400

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1)

0

400

24. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови материјала за израду
2. Трошкови осталог (режијског) материјала
3. Трошкови једнократног отписа алата и
инвентара
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 3)

01.01-31.12.
2017.

218,779
576

206,520
520

5,272

4,843

224,627

211,883

25. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови зарада и накнада (бруто)
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде на терет послодавца
3. Трошкови накнада директору односно
члановима органима управљања и надзора
4. Остали лични расходи и накнаде
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1 до 4)

01.01-31.12.
2017.

120,444

118,840

21,493

21,274

1,484

1,760

20,498

13,203

163.919

155,226

26. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови услуга на изради учинака
2. Трошкови транспортних услуга
3. Трошкови услуга одржавања
4. Трошкови закупнина

27,819
2,612
4,147
1,058

01.01-31.12.
2017.

44,890
2,301
3,014
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5. Трошкови рекламе и пропаганде
6. Трошкови осталих услуга
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1 до
6)

18
2,390

22
2,175

38,044

52,402

27. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Трошкови непроизводних услуга
2. Трошкови репрезентације
3. Трошкови премије осигурања
4. Трошкови платног промета
5. Трошкови чланарина
6. Трошкови пореза
7. Остали нематеријални трошкови
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (1 до 7)

01.01-31.12.
2017.

4,748
1,361
1,568
1,201
62
669
195
9,804

5,735
1,461
1,386
990
13
749
271
10,605

28. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Приходи од усклађивања вредности
потраживања и краткорочних финансијских
пласмана
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1)

01.01-31.12.
2017.

1,231

10,742

1,231

10,742

29. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Обезвређење потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (1)

01.01-31.12.
2017.

0

211

0

211
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30. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Добици од продаје нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме
2. Вишкови
3. Приходи од смањења обавеза
4. Приходи од укидања дугорочних и краткорочних
резервисања
5. Остали непоменути приходи
ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1 до 5)

01.01-31.12.
2017.

17

5

26
121

60
47

935

333

608
1,707

4,133
4,578

31. ОСТАЛИ РАСХОДИ
у хиљадама динара
01.01-31.12.
2018.

1. Мањкови
2. Остали непоменути расходи
ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 +2)

4
715
719

01.01-31.12.
2017.

0
503
503

32. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА
Након датума билансаније било значајних догађаја.
33. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ
Судски спорови
Друштво са стањем на дан 31. децембра 2018. године води један судских спор у којем
се јавља као тужени. Вредност судских спорова који се воде против Друштва по основу
накнаде штете и повећање ренте, са стањем на дан 31. децембра 2018. године износи 25
хиљада динара. Руководство Друштва не очекује губитке у наредном периоду по
основу ових судских спорова и сходно томе није извршило резервисање за
потенцијалне губитке по судским споровима.
Привредно друштво је крајем 2017.године покренуло судски спор као тужилац против
„Ерланг“ Подгорица за наплату потраживања у износу од 13.778,00 еура.
Привредно друштво је извршило исправку вредности наведеног потраживања у
целости у 2016.години.
Дата јемства и гаранције
Потенцијалне обавезе друштва на дан 31. децембра 2018. године по основу датих
гаранција за добро извршење посла, датих другим правним лицима 112.848 хиљада рсд
(2017. године – 50.623 у хиљадама динара).
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34. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
Циљеви управљања ризицима финансијских инструмената
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном
ризику, финансијском ризику (девизном и каматном), кредитном ризику и ризику
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно
се избегавају умањењем изложености Института овим ризицима.
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката
финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој
употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици
Србији.
Тржишни ризик
Друштво је осетљиво на присуство системских ризика који подразумевају ризике
економског окружења у оквиру државе, привредне гране и сл. на које Друштво не може
да утиче: инфлација, промена пореских прописа, царинских прописа, лимитирање
каматних стопа, привредног окружења, конкуренције, сировинске базе и сл.
Уколико постоје несистемски ризици, они се идентификују кроз успешност пословања
управе Друштва.
Финансијски ризик
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима који се јавља као
девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Задатак управљања тржишним
ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру
прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва.
Девизни ризик
Изложеност Друштва девизном ризику 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.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним
валутама на дан извештавања је следећа:
у хиљадама динара
Имовина
ЕУР

2018
36,765
36,765

Обавезе
2017
33,127
33,127

2018
39,072
39,072

2017
60,677
60,677

На основу обелодањене структуре имовине и обавеза у страним валутама евидентно је
да је Друштво осетљиво на промене девизног курса ЕУР .
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Осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 10% у односу на
поменуте стране валуте, представља процену руководства Друштва у погледу могућих
промена курса РСД у односу на ЕУР .
у хиљадама динара
2018
ЕУР

10%
(231)
(231)

2017
-10%
231
231

10%
(2,755)
(2,755)

-10%
2,755
2,755

Каматни ризик
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на пласманима и обавезама код
којих су каматне стопе варијабилне. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и
Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.
Структура пласмана и обавеза на дан 31. децембра 2018. и 2017. године са становишта
изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:
у хиљадама динара
Финансијска средства
Некаматоносна
Каматоносна (фиксна каматна стопа)
Каматоносна (варијабилна каматна стопа)
Финансијске обавезе
Некаматоносне
Каматоносне (фиксна каматна стопа)
Каматоносне (варијабилна каматна стопа)

219,580
219,580

168,933
168,933

112,812
39,052
151,864

109,978
60,429
170,407

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текућу пословну 2018.
годину на реално могуће промене у каматним стопама за 1% (2017. године - 1%), почев
од 1. јануара. Повећање односно смањење од 1% представља реално могућу промену
каматних стопа, имајући у виду постојеће тржишне услове. Ова анализа примењена је
на финансијске инструменте Друштва који су постојали на дан биланса стања и
претпоставља да су све остале варијабле непромењене. У наредној табели се узима 1%
финансијских средстава односно финансијских обавеза из претходне табеле код којих
је уговорена варијабилна камата.
у хиљадама динара
2018
Финансијска
средства
Финансијске обавезе

1%
-

2017
-1%
-

1%
-

-1%
-

(391)

391

(604)

604

(391)

391

(604)

604
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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.
Изложеност Друштва кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од
купаца на дан биланса. Номинални износ потраживања од купаца, пре извршене
исправке вредности, састоје се од великог броја потраживања, од којих највећи део
чине потраживања од купаца:
У хиљадама динара

Назив купца
1. Јединаство а.д., Севојно
2. Понс Градња
3. Реса Градња
4. Градина
5. Остали
Укупно:

2018
20,950
11,528
46.169
37.309
21,223
137.179

Ризик ликвидности
Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да
Друштво у сваком тренутку мора да испуњава све своје доспеле обавезе. Друштво
управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем
планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива
финансијских средстава и доспећа обавеза.
Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели:
у хиљадама динара
2018. година
Дугорочни кредити
Обавезе из
пословања

-

од 1 до 2
године
-

од 2 до 5
година
-

100,403

-

-

до 1 године

Укупно
100,403
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Крат. финан. обавезе
Остале крат. обавезе

2017. година

39,004
12,409
151,816

-

-

-

од 1 до 2
године
-

од 2 до 5
година
-

96,973

-

-

96,973

60,381
13,005
170,359

-

-

60,381
13,005
170,359

до 1 године

Дугорочни кредити
Обавезе из
пословања
Крат. финан. обавезе
Остале крат. обавезе

39,004
12,409
151,816
Укупно
-

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири (актуелни
ануитетни план).
ИНДИКАТОРИ ОПШТЕ ЛИКВИДНОСТИ
1

ОБРТНА ИМОВИНА /
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

2018.
година

2017.
година

1.17

1.17

1.00

1.01

0.30

0.18

ИНДИКАТОРИ УБРЗАНЕ ЛИКВИДНОСТ
2

ОБРТНА ИМОВИНА БЕЗ ЗАЛИХА /
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

ИНДИКАТОРИ ТРЕНУТНЕ ЛИКВИДНОСТИ
ГОТОВИНА И ГОТ. ЕКВИВАЛЕНТИ/
3
ДОСПЕЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

35. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА
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. Руководство Друштва прегледа структуру односа
дугова и капитала на годишњој основи.
Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се
као однос нето обавеза (задужености) и укупног капитала. Нето задуженост се
обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање
за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих
категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.
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Показатељи задужености на дан 31. децембра 2018. и 2017. године су били следећи:
у хиљадама динара
1. Укупне обавезе (дугорочне и краткорочне)
2. Укупан сопствени капитал

219,877
158,607

196,451
155,154

Показатељ задужености (коефицијент 1/2)

138.6%

126.6%

36. ПОВЕЗАНЕ СТРАНЕ
Друштва обавља пословне трансакције са повезаним лицима. Повезана правна лица
Друштва по основу учешћа у капиталу су: МПП ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО-матично
друштво
У току 2018. и 2017. године обављене су следеће трансакције са повезаним правним
лицима:
у хиљадама динара
2018.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица
НАБАВКЕ
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица

ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ
Потраживања од купаца:
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица
ОБАВЕЗЕ
Обавезе према добављачима:
- матично друштво
- зависна правна лица
- остала повезана правна лица

2017.

62,392

143,667

63,392

20
143,687

3,731

3,552

1,036
4767

852
4404

20,951

67,872

20,951

67,872

599
599

1,145
1,145
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