
Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 30987 37947 43559

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 17 29811 36720 42283

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1742 1742 1742

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 24101 30029 33923

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 783 1664 3120

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 3185 3285 3384

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

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 114

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021
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0
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 18 1176 1227 1276

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 1176 1227 1276

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 707174 575683 554295

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 19 93289 106145 99258

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 4810 5408 5729

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 28480 28283

12 3. Готови производи 0047 37264 8784 8582

114
3384
3285
3185
3120
1664
783
33923
30029
24101
1742
1742
1742
42283
36720
29811


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 42201 54855 42691

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 9014 8618 13973

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

0051 20 594414 455210 440682

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 565533 433102 424215

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 28881 22108 16467

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 20 13277 13277 9740

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

0061

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

0062 21 147 6 320

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

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

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 6 6 320

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 141

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 22 2459 146 387

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 23 2689 359

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 23 899 899 3549

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

0071 738161 613630 597854

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

1276
1227
1176
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

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

0401 0

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

0402 24 84611 84611 84611

300 1. Акцијски капитал 0403 81974 81974 81974

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 2637 2637 2637

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 249 249 119

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 101058 15433 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 15433

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 85625 15433

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 26 317453 317453 317453

350 1. Губитак ранијих година 0422 317453 317453 289538

351 2. Губитак текуће године 0423 27915

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 27 1164 1164 1900

0
0
0
1276
1227
1176


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 1164 1164 1900

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 1900

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430 1164 1164

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 32 1211 1210 1210

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

0442 867819 828914 827705

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

0443 28 332282 295153 299151

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 1316 1151 1151

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447 12256 12256 12773

440682
455210
594414
13973
8618
9014
42691
54855
42201
8582
8784
37264
28283
28480
5729
5408
4810
99258
106145
93289
554295
575683
707174




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 60020 183044

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 12463 47288

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003 0

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 116 47288

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 12347

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 47557 135186

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 44773 93351

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 2784 41835

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 570

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
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15294
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2570
1828
1020
116187
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3787
1960
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0
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3062
468
6838
172
11
0
0
6849
172
28438
13057
28350
8451
0
47288
12463
183044
60020
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
88458 169987

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 12470 45991

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 227792

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

1021 399

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 244698 34916

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 10340 23345

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 21000 22640

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 14440 9695

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4851 5449

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 8451 28350

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 13057

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 28438

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 172 6849

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 11

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

1039 172 6838

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 468 3062

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 468 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 468

135186
47557
12347
47288
116


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1102

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

1047 1960

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 3787

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 296

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 116187 1020

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1828 2570

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

1054 85625 15294

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

1055

69-59

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

1056 139

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 85625 15433

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 0 0

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

399
227792
45991
12470
169987
88458
570
41835
2784
93351
44773




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 85625 15433

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
0
0
15433
85625
15433
85625
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037 0

б) потражни салдо рачуна 4002 84611 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 84611 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 84611 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 84611 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
132033
217658
0
217658
0
189743
205176
217658
84611
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 84611 4036 4054

 

84611


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 317453 4073 249 4091 0

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 15433

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 27915 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 289538 4077 249 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 15433

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 27915 4079 0 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 0 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 317453 4081 249 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 15433

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 317453 4085 249 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 15433

84611


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 0 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 85625

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 317453 4089 249 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 101058

 

84611


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

0
249
317453
84611


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

15433


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

15433
249
317453
0
0
27915
15433
249
289538
27915


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244 217658

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245 205176б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 4246 189743
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224 0

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 4248 217658
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 0

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 4250 217658
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

101058
249
317453
85625
0
15433
249
317453




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 60192 183433

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 60020 182739

2. Примљене камате из пословних активности 3003 172 10

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 0 684

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 86613 182591

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 64129 94693

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 21000 23925

3. Плаћене камате 3008 1484 1102

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 0 62871

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 0 842

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 26421

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 35482 314

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 35482

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 314

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 6458 2277

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 2277

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 6458

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 29024

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 1963

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
146
2459
1960
462
6838
172
387
146
5119
0
2603
188866
93071
183747
95674
3998
3998
3998
0
0
0
1963
29024
1102
1484
23925
21000
94693
64129
182591
86613
684
0
10
172
182739
60020
183433
60192
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




“ELEKTROPORCELAN
” AD NOVI SAD

NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE

IZVEŠTAJE ZA 2018.
GODINU



1. OSNOVNI PODACI O DRUŚTVU

“ELEKTROPORCELAN" AD NOVI SAD je akcionarsko društo, (u daljem tekstu: Društvo). Društvo se bavi 
proizvodnjom i prodajom izolatora i izolacionog pribora od elektroporcelana.

Društvo je osnovano 1922 godine. Datum osnivanja u APR je 27.01.1992. godine. Privatizovano je 

5.7.2004.godine. Sedište Društva je MARKA MILJANOVA 15 NOV l SAD
Poreski identifikac ioni  broj Drustva je 100452835 
Matični broj Društva je 08008418
Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini je bio je 33 (u 2015. godini - 49).
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u MALO pravno lica za 2018. godinu.

OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŚTAJA

Finansijski izvestaji   o  kojima  iyvestavamo  su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62-
2013g.), sa Zakonom o reviziji  (  Sluzbeni glasnik RS br. 62-20 l3 g. ) i propisima donetim na osnovu tog zakona.
primenom računovodstvenih politika iznetih u napomeni 3. ovog izveštaja.

Finansijski izveštaji za 2018. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu . Ovaj Zakon zahteva da
finansjski izveštaji za godinu završnu na dan 31 . decembra 2018 godine budu sastavljeni u skladu sa Medunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i relevantnom podzakonskom regulativom. Ministar finansija je na osnovu
ovlašćenja iz Zakona o računovodstvu doneo odgovarajuća podzakonska akta koja čine sastavni deo okvira za finansijsko
izveštavanje.

Finansijski izveštaji su u svim svojim delovima uskladeni sa relevantnim odredbama MRS / MSFl, osim onih
odredbi koje nisu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu u i relevantnom podzakonskom regulativom.

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izveštaja korišćeni su MSFI koji se primenjuju u Republici Srbiji od 2010. 
godine. Radi se o prevodu osnovnih tekstova MSFI izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
do 01. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda do 01. 
januara 2009. godine .
Rukovodstvo Društva procenjuje da uticaj promena u MRS, novih MSFl i tumačenja standarda koji su uvedeni u primenu 
posle 01 . januara 2009. godine na finansijske izveštaje  nisu  mogle imati  za rezultat značajnije promene računovodstvenih
politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijsl‹e izveštaje u periodu početne primene. 1 pored toga što 
mnoge od ovih promena nisu primenjivane na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i
bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFł, l‹oji se primenjuje na periode prikazane u priloženim 
finansijskim izveštajima.



2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (Nastavak)

lznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD važećim na dan bilansíranja — 31.12.2018. godine. i 
sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog trošl‹a i načelom stalnosti pravnog lica.

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za 
privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja 
određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 ,.Prezentacija finansijskih izveštaja“. Shodno tome, prilożeni 
finansijski izveštaji n isu usaglašeni sa svim zahtevima MSFI. Sadržinu godišnjeg računa, prema propisima o 
računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima
gotovine, i napomene uz finansijske izveštaje.

Društvo je u sastav ljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u (Napomeni 3) uz 
finansijske izveštaje, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije.

Zvanični srednji kursev i NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći:

31 .12.2018. 31 .12.2017.
RUB 1.4841 1.7207
EUR 118.1946 118.4727
USD 103.3893 99.1155

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1.
Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke

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

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI i računovodstvenim propisima važećim u 
Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje 
imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske izveštaje.

Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. Stvarni rezultati mogu se 
razlikovatí od navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično.

Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje odloženih 
poreskim sredstava,  utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih za aktuarski obračun 
naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovarajućim računovodstvenim politikama u 
napomenama uz finansijske izveštaje.



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.2.
Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi pritìcati u Drustvo i kada 
sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrzi ekonomske koristi proisteći iz 
podmirenja sadašnjih obaveze i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti moze pouzdano da izmeri.

Prihod se priznaje u bílansu uspeha kada je povećanje budućih ekonornskih koristi povezano s povećanjem sredstava ili 
smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere. odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa 
priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenjaobaveze.
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa 
priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i 
predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja finansijskog 
kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom konceptu 
dobitak je zarađen samo ako finansijski (íli novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili 
novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon ukljucivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa 
vlasnika u toku godine.

Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu u dinarsku
protivvrednost po kursu vazećem na dan bilansa stanja. Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine
preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan
poslovne promene. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po tom osnovu su iskazane kao prihod íli rashod perioda,
odnosno kao finansijski prihodi i rashodi.

Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom  zaštitom putem valutne klauzule vrši se po kursu važećem na dan bilansa
stanja. s tim da se efekat knjiźi kao finansijski prihod, odnosno rashod.

3.4. Uporedni podaci

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji  Društva za 2017. godinu. koji su bili predmet revizije. Uporední 

podaci  prikazani su u hiljadama RSD vazećim  na dan 31 . decembra 2017 godine.



PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi su iskazani u iznosu fal‹turisane realizacije. tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, pod 
uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilačkí odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj 
vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta í količinskih rabata koje
Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate.

Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni sti uslovi:

Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva:
rukodstvo Društva  ne zadrżava niti  upliv  na  uprav I janje u  meri l‹oja se ob ično povezuje sa vlasništvom,  niti kontrolu nad 
prodatim proizvodima i robom ;
kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri ;
kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Drustvu i
kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere. 

Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja.

5.6.
Poslovni rashodi

Ukupne poslovıne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada zarada i
ostali 1ični rashodi ; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni trośkovi.

Osnovni elementi i nače la priznavanja rashoda su:

- rashodi se priznaju. odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili poveć-anjem obaveza može pouzdano da se izmeri;

- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (nač-elo uzroč-nosti);

- kada se oč-ekuje da ć-e ekonornske koristi proticati tokom nekoliko obrač-unskih perioda, a povezanost sa prihodom može
da se ustanovi u širem smislu íli posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i razumne alokacije;

- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduć-e 
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilanstu stanja kao 
sredstvo;

- rashodi se priznaju i u onim sluč-ajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.

Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za iznos utvrđene
razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.

Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos utvrđene razlike 
u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadrźanih u vrednosti prodate robe na m alo.



3. PREGLED ZNAČAJNIH  RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7 Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod u periodu u kome su nastali, osim u obimu u kome su kapitalizovani. 
Troškovi pozajmljivanja direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje, se kapitalizuju 
kao deo nabavne vrednosti / cene koštanja tog sredstva.

3.8. Dobici i gubici

Dobici predstav ljaju povećanje ekonomske  koristi, a obuhvataju ataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje stalne imovine
po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po osnovu prodaje tržišnih  hartija od 
vrednosti (u slučaju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim  tržišnim   vrednostima), kao i dobitke koji 
nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled presta nka delovanja uslova za smanjenje
njihove vrednosti.

Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po osnovu
rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično nadoknaditi od 
osiguravajućih društava, po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine).

3.9. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li se plaćaju 
ili pripisuju iznosu potrazivanja iIi obaveze na dan bilansiranja): prihode i rashode od kursnih razlika
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu.

3.10. Ostali prihodi i rashodi

Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu: prodaje nekretnina, postrojenja, opreme . prodaja hartija od vrednosti u
učešču  u kapitalu  pravnih  lica i  prodaje materijala;  v i š k ova; efekata  ugovorene zaštite od rizika, koji  ne ispunjavaju 
uslove da se iskažu U Okvi ru  revalorizacionih rezervi; naplate otpisanih potraživanja; i ostalih nepomenutih prihoda.

Ostali rashodi obuhvataju rashode po osnovu: prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava. 
prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala; manjkova; efekata ugovorene zaštite od 
rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule; i direktnih otpisa potraživanja.
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3.11. Porez na dobitak i odložena poreska sredstva i obaveze

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća 
Republike Srbije. Porez ma dobitak obračunat je po stopi od 1 5% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom 
bilansu, nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u bílansu uspeha, 
koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže 
od deset godina. Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda,
ali ne duže od 10 godina.

3.11.2. Odloźeni porez

Odloženi porez na dobitak se obračunavu za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza i njihove 
knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan balansa su koriśćene za obračun iznosa odloženog 
poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se 
za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i neiskorisćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa 
do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda.

3.12. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:

- koja Društvo drži za upotrebu  u proizvodnj i  i I i  isporuku  robe ili  pruźanje usluga, za iznajmljivanje drugih lica ili u 
administrativne svrhe;

- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i

čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema 
poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadleźnog za poslove statistike.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.

Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove
dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj režiji čine
direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi. koji se odnose na to ulaganje.
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3.12. Nekretnine, postrojenja i oprema (Nastavak)

Nakon što se prizna kao sredstvo, nakretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja 
umanjenoj za ukupan iznos obracunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezbeđenja.

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi na 
nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu tog 
sredstva. Ako nisu formirane
revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena, ili su iskorišćene za druge svrhe, za iznos 
gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.

Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji ili je 
umanjen, vrši se procena  nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim 
godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i 
opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve uko1iko je primenjen alternativni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme se povećava do 
nadoknadive vrednosti

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate  nekretnine, postrojenja i opremu  pripisuje se iskazanom  iznosu tog 
sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope 
prinosa tog sredstva, Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako:

dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta;
se nadgadnjom mašinskih delova postiže značajno unapredenje kvaliteta izlaznih komponenti; i
usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih troškova poslovanja. Svaki 
drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao.
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno 
povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici i1i gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i 
iskazanog iznosa sredstva i priznaju se l‹ao prihod ili rashod u bilansu uspeha.

Gradsko građevinsko zemljiśte se iskazuje od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a naknadno
vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu .
Ne vrši se amortizacija zemljišta.
Na dan 30,09,2015,god. vršena je procena imovine zbog UPPR-a, te je kvadratura zemljišta u knjigama usaglašena sa 
podacima iz procene imovine.
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3.13. Amortizacija

Obračun amortizacije vrši se od  meseca  kada  je sredstvo sposobno za svoju funkciju.

Amortizacija se obračunava proporcijalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog 
korisnog veka upotrebe sredstava.

Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna  vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i iznos 
obezvređenja.

Preostala vrednost je neto iznos koji preduzeće očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 
trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja.

Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope. preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na novim 
procenama značajno različita od prethodnih. obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se koriguju.

Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne promene u 
očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, rnetod se menja tako da odražava taj izmenjeni način. 
Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona računovodstveno obuhvata kao promena 
računovodstvene procene, a obračunati troskovi amortizacije za tekući i budući period se koriguju.

.Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe (bez utvrđivanja rezidualnog ostatka) su:

2017. 2016.

Građevinski 0bjekti 2,5 2,5
Pogonska oprema 15 15
Računari i pripadajuća oprema 20 20
Ostala sredstva 15 15

Obračun amortizacije za poreske svhe  vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije i Pravil 
nikomo načinu razvrstavanja stalnih sredstava  po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, što rezultira u
odloženim porezima.
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3.14. Umanjenje vrednosti imovine

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, i rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li postoje 
indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost 
imovine.

Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i vrednosti u upotrebi. Neto prodajna cena je iznos koji se 
može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, umanjena za troškove prodaje, 
dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će 
nastati iz l‹ontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi 
iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo 
pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog 
nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike,na teret rashoda saglasno MRS 36
„Umanjenje vrednosti imovine”

Zalihe materijala i robe se meri po nabavnoj  vrednosti.  Nabavnu  vrednost čine svi troškovi  nabavke  za dovodenje zaliha na 
njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih 
koje Društvo može naknadno da potvrdi od poresk ih vlasti),troškove  prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se 
mogu direktno pripisati nabavci . Popusti. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.  Kursne 
raz1ike nastale od daa  preuzimanja  za1iha do dana plačanja obaveza u stranoj valuti  i troškovi  kamata nisu uključeni u trošak 
nabavke.

Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je
niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo 
sadašnje mesto i stanje, odnosno:

troškovi direktnog rada:
troškovi direktnog materijala ;
troškovi pozajmljivanja ukoliko ispunjavaju uslove za priznavanje saglasno MRS 23; i

- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi.

U vrednost zaliha nedovršene  proizvodnje i gotovih pro i zvoda  ne u laze, već predstav ljaju  rashod  perioda:

- neuobičajeno  veliko rasipanje materi jala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje:
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze proizvodnje;
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i
- troškovi prodaje.
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3.14. Umanjenje vrednosti imovine (Nastavak)

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene 
troškove prodaje i procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je 
neto prodajna vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove 
cene koštanja, vrši se delimičan otpis do neto prodajne vrednosti.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da 
je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe
koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.

Zalihe usluga čine direktni troškovi i indirektni troškovi nastali u vezi sa pružanjem usluga. 
Direktni troškovi usluga su direktni troškovi rada osoblja koje direktno učestvuje u pružanju 
usluga, direktni troškovi materijala i ostali direktni troškovi, kao što je angažovanje spoljnih 
eksperata i slično. Indirektni troškovi usluga su troškovi pomoćnog materijala, energije 
utrošene za pružanje usluge, amortizacija i održavanje opreme koja se koristi prilikom 
pružanja usluge i sl.

Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju 
obračunskog-perioda vrši se svodenje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije 
realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na 
vrednost zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost prodate robe.

3.15. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po 
osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne 
plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od 
dana bilansa.

Kratkoročna potaživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se 
vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po 
srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije 
do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili ni teret 
rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema 
važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.

Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj 
vrednosti, ne izimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća.
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3.15.
Kratkoročna potraživanja i plasmani (Nastavak)

Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) prema 
ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana po amortizovanoj 
vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja.

Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim otpisivanjem, 
dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili delimično, vrši direktnim 
otpisivanjem.

Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrduje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih razloga
(stečaj,  odnosno  likvidacija  dužnika,  prezaduženost,  otuđenje  imovine,  prinudno poravnanje,  vanparnično  poravnanje,
zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog organa, kao i u drugim slučajevima za koja Društvo poseduje verodostojnu
dokumentaciju o nenaplativosti.)

3.16.
Gotovinski instrumenti i gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u poznate 
iznose gotovine, uż beznačajan rizik od promene vrednosti.

3.17.
Naknade zaposlenima

3.17. 1. Porezi i doprinosi za Obavezno socijalno osiguranje

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplačuje doprinose raznim 
državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca 
u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši 
obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava 
u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon odlaska u penziju isplaćuje 
naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

3.17.2. Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 61/05...75/2014.) i PRAVILNIKOM O RADU , Društvo je u 
obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 2 mesečne bruto zarade koju je zaposleni ostvario u 
mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 mesećne prosečne 
bruto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.
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3.18. Pravična (fer) vrednost

Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične 
tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne 
postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske 
aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije 
moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog trźišta. Rukovodstvo Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se 
oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti.

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- kreditni rizik,

- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i rizik od promene
cena) i

- rizik likvidnosti.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

4.1. Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da će jedna strana u finansijskom instrumentu, neispunjenjem svoje obaveze, 
prouzrokovati finansijski gubitak druge strane.

Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 
potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.



4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (Nastavak)

4.2. Tržišni rizik

Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika: >

- valutnog rizika,
- rizika kamatne stope i
- drugih rizika od promene cene.

4.2.1. Rizik od promene kursa stranih valuta

Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa.

Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj valuti, to
jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.

4.2.2. Rizik od promene kamatnih stopa

Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog 
instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa.

Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na primer, 
krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu priznati u 
bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima).

4.2.3. Rizik od promene cena

Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su te 
promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, ili da 
faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu.

Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena kapitala.

4.3. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim obavezama



A.   BILANS USPEHA 
                                                                                                                               2018                   2017
                                                                                                                   RSD 000              RSD 000

5. PRIHODI OD PRODAJE
      Domaće tržište 
       Prihodi od prodaje robe ostalim licima                                                                  44773                  47288                                          
       Prihodi od prodaje proizvoda ostalim licima                                                         116                      93.351

Svega                                                                                                                       44889                140.639                                         
Inostrano tržište                                                                                                                        
Prihodi od prodaje proizvoda                                                                                   2784                   41835
Prihodi od prodaje robe ostalim licima                                                                    12347                     0
                                                                                                                                  15131                41.835
Ukupno                                                                                                                     60020                182.474

6. POVEĆANJE ( SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
                                                                                                                                               2018                   2017 
                                                                                                                                  RSD000           RSD 000

Nedovršena prozvodnja na dan 31.decembar                                                                            0                     28.480
Gotovi proizvodi na dan 31. decembar                                                                                  37264                  8.784
 Minus                               
Nedovršena proizvodnja na dan 01.januar                                                                              28480                28.283
Gotovi proizvodi na dan 01. januar                                                                                           8784                  8.582
Ukupno (smanjenje) povećanje                                                                                                 0                       399

7. OSTALI POSLOVNI RASHODI
                                                                                                                                                 2018                     2017 
                                                                                                                                     RSD 000           RSD 000

Prihodi od zakupnina                                                                                                     172                      570
Ostali poslovni prihodi                                                                                                     -                          -
Ukupno                                                                                                                          172                      570

8. TROŠKOVI MATERIJALA

                                                                                                                                                     2018                     2017
                                                                                                                                   RSD 000            RSD 000

 Troškovi materijala za izradu                                                                                           243009              32440                                 
 Troškovi ostalog materijala                                                                                                  258                     523
 Troškovi goriva i energije                                                                                                   10340                23.345

     Troškovi alata i inventara                                                                                                     1689                  1893
     Ukupno:                                                                                                                           255296              58.261



9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
                                                                                                                              2018                    2017                                          

                                                                                                              RSD000                  RSD 000

Troškovi zarada i naknada zarada ( bruto)                                     16879                        16.528

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada              

na teret poslodavca                                                                              2576                          3.116

Ostali lični rashodi i naknade :                                                          

-naknada troškova zaposlenima na službenom putu                        1140                         2.614

• naknada troškova previza na rad i sa rada                                       -                                 358

• naknada za korišćenje sopstvenog automobila u služ. svrhe           -                                   26

• otpremnina                                                                                           405    

• stipendije,krediti učenički i sl.,solidarna pomoć                               -     

Ukupno :                                                                                              21000                        22.640

10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Troškovi amortizacije u iznosu od 6.010 hiljada RSD odnose se na: amortizaciju, nekretnina, postrojenja, opreme,

    11.OSTALI POSLOVNI RASHODI
                                                                                                                            2018                    2017                                            

                                                                                                                 RSD 000             RSD 000

 Troškovi transportnih usluga                                                             1778                   6.578                             

Troškovi usluga održavanja                                                                 1008                   1800
Troškovi zakupnina                                                                               -                         167
Troškovi reklame i propagande                                                           36                                                

Troškovi advokatskih i dr. usluga                                                        3832                   885

Troškovi revizije                                                                                    296                     240

Troškovi ostalih usluga                                                                          538                     22.323
Troškovi zastupnika u prometu dorade i izrade izolatora                       136    

Troškovi reprezentacije                                                                          537                    2.148

Troškovi platnog prometa                                                                       152                   651

Troškovi poreza                                                                                       864                    1.587

Ostali troškovi                                                                                          9041                  514

Ukupno:                                                                                                    22891              38.045

12. OSTALI PRIHODI
                                                                                                                         2018                     2017
                                                                                                                       RSD 000               RSD 000

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme                                                                               116187                 -                                                  
Prihodi od smanjenja obaveza                                                                                -                       -
Ostali nepomenuti prihodi-                                                                              -                      1.020
Ukupno                                                                                                        116187                 1.020



13.OSTALI RASHODI                                                                                       2018                       2017

                                                                                                                           RSD000                      RSD 000

Troškovi sporova                                                                                        -                                         -
Ostali nepomenuti rashodi                                                                            1828                               2.570

Ukupno                                                                                                          1828                               2.570

       14.FINANSIJSKI PRIHODI                                                                        2018                     2017
                                                                                                                                    RSD000               RSD 000
      

Prihodi od kamata                                                                                                  -                              11 
                Pozitivne kursne razlike:                                                                                              172                         6.838
                 Ukupno                                                                                                                172                      6.849

15.FINANSIJSKI RASHODI
                                                                                                                                             2018                     2017 
                                                                                                                              RSD 000     RSD 000

Rashodi po osnovu kamata:                   
- po osnovu obaveza prema dobavljač ima                                                                  6                        779
- po osnovu kredita                                                                                                       -                         -
- po osnovu obaveza za porez                                                                                    -                     2157
- po osnovu zateznih kamata                                                                                      -                      -
- ostali rashodi po osnovu kamata                                                                         462                    -

Negativne kursne razlike:                                                                                     -                     2749
Ukupno:                                                                                                               468                 5.685

16. POREZ NA DOBITAK
                                                                                             2018                   2017                         

                                                                                                        RSD000            RSD 000
Finansijski rezultat u bilansu uspeha 
(dobitak/gubitak pre oporezivanja)                                       85625              15.433

Neto kapitalni dobici (gubici)                                                       -                        -
Poslovni dobitak (gubitak)                                                       -                      -
Usklađivanje i korekcije rashoda u poreskom bilansu                    -                      -
Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu                      -                    -

Oporeziva poslovna dobit (gubitak)                                                -                  -
Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina                               -                 -

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP)-
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihod perioda 
obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i 
kapitalni podbilans. Vrši se uskladivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica se umanjuje za
gubitke ranijih godina i prihode od dividendi i udela u dobiti kod pravnih lica rezidenata.



B. BILANS STANJA

17. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA, BIOLOŠKA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE
Zemljišta

Gradevinsk
objekt Stan

Postrojenja i
oprema Ukupno

Nabavna vrednost
Stanje na početku godine 1.742 241.731 3.981 256.859 504.313
Nove nabavke - storno -114 -114
Stanje na kraju godine 1.742 241.731 3.981 256.745 504.199

Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine 1.742 207.808 697 253625 462.030
Amortizacija 2018. godine 3.893 100 882 4851
Stanje na kraju godine 1.742 211.701 697 252744 467.479
 Neotpisana vrednost 31. 12.2018. 1.742 30029 3184 1664 29811

Dana 20.12.2013.god na osnovu založne izjave izvršen je upis hipoteke u korist MIGNET DOO NOVI SAD, 
ul.Radnička br.30a, Novi Sad, i to na nepokretnost upisanoj u listu nepokretnosti broj 19405 KO Novi Sad.
Upisana je hipoteka po osnovu založne izjave od 21.09.2015.g u korist SERENADA LLP, London,UK.

18. UČEŠĆE U KAPITALU                                                                                                    
                                                                                                                                                2018                     2017 
                                                                                                                               RSD000               RSD 000
Potraživanja od dva bivša radnikapo osnovu ugovora
o otkupu društvenih stanova                                                                           1176                    1.227
Ukupno:                                                                                                             1176                    1.227
Bivši radnici redovno uolaćuju rate

19. ZALIHE                                                                                                                            
                                                                                                                                                2018                    2017 
                                                                                                                             RSD000             RSD 000
Materijal                                                                                                             2365                   4.043                                
rezervni delovi, alat i inventar                                                                         2445                    1.365
Nedovršena proizvodnja                                                                                   0                         28.480
Gotovi proizvodi                                                                                                37264                   8.784
Roba                                                                                                                    4220                   54.855
Avansi na zalihe                                                                                                 9014                     8.618
Ukupno:                                                                                                              84275                 106.145

20. POTRAŽNJA
  Potraživanja po osnovu prodaje                                                                               2018                    2017 
                                                                                                                            RSD000          RSD 000
Kupci u zemlji -NST-Staša                                                                               310.543              310.543
Kupci u zemlji -NS Energo                                                                               73.005                  73.005
Kupci u zemlji -Mignet                                                                                     17.897                  17.897
Kupci u zemlji -ostali                                                                                        127100                 48.643
  Kupci u inostranstvu                                                                                       28881                    22.108
 Minus: Ispravka vrednosti                                                                               16986                  (16.986)
 Svega:                                                                                                              574412                 455.210
Druga potraživanja
potraživanja od zaposlenih                                                                               2.127                    2.127
Potraživanja od državnih organa                                                                      189                       189
Ostala potraživanja                                                                                           10.961                 10.961
Svega                                                                                                                13277                  13.277

21. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
                                                                                                                                               2015                    2016
                                                                                                                             RSD 000               RSD 000

           Ostali kratkoročni finansijski plasmani                                                                 6                                 320
           Ukupno                                                                                                                    6                                320

22. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
                                                                                                                 2018                               2015                    2016
                                                                                                      RSD000                    RSD 000                RSD 000



Tekući račun  ( dinari)                                                                   918                           146                         387
Devizni račun                                                                                      -                               -                               -
Ukupno:                                                                                            918                          146                         387

       Tokom 2016 god. I 2017 god nije bilo blokade . UPPR je na snazi. Tokom 2018 je bilo blokade 300 dana.
Rešenje Privrednog suda u Novom Sadu .Posl.br. 1 Reo 17/2015 od 28.03.2016.g. Koje je postalo pravosnažno 
dana 01.06.2016.god. 
Rešenjem suda potvrđeno je usvajanje UPPR podnetog dana 11.12.2015. u konačnoj prečišćenoj verziji od 
14.03.2016.

       
         23.POREZ NA DODATU VREDNOST AVR

                                                                                                                                    2016                     2017 
                                                                                                                                  ___________     RSD 000
Ostala aktivna vremenska razgraničenja                                                                      _________     899
PDV                                                                                                                              _________     0
Ukupno:                                                                                                                        _________     899

24.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala:

                                                                                                                                         2018            2017 
                                                                                                                        RSD000    RSD 000

Akcijski kapital-obicne akcije (100%)                                                                           81974           81.974
Ostali kapital                                                                                                                     2.637            2.637
Ukupno :                                                                                                                          84.611          84.611

Akcionari društva su: 
                                                                                                              

Broj akcija 2017% 2018%

Stojković Saša 144.863 70.69 70.69

Jakovljević Slobodan 0 0 0

Fond za razvoj AP Vojvodine 2.892 1.41 1.41

AD Elektroporcelan 6.115 2.98 2.98

Elektrovojvodina doo Novi Sad 970 0.47 0.47

Akcionari -396 fizickih lica 50.096 24.45 24.45

204.936 100 100

Akcijski kapital u iznosu od RSD 204.936 hiljada čine 204.936 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 400.00 
dinara za akciju. Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti.
Akcijski kapital obične akcije obuhvataju osnivačke akcije sa pravom upravljanja pravom na učešće u dobiti akcionarskog 
društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o osnivanju odnosno odlukom o emisiji akcija.
Upisan i 30.08.2006. godine uplaćen akcijski kapital , koji je registrovan u Agenciji za privredne registre iznosi EUR 
2.425.278.10
Ostali kapital je nastao preknjižavanjem izvora vanposlovnih sredstava
Dana 08.01.2016.god. ELEKTROPORCELAN je otkupio od nesaglasnog akcionara ( od Akcionarskog fonda Beograd) 
2.576 akcija i 2017. g. 3.539.akcija od nesaglasnog akcionara Jakovljević Slobodana.

25. NERASPOREĐENI DOBITAK



              Neraspoređeni dobitak odnosi se na :
                                                                                                                                       2018                    2017 
                                                                                                                                  RSD000                  RSD 000

Neraspoređeni dobitak ranijih godina                                                                                             
Pokriće gubitka iz ranijih godina                                                                                                    
Dobit tekuće godine                                                                                              85625                       15.433
Ukupno:

26. GUBITAK
Gubitak prestavlja ispravku vrednosti kapitala i odnosi se na:

                                                                                                                                         2018                    2017 
                                                                                                                                          RSD000      RSD 000

Gubitak ranijih godina                                                                                               317.453            317.453
Gubitak tekuće godine                                                                                                    -                         -
Ukupno:                                                                                                                      317.453 _           317.453

27.OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
                                                                                                                                    2018                     2017 
                                                                                                                                RSD000                   RSD 000           
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital                                                                  -                          -
Rezervisanja za troškove sudskih sporova                                                                    1164                 1.164
Ukupno:                                                                                                                         1164                 1.164

28. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

                                                                                                                                          2015                    2016
                                                                                                                                  RSD 000               RSD 000
Pozajmica većinskog akcionara S.Stojkovića /kto 422003                                      1.151                    1.151
Kratkoročni kredit u inostranstvu /kto 423000-Serenada                                         12256                    12.772
Pozajmica Mignet doo Novi Sad /kto 429000                                                          22.314                   22.314
Serenada /kto 429000,kto 429100*                                                                           106.354               110.842
Ostalo                                                                                                                        153.078                152.072
Ukupno                                                                                                                      295.153               299.151
* Ukupna obaveza prema Serenadi je 1.212.198.86 EUR ( kto 436.kto423.kto 429000.kto429100 t.j. 429001)

29.PRIMLJENI AVANSI I OBAVEZE IZ POSLOVANJA

                                                                                                                                       2018                     2017 
                                                                                                                                     RSD000                     RSD 000
Primljeni avansi,depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji -NS Energo                                                                              8087                     8.087
Dobavljači u zemlji Mignet                                                                                      91256                 91.256
Dobavljači u zemlji -NST Staša                                                                               16.189                16.189
Dobavljači u zemlji -ostali                                                                                        206.591            206.591
Dobavljači u inostranstvu                                                                                         121.461             121.461
Ukupno:                                                                                                                     45.011                45.011

30.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

                                                                                                                                         2018                     2017 
                                                                                                                                  RSD000                    RSD 000
Obaveze po osnovu zarada i naknada naknada zarada                                       26819                           20.138
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja                                               -                                  4.265
Ukupno:                                                                                                                     26.819                         24.403



         31. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATNU VREDNOST , OSTALIH JAVNIH PRIHODA I        
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

                                                                                                                                   2018                    2017 
                                                                                                                                  RSD000              RSD 000
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza 
na dodatu vrednost i prethodnog poreza                                                                  6216                    5.737
Ostale obaveze za porez , doprinose i druge dažbine                                              16.096                14.644
Ostala pasivna vremenska razgraničenja                                                                 501                       1.592
Ukupno:                                                                                                                   16.813                 21.973

32. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

                                                                                                                                   2018                     2017 
                                                                                                                                  RSD000                 RSD 000
Odložene poreske obaveze po osnovu razlike u obračunu                                         -                               -
računovodstvene i poreske amortizacije                                                                  1210                         1210     
Neto:                                                                                                                        1210                        1.210
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22. KRATKOROČNI FINANSIJSKO PLASMANI

Ostali kratkoročni finansijski plasmani
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

Akcionarima i rukovodstvu Elektroporcelan AD,  Novi Sad 

 

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

Uzdržavajuće mišljenje 

Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva 

ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD (u daljem tekstu Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na 

dan 31.12.2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o 

promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, 

kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.  

Ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima ELEKTROPORCELAN AD, NOVI 

SAD. Zbog značaja pitanja opisanih u pasusima Osnove za uzdržavajuće mišljenje ovog 

izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji 

obezbeđuju osnovu za revizorsko mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.  

Osnove za uzdržavajuće mišljenje 

Zalihe Društva na dan 31.12.2018. godine iznose 93.289 hiljada dinara od čega se na zalihe 

materijala odnosi 4.810 hiljada dinara, na gotove proizvode 37.264 hiljada dinara, a na robu 

42.201 hiljada dinara. Prilikom obavljanja revizije, a zbog prirode računovodstvenih i ostalih 

evidencija, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u obračun iskazanih zaliha nedovršene 

proizvodnje i gotovih proizvoda i naspram njih vezanih prihoda i rashoda, kao ni da 

kvantifikujemo efekte korekcija po navedenim osnovama i njihov uticaj na priložene 

finansijske izveštaje za 2018. godinu.  

Na dan 31.12.2018. godine ukupna potraživanja iskazana su u iznosu od 594.414 hiljada dinara, 

dok su potraživanja za plaćene avanse za zalihe i usluge iskazani u iznosu od 9.014 hiljada 

dinara. Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31.12.2018. godine Društvo nije 

izvršilo test obezvređenja potraživanja od kupaca, te shodno tome nije izvršilo obezvređenje 

kupaca. U postupku revizije, izvršili smo kontrolu i analizu usaglašenosti,  starosne strukture 

potraživanja i solventnosti dužnika, pri čemu smo utvrdili nizak stepen usaglašenosti, da 

potraživanja u najznačajnijem iznosu potiču iz ranijih godina, kao i da potiču od nelikvidnih 

dužnika. Zbog ograničenja u pogledu računovodstvenih i ostalih evidencija, nismo bili u 

mogućnosti da se uverimo u naplativost ovih potraživanja, kao ni da kvantifikujemo efekat koji 

na finansijske izveštaje za 2018. godinu mogu imati korekcije po osnovu otpisa potraživanja.   

Društvo je na dan 31.12.2018. godine iskazalo ukupne obaveze u iznosu od 867.819 hiljada 

dinara koje se u potpunosti odnose na kratkoročne, odnosno dospele obaveze. U postupku 

revizije izvršili smo kontrolu usaglašenosti i analizu starosne strukture, a nismo bili u 

mogućnosti da izvršimo analizu izmirenja obaveza. Na osnovu prethodno navedenih kontrola 

nismo pribavili dovoljno dokaza o usaglašenosti ovih obaveza, a takođe smo utvrdili da je 
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Akcionarima i rukovodstvu Elektroporcelan AD,  Novi Sad 

Osnove za uzdržavajuće mišljenje (nastavak) 

najznačajniji deo obaveza dospeo. Zbog značaja prethodno navedenih neizvesnosti nismo bili u 

mogućnosti da se uverimo da su obaveze priznate u visini očekivanih odliva prilikom njihovog 

izmirenja. Revizija nije u mogućnosti da utvrdi iznos potencijalnih korekcija koje odatle mogu 

nastati i njihov uticaj na priložene finansijske izveštaje za 2018. godinu. 

Društvo nije postupilo u skladu sa zahtevima MRS 1 - Prikazivanje finansijskih izveštaja, 

vezano za sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje. Napomene uz finansijske izveštaje 

ne sadrže dodatne informacije i raščlanjavanja za pozicije koje su prikazane u finansijskim 

izveštajima, odgovarajuća obelodanjivanja vezana za primenjene računovodstvene politike, kao 

i adekvatna obelodanjivanja u cilju pravilnog razumevanja finansijskog položaja i poslovanja 

Društva. 

Pored navedenog, Društvo nije izvršilo odgovarajuća obelodanjivanja u Napomenama uz 

finansijske izveštaje za 2013. godinu u skladu sa MSFI 7 - Finansijski instrumenti: 

Obelodanjivanja, koji zahteva adekvatna obelodanjivanja u cilju pravilnog razumevanja 

finansijskog položaja i poslovanja Društva. 

Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti 

Prezentirani finansijski izveštaji sastavljeni su pod pretpostavkom održanja načela kontinuiteta 

poslovanja, te u tom smislu ističemo sledeće činjenice koje ne sadrže korekcije koje proizilaze 

iz ovog izveštaja. Kratkoročne obaveze iznose 867.819 hiljada dinara, dok obrtna imovina 

iznosi 707.174 hiljade dinara i manja je od kratkoročnih obaveza za 160.645 hiljada dinara. 

Kumulirani gubitak iznosi 317.453 hiljade dinara, od čega se na gubitak iznad visine kapitala 

odnosi 132.033 hiljade dinara. Poslovni račun društva bio je u povremenoj blokadi u toku 

izveštajnog perioda, a na dan izdavanja ovog izveštaja blokada iznosi 226 hiljada dinara. 

Dodatno ističemo, da je na nepokretnostima Društva upisano više hipoteka kao sredstvo 

obezbeđenja urednog izmirenja obaveza prema poveriocima, kao i da se Društvo javlja kao 

jemac za obaveze trećih lica. U cilju prevazilaženja problema sa likvidnošću, Društvo je 

pristupilo izradi Unapred pripremljenog plana reorganizacije koji je Rešenjem Privrednog suda 

u Novom Sadu Posl. Br. 1.Reo.17/2015 usvojen dana 28.03.2016. godine. U postupku revizije 

nisu nam prezentovani Izveštaji o praćenju sprovođenja plana reorganizacije. S obzirom na to 

da se Društvo nalazi u postupku sprovođenja usvojenog Unapred pripremljenog plana 

reorganizacije, a da nam nisu prezentovani izveštaji o praćenju izvršenja plana, nismo u 

mogućnosti da se izjasnimo o nastavku poslovanja u skladu sa načelom stalnosti.  

Ključna revizijska pitanja 

Osim za pitanja koja su opisana u odeljku Osnove za uzdržano mišljenje i odeljku Značajna 

neizvesnost u vezi sa stalnošću poslovanja smatramo da nema drugih ključnih revizijskih 

pitanja koja treba da se saopšte u našem izveštaju.  
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Akcionarima i rukovodstvu Elektroporcelan AD,  Novi Sad 

Skretanje pažnje 

Na dan bilansiranja Društvo ima konstituisano više hipoteka na najvećem delu imovine kao 

sredstvo obezbeđenja urednog izmirenja obaveza.  

Društvo nije obračunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12 - 

Porezi iz dobitka.  

U napomenama uz finansijske izveštaje nisu izvšena potpuna obelodanjivanja vezano za sudske 

sporove, jemstva, niti su izvršena obelodanjivanja u skladu sa MRS 24 – Obelodanjivanje 

povezanih strana. 

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da sastavi i preda 

Poreski bilans najkasnije do 01.07.2019. godine, a do dana izdavanja ovog izveštaja Društvo 

nije predalo Poreski bilans.    

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 

izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim 

propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao 

neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne 

iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti 

Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa 

obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i 

korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne 

namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da 

poslovanje nastavi. 

Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje 

u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 

Odgovornost revizora  

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije 

izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i zakonskim propisima koji se 

primenjuju u Republici Srbiji. Zbog značaja pitanja iznetih u delu Osnova za uzdržavajuće 

mišljenje ovog izveštaja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih 

revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja o priloženim 

finansijskim izveštajima. Nezavisni smo od Društva u smislu Etičkog kodeksa za profesionalne 

računovođe i zakonske regulative u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale odgovornosti u 

skladu sa navedenim etičkim zahtevima. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

 

Akcionarima i rukovodstvu Elektroporcelan AD,  Novi Sad 

IZVEŠTAJ O OSTALIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA 

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se 

odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu 

sa Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 

108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne 

izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. 

U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2018. godine, naša 

odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale 

informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima ili našim 

saznanjima stečenim u postupku revizije ili su na drugi način prikazane kao materijalno 

pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih 

pogrešnih iskaza u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti. 

Zbog značaja i uticaja pitanja navedenih u delu Osnove za uzdržavajuće mišljenje, kao i u delu 

Značajna neizvesnost u vezi sa poslovanjem po principu stalnosti, smatramo da postoje 

materijalno značajno pogrešni iskazi u Godišnjem izveštaju o poslovanju iz razloga koji su 

prethodno navedeni. 

U Beogradu, 27.06.2019. godine 

 

 

 

Dr Jelena Slović 

Direktor 

 

 Mr Zoran B. Ilić 

Licencirani ovlašćeni revizor 

Finodit doo, Beograd 
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Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 30987 37947 43559

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

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

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 17 29811 36720 42283

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1742 1742 1742

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 24101 30029 33923

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 783 1664 3120

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 3185 3285 3384

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

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 114

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

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

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

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

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
597854
613630
738161
232961
217658
132033
381
0
501
12616
382
16096
6515
14644
6216
24530
5737
26819
24403
41931
45011
45403
420232
435497
431261
462163
504911
476664
22349
8087
9241
285227
281746
318710
12773
12256
12256
1151
1151
1316
299151
295153
332282
827705
828914
867819
1210
1210
1211
0
0
0
1164
1164
1900
1900
1164
1164
1900
1164
1164
27915
289538
317453
317453
317453
317453
317453
15433
85625
15433
0
15433
101058
119
249
249
2637
2637
2637
81974
81974
81974
84611
84611
84611
0
597854
613630
738161
3549
899
899
359
2689
387
146
2459
141
320
6
6
0
0
0
43559
37947
30987
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Bilans%20stanja&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

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

0024 18 1176 1227 1276

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

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

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

0027

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

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

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

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

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 1176 1227 1276

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

0034 0 0 0

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

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

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

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

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

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

0043 707174 575683 554295

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 19 93289 106145 99258

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 4810 5408 5729

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046 28480 28283

12 3. Готови производи 0047 37264 8784 8582

114
3384
3285
3185
3120
1664
783
33923
30029
24101
1742
1742
1742
42283
36720
29811
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13 4. Роба 0048 42201 54855 42691

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 9014 8618 13973

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

0051 20 594414 455210 440682

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

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

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 565533 433102 424215

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 28881 22108 16467

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 20 13277 13277 9740

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

0061

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

0062 21 147 6 320

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

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

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 6 6 320

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

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 141

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 22 2459 146 387

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 23 2689 359

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 23 899 899 3549

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

0071 738161 613630 597854

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

1276
1227
1176
0
0
0
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ПАСИВА

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

0401 0

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

0402 24 84611 84611 84611

300 1. Акцијски капитал 0403 81974 81974 81974

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 2637 2637 2637

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 249 249 119

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 101058 15433 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 15433

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 85625 15433

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 26 317453 317453 317453

350 1. Губитак ранијих година 0422 317453 317453 289538

351 2. Губитак текуће године 0423 27915

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 27 1164 1164 1900

0
0
0
1276
1227
1176


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 1164 1164 1900

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 1900

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430 1164 1164

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 32 1211 1210 1210

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

0442 867819 828914 827705

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

0443 28 332282 295153 299151

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446 1316 1151 1151

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447 12256 12256 12773

440682
455210
594414
13973
8618
9014
42691
54855
42201
8582
8784
37264
28283
28480
5729
5408
4810
99258
106145
93289
554295
575683
707174




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 60020 183044

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 12463 47288

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003 0

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

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

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

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 116 47288

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 12347

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 47557 135186

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

1010

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

1011

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

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

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 44773 93351

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 2784 41835

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 570

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
15433
85625
0
0
15433
85625
139
15294
85625
2570
1828
1020
116187
296
3787
1960
1102
468
0
468
3062
468
6838
172
11
0
0
6849
172
28438
13057
28350
8451
0
47288
12463
183044
60020
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

1018
88458 169987

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 12470 45991

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 227792

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

1021 399

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

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 244698 34916

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 10340 23345

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 21000 22640

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 14440 9695

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4851 5449

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 8451 28350

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 13057

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 28438

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 172 6849

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

1033 0 0

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 11

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

1039 172 6838

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 468 3062

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 468 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 468

135186
47557
12347
47288
116


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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

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

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

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1102

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

1047 1960

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 3787

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 296

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

1050

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

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 116187 1020

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1828 2570

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

1054 85625 15294

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

1055

69-59

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

1056 139

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 85625 15433

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 0 0

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

399
227792
45991
12470
169987
88458
570
41835
2784
93351
44773




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 85625 15433

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
0
0
15433
85625
15433
85625
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037 0

б) потражни салдо рачуна 4002 84611 4020 4038

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 84611 4024 4042

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

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

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 84611 4028 4046

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 84611 4032 4050

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
132033
217658
0
217658
0
189743
205176
217658
84611
0
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 84611 4036 4054

 

84611


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 317453 4073 249 4091 0

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 15433

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 27915 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 289538 4077 249 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 15433

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 27915 4079 0 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 0 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 317453 4081 249 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 15433

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 317453 4085 249 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 15433

84611


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 0 4105

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 85625

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 317453 4089 249 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 101058

 

84611


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

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

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

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

0
249
317453
84611


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 

15433


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

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

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

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

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

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

15433
249
317453
0
0
27915
15433
249
289538
27915


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

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

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

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

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

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

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244 217658

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245 205176б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

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

4237 4246 189743
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224 0

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

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

4239 4248 217658
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 0

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

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

4241 4250 217658
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

101058
249
317453
85625
0
15433
249
317453




Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08008418 Шифра делатности 2343 ПИБ 100452835

Назив ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD

Седиште Нови Сад , Марка Миљанова 15

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 60192 183433

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 60020 182739

2. Примљене камате из пословних активности 3003 172 10

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 0 684

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 86613 182591

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 64129 94693

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 21000 23925

3. Плаћене камате 3008 1484 1102

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 0 62871

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 0 842

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 26421

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 35482 314

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 35482

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 314

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 6458 2277

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 2277

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

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 6458

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 29024

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 1963

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9
146
2459
1960
462
6838
172
387
146
5119
0
2603
188866
93071
183747
95674
3998
3998
3998
0
0
0
1963
29024
1102
1484
23925
21000
94693
64129
182591
86613
684
0
10
172
182739
60020
183433
60192
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=d5ae690c-8b11-4497-b72c-dcbe44db4db9&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=36C103F67BD3CA1AD807FF3FE5159A60208607E9#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/




“ELEKTROPORCELAN
” AD NOVI SAD

NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE

IZVEŠTAJE ZA 2018.
GODINU



1. OSNOVNI PODACI O DRUŚTVU

“ELEKTROPORCELAN" AD NOVI SAD je akcionarsko društo, (u daljem tekstu: Društvo). Društvo se bavi 
proizvodnjom i prodajom izolatora i izolacionog pribora od elektroporcelana.

Društvo je osnovano 1922 godine. Datum osnivanja u APR je 27.01.1992. godine. Privatizovano je 

5.7.2004.godine. Sedište Društva je MARKA MILJANOVA 15 NOV l SAD
Poreski identifikac ioni  broj Drustva je 100452835 
Matični broj Društva je 08008418
Prosečan broj zaposlenih u 2018. godini je bio je 33 (u 2015. godini - 49).
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u MALO pravno lica za 2018. godinu.

OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŚTAJA

Finansijski izvestaji   o  kojima  iyvestavamo  su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62-
2013g.), sa Zakonom o reviziji  (  Sluzbeni glasnik RS br. 62-20 l3 g. ) i propisima donetim na osnovu tog zakona.
primenom računovodstvenih politika iznetih u napomeni 3. ovog izveštaja.

Finansijski izveštaji za 2018. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu . Ovaj Zakon zahteva da
finansjski izveštaji za godinu završnu na dan 31 . decembra 2018 godine budu sastavljeni u skladu sa Medunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i relevantnom podzakonskom regulativom. Ministar finansija je na osnovu
ovlašćenja iz Zakona o računovodstvu doneo odgovarajuća podzakonska akta koja čine sastavni deo okvira za finansijsko
izveštavanje.

Finansijski izveštaji su u svim svojim delovima uskladeni sa relevantnim odredbama MRS / MSFl, osim onih
odredbi koje nisu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu u i relevantnom podzakonskom regulativom.

Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izveštaja korišćeni su MSFI koji se primenjuju u Republici Srbiji od 2010. 
godine. Radi se o prevodu osnovnih tekstova MSFI izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
do 01. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdatih od strane Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda do 01. 
januara 2009. godine .
Rukovodstvo Društva procenjuje da uticaj promena u MRS, novih MSFl i tumačenja standarda koji su uvedeni u primenu 
posle 01 . januara 2009. godine na finansijske izveštaje  nisu  mogle imati  za rezultat značajnije promene računovodstvenih
politika Društva, niti materijalno značajan uticaj na finansijsl‹e izveštaje u periodu početne primene. 1 pored toga što 
mnoge od ovih promena nisu primenjivane na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i
bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFł, l‹oji se primenjuje na periode prikazane u priloženim 
finansijskim izveštajima.



2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (Nastavak)

lznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama RSD važećim na dan bilansíranja — 31.12.2018. godine. i 
sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog trošl‹a i načelom stalnosti pravnog lica.

Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za 
privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja 
određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 ,.Prezentacija finansijskih izveštaja“. Shodno tome, prilożeni 
finansijski izveštaji n isu usaglašeni sa svim zahtevima MSFI. Sadržinu godišnjeg računa, prema propisima o 
računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima
gotovine, i napomene uz finansijske izveštaje.

Društvo je u sastav ljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u (Napomeni 3) uz 
finansijske izveštaje, koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije.

Zvanični srednji kursev i NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći:

31 .12.2018. 31 .12.2017.
RUB 1.4841 1.7207
EUR 118.1946 118.4727
USD 103.3893 99.1155

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1.
Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke

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

Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI i računovodstvenim propisima važećim u 
Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki, koje 
imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske izveštaje.

Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan bilansa stanja. Stvarni rezultati mogu se 
razlikovatí od navedenih procena, pri čemu se procene razmatraju periodično.

Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja finansijske i nefinansijske imovine, priznavanje odloženih 
poreskim sredstava,  utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje pretpostavki neophodnih za aktuarski obračun 
naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su obelodanjene u odgovarajućim računovodstvenim politikama u 
napomenama uz finansijske izveštaje.



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.2.
Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi pritìcati u Drustvo i kada 
sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu koštanja ili vrednost koja može da se pouzdano izmeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da će odliv resursa koji sadrzi ekonomske koristi proisteći iz 
podmirenja sadašnjih obaveze i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti moze pouzdano da izmeri.

Prihod se priznaje u bílansu uspeha kada je povećanje budućih ekonornskih koristi povezano s povećanjem sredstava ili 
smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere. odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa 
priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenjaobaveze.
Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem 
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa 
priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i 
predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja finansijskog 
kapitala. Očuvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama - RSD. Po ovom konceptu 
dobitak je zarađen samo ako finansijski (íli novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili 
novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon ukljucivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa 
vlasnika u toku godine.

Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Izvršen je preračun novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu u dinarsku
protivvrednost po kursu vazećem na dan bilansa stanja. Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine
preračunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaničnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije važećim na dan
poslovne promene. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po tom osnovu su iskazane kao prihod íli rashod perioda,
odnosno kao finansijski prihodi i rashodi.

Preračun potraživanja i obaveza sa ugovorenom  zaštitom putem valutne klauzule vrši se po kursu važećem na dan bilansa
stanja. s tim da se efekat knjiźi kao finansijski prihod, odnosno rashod.

3.4. Uporedni podaci

Uporedne podatke čine finansijski izveštaji  Društva za 2017. godinu. koji su bili predmet revizije. Uporední 

podaci  prikazani su u hiljadama RSD vazećim  na dan 31 . decembra 2017 godine.
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Poslovni prihodi

Poslovni prihodi su iskazani u iznosu fal‹turisane realizacije. tj. izvršene prodaje do kraja obračunskog perioda, pod 
uslovom da je sa tim danom nastao dužničko-poverilačkí odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri po poštenoj 
vrednosti primljene nadoknade ili potraživanja, uzimajući u obzir iznos svih trgovačkih popusta í količinskih rabata koje
Društvo odobri. Razlika između poštene vrednosti i nominalnog iznosa naknade priznaje se kao prihod od kamate.

Prihod od prodaje se priznaje kada su zadovoljeni sti uslovi:

Društvo je prenelo na kupca sve značajne rizike i koristi od vlasništva:
rukodstvo Društva  ne zadrżava niti  upliv  na  uprav I janje u  meri l‹oja se ob ično povezuje sa vlasništvom,  niti kontrolu nad 
prodatim proizvodima i robom ;
kada je moguće da se iznos prihoda pouzdano izmeri ;
kada je verovatno da će poslovna promena da bude praćena prilivom ekonomske koristi u Drustvu i
kad se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa poslovnom promenom mogu pouzdano da se izmere. 

Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu završenosti usluge na dan bilansiranja.

5.6.
Poslovni rashodi

Ukupne poslovıne rashode čine: nabavna vrednost prodate robe; troškovi materijala; troškovi zarada, naknada zarada i
ostali 1ični rashodi ; troškovi amortizacije i rezervisanja; troškovi proizvodnih usluga; i nematerijalni trośkovi.

Osnovni elementi i nače la priznavanja rashoda su:

- rashodi se priznaju. odnosno evidentiraju i iskazuju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa 
smanjenjem sredstava ili poveć-anjem obaveza može pouzdano da se izmeri;

- rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima (nač-elo uzroč-nosti);

- kada se oč-ekuje da ć-e ekonornske koristi proticati tokom nekoliko obrač-unskih perioda, a povezanost sa prihodom može
da se ustanovi u širem smislu íli posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i razumne alokacije;

- rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do iznosa do kojeg buduć-e 
ekonomske koristi ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za priznavanje u bilanstu stanja kao 
sredstvo;

- rashodi se priznaju i u onim sluč-ajevima kada nastane obaveza bez istovremenog priznavanja sredstva.

Nabavna vrednost prodate robe na veliko utvrđuje se u visini prodajne vrednosti robe na veliko, umanjene za iznos utvrđene
razlike u ceni i ukalkulisanog PDV sadržanih u vrednosti prodate robe na veliko.

Nabavna vrednost prodate robe na malo utvrđuje se u visini prihoda od prodate robe, umanjenih za iznos utvrđene razlike 
u ceni, kao i za iznos ukalkulisanog PDV, sadrźanih u vrednosti prodate robe na m alo.
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3.7 Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se priznaju kao rashod u periodu u kome su nastali, osim u obimu u kome su kapitalizovani. 
Troškovi pozajmljivanja direktno pripisivi sticanju, izgradnji ili proizvodnji sredstva koje se kvalifikuje, se kapitalizuju 
kao deo nabavne vrednosti / cene koštanja tog sredstva.

3.8. Dobici i gubici

Dobici predstav ljaju povećanje ekonomske  koristi, a obuhvataju ataju prihode koji se javljaju u slučaju prodaje stalne imovine
po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim nerealizovane dobitke po osnovu prodaje tržišnih  hartija od 
vrednosti (u slučaju kada se vrednovanje hartija od vrednosti vrši po njihovim  tržišnim   vrednostima), kao i dobitke koji 
nastaju pri povećanju knjigovodstvene vrednosti stalne imovine usled presta nka delovanja uslova za smanjenje
njihove vrednosti.

Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama nižim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po osnovu
rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimično nadoknaditi od 
osiguravajućih društava, po osnovu primene principa impariteta (umanjenje vrednosti imovine).

3.9. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata (nezavisno od toga da li su dospeli i da li se plaćaju 
ili pripisuju iznosu potrazivanja iIi obaveze na dan bilansiranja): prihode i rashode od kursnih razlika
Prihodi od dividendi priznaju se kao prihod u godini kada se iste odobre za isplatu.

3.10. Ostali prihodi i rashodi

Ostali prihodi obuhvataju dobitke po osnovu: prodaje nekretnina, postrojenja, opreme . prodaja hartija od vrednosti u
učešču  u kapitalu  pravnih  lica i  prodaje materijala;  v i š k ova; efekata  ugovorene zaštite od rizika, koji  ne ispunjavaju 
uslove da se iskažu U Okvi ru  revalorizacionih rezervi; naplate otpisanih potraživanja; i ostalih nepomenutih prihoda.

Ostali rashodi obuhvataju rashode po osnovu: prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava. 
prodaje hartija od vrednosti u učešću u kapitalu pravnih lica i prodaje materijala; manjkova; efekata ugovorene zaštite od 
rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule; i direktnih otpisa potraživanja.
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3.11. Porez na dobitak i odložena poreska sredstva i obaveze

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća 
Republike Srbije. Porez ma dobitak obračunat je po stopi od 1 5% na poresku osnovicu koja je prikazana u poreskom 
bilansu, nakon umanjenja za iskorišćene poreske kredite. Oporeziva osnovica uključuje dobitak iskazan u bílansu uspeha, 
koji je korigovan u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže 
od deset godina. Gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda,
ali ne duže od 10 godina.

3.11.2. Odloźeni porez

Odloženi porez na dobitak se obračunavu za sve privremene razlike između poreske osnove imovine i obaveza i njihove 
knjigovodstvene vrednosti. Trenutno važeće poreske stope na dan balansa su koriśćene za obračun iznosa odloženog 
poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se 
za odbitne privremene razlike i za efekte prenetog gubitka i neiskorisćenih poreskih kredita iz prethodnih perioda do nivoa 
do kojeg je verovatno da će postojati budući oporezivi dobici na teret kojih se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak perioda.

3.12. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su materijalna sredstva:

- koja Društvo drži za upotrebu  u proizvodnj i  i I i  isporuku  robe ili  pruźanje usluga, za iznajmljivanje drugih lica ili u 
administrativne svrhe;

- za koja se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda; i

čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, prema 
poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadleźnog za poslove statistike.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.

Nabavnu vrednost čini fakturna vrednost nabavljenih sredstava uvećana za sve zavisne troškove nabavke i sve troškove
dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti. Cenu koštanja navedenih sredstava proizvedenih u sopstvenoj režiji čine
direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi. koji se odnose na to ulaganje.
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3.12. Nekretnine, postrojenja i oprema (Nastavak)

Nakon što se prizna kao sredstvo, nakretnina, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja 
umanjenoj za ukupan iznos obracunate amortizacije i ukupan iznos gubitaka zbog obezbeđenja.

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procenjuje da li postoji neka indicija o tome da je sredstvo možda 
obezvređeno. Ukoliko takva indicija postoji, Društvo procenjuje iznos sredstva koji može da se povrati. Ako je 
nadoknadiva vrednost sredstva manja od njegove knjigovodstvene vrednosti knjigovodstvena vrednost se svodi na 
nadoknadivu vrednost i istovremeno se smanjuju prethodno formirane revalorizacione rezerve po osnovu tog 
sredstva. Ako nisu formirane
revalorizacione rezerve po osnovu sredstva čija je vrednost umanjena, ili su iskorišćene za druge svrhe, za iznos 
gubitka od umanjenja vrednosti priznaje se rashod perioda.

Ako na dan bilansa stanja postoje nagoveštaji da prethodno priznat gubitak od umanjenja vrednosti ne postoji ili je 
umanjen, vrši se procena  nadoknadive vrednosti tog sredstva. Gubitak zbog umanjenja vrednosti priznat u prethodnim 
godinama priznaje se kao prihod, u slučaju da je primenjen osnovni postupak vrednovanja nekretnina, postrojenja i 
opreme, odnosno kao povećanje revalorizacione rezerve uko1iko je primenjen alternativni postupak vrednovanja 
nekretnina, postrojenja i opreme, a knjigovodstvena vrednost nekretnina, postrojenja i opreme se povećava do 
nadoknadive vrednosti

Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznate  nekretnine, postrojenja i opremu  pripisuje se iskazanom  iznosu tog 
sredstva, ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno procenjene stope 
prinosa tog sredstva, Naknadni izdatak se tretira kao dodatno ulaganje, ako:

dolazi do produženja korisnog veka trajanja, uključujući i povećanje kapaciteta;
se nadgadnjom mašinskih delova postiže značajno unapredenje kvaliteta izlaznih komponenti; i
usvajanje novih proizvodnih procesa omogućava značajno smanjenje prethodno procenjenih troškova poslovanja. Svaki 
drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u periodu u kome je nastao.
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuđivanja ili kada je sredstvo trajno 
povučeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuđenja ne očekuju nikakve buduće ekonomske koristi.

Dobici i1i gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja utvrđuju se kao razlika između procenjenih neto priliva od prodaje i 
iskazanog iznosa sredstva i priznaju se l‹ao prihod ili rashod u bilansu uspeha.

Gradsko građevinsko zemljiśte se iskazuje od vrednosti nekretnine po nabavnoj vrednosti, a naknadno
vrednovanje se vrši na isti način kao i za nekretnine, postrojenja i opremu .
Ne vrši se amortizacija zemljišta.
Na dan 30,09,2015,god. vršena je procena imovine zbog UPPR-a, te je kvadratura zemljišta u knjigama usaglašena sa 
podacima iz procene imovine.
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3.13. Amortizacija

Obračun amortizacije vrši se od  meseca  kada  je sredstvo sposobno za svoju funkciju.

Amortizacija se obračunava proporcijalnom metodom, primenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procenjenog 
korisnog veka upotrebe sredstava.

Osnovica za obračun amortizacije sredstva je nabavna  vrednost umanjena za preostalu (rezidualnu) vrednost i iznos 
obezvređenja.

Preostala vrednost je neto iznos koji preduzeće očekuje da će dobiti za sredstvo na kraju njegovog korisnog veka 
trajanja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja.

Korisni vek trajanja, odnosno amortizacione stope. preispituju se periodično i ako su očekivanja zasnovana na novim 
procenama značajno različita od prethodnih. obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se koriguju.

Metod obračuna amortizacije koji se primenjuje preispituje se periodično i ukoliko je došlo do značajne promene u 
očekivanom obrascu trošenja ekonomskih koristi od tih sredstava, rnetod se menja tako da odražava taj izmenjeni način. 
Kada je takva promena metoda obračuna amortizacije neophodna, onda se ona računovodstveno obuhvata kao promena 
računovodstvene procene, a obračunati troskovi amortizacije za tekući i budući period se koriguju.

.Amortizacione stope, utvrđene na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe (bez utvrđivanja rezidualnog ostatka) su:

2017. 2016.

Građevinski 0bjekti 2,5 2,5
Pogonska oprema 15 15
Računari i pripadajuća oprema 20 20
Ostala sredstva 15 15

Obračun amortizacije za poreske svhe  vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije i Pravil 
nikomo načinu razvrstavanja stalnih sredstava  po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, što rezultira u
odloženim porezima.
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3.14. Umanjenje vrednosti imovine

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, i rukovodstvo Društva proverava na svaki dan bilansa stanja da li postoje 
indikatori gubitka vrednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, Društvo procenjuje nadoknadivu vrednost 
imovine.

Nadoknadivi iznos određen je kao viši od neto prodajne cene i vrednosti u upotrebi. Neto prodajna cena je iznos koji se 
može dobiti prilikom prodaje imovine u transakciji između dve voljne nezavisne strane, umanjena za troškove prodaje, 
dok vrednost u upotrebi predstavlja sadašnju vrednost procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će 
nastati iz l‹ontinuirane upotrebe imovine kroz njen ekonomski vek trajanja te prodaje na kraju veka trajanja. Nadoknadivi 
iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo 
pripada. Gde knjigovodstveni iznos prelazi taj procenjeni nadoknadivi iznos, vrednost imovine je umanjena do njenog 
nadoknadivog iznosa. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike,na teret rashoda saglasno MRS 36
„Umanjenje vrednosti imovine”

Zalihe materijala i robe se meri po nabavnoj  vrednosti.  Nabavnu  vrednost čine svi troškovi  nabavke  za dovodenje zaliha na 
njihovo sadašnje mesto i stanje. Troškovi nabavke zaliha obuhvataju kupovnu cenu, uvozne dažbine i druge obaveze (osim onih 
koje Društvo može naknadno da potvrdi od poresk ih vlasti),troškove  prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se 
mogu direktno pripisati nabavci . Popusti. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troškova nabavke.  Kursne 
raz1ike nastale od daa  preuzimanja  za1iha do dana plačanja obaveza u stranoj valuti  i troškovi  kamata nisu uključeni u trošak 
nabavke.

Izlaz zaliha materijala i robe se evidentira metodom prosečne ponderisane cene

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti, ako je
niža. Cenu koštanja čine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo 
sadašnje mesto i stanje, odnosno:

troškovi direktnog rada:
troškovi direktnog materijala ;
troškovi pozajmljivanja ukoliko ispunjavaju uslove za priznavanje saglasno MRS 23; i

- indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi.

U vrednost zaliha nedovršene  proizvodnje i gotovih pro i zvoda  ne u laze, već predstav ljaju  rashod  perioda:

- neuobičajeno  veliko rasipanje materi jala, radne snage ili drugi troškovi proizvodnje:
- troškovi skladištenja, osim ako ti troškovi nisu neophodni u procesu proizvodnje pre naredne faze proizvodnje;
- režijski troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha na sadašnje mesto i u sadašnje stanje; i
- troškovi prodaje.



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.14. Umanjenje vrednosti imovine (Nastavak)

Neto prodajna vrednost predstavlja procenjenu prodajnu vrednost, umanjenu za procenjene 
troškove prodaje i procenjene troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje). Ukoliko je 
neto prodajna vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda niža od njihove 
cene koštanja, vrši se delimičan otpis do neto prodajne vrednosti.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da 
je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe
koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.

Zalihe usluga čine direktni troškovi i indirektni troškovi nastali u vezi sa pružanjem usluga. 
Direktni troškovi usluga su direktni troškovi rada osoblja koje direktno učestvuje u pružanju 
usluga, direktni troškovi materijala i ostali direktni troškovi, kao što je angažovanje spoljnih 
eksperata i slično. Indirektni troškovi usluga su troškovi pomoćnog materijala, energije 
utrošene za pružanje usluge, amortizacija i održavanje opreme koja se koristi prilikom 
pružanja usluge i sl.

Zalihe robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnoj ceni u toku godine. Na kraju 
obračunskog-perioda vrši se svodenje vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije 
realizovane razlike u ceni i poreza na dodatu vrednost, obračunatih na prosečnoj osnovi, na 
vrednost zaliha u stanju na kraju godine i nabavnu vrednost prodate robe.

3.15. Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po 
osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrednosti i ostale kratkoročne 
plasmane sa rokom dospeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od 
dana bilansa.

Kratkoročna potaživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture. Ako se 
vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izveštajnu valutu po 
srednjem kursu važećem na dan transakcije. Promene deviznog kursa od datuma transakcije 
do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili ni teret 
rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema 
važećem srednjem kursu NBS, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.

Kratkoročni finansijski plasmani koji se ne drže radi trgovanja mere se po amortizovanoj 
vrednosti, ne izimajući u obzir nameru Društava da ih drže do dospeća.



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.15.
Kratkoročna potraživanja i plasmani (Nastavak)

Ukoliko postoji verovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospele iznose (glavnicu i kamatu) prema 
ugovornim uslovima za date kredite, potraživanja ili ulaganja koja se drže do dospeća koja su iskazana po amortizovanoj 
vrednosti, nastao je gubitak zbog obezvređivanja ili nenaplaćenih potraživanja.

Otpis kratkoročnih potaživanja i plasmana kod kojih postoji verovatnoća nenaplativnosti vrši se indirektnim otpisivanjem, 
dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis, u celini ili delimično, vrši direktnim 
otpisivanjem.

Verovatnoća nemogućnosti naplate utvrduje se u svakom konkretnom slučaju na osnovu dokumentovanih razloga
(stečaj,  odnosno  likvidacija  dužnika,  prezaduženost,  otuđenje  imovine,  prinudno poravnanje,  vanparnično  poravnanje,
zastarelost, sudsko rešenje, akt upravnog organa, kao i u drugim slučajevima za koja Društvo poseduje verodostojnu
dokumentaciju o nenaplativosti.)

3.16.
Gotovinski instrumenti i gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju sredstva na računima kod banaka, gotovinu u blagajni, kao i visoko 
likvidna sredstva sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće a koja se mogu brzo konvertovati u poznate 
iznose gotovine, uż beznačajan rizik od promene vrednosti.

3.17.
Naknade zaposlenima

3.17. 1. Porezi i doprinosi za Obavezno socijalno osiguranje

U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplačuje doprinose raznim 
državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca 
u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši 
obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava 
u korist odgovarajućih državnih fondova. Društvo nije u obavezi da zaposlenima nakon odlaska u penziju isplaćuje 
naknade koje predstavljaju obavezu penzionog fonda Republike Srbije. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret 
poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

3.17.2. Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 61/05...75/2014.) i PRAVILNIKOM O RADU , Društvo je u 
obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 2 mesečne bruto zarade koju je zaposleni ostvario u 
mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, koje pri tom ne mogu biti manje od 2 mesećne prosečne 
bruto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Pravična (fer) vrednost

Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične 
tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne 
postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske 
aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije 
moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog trźišta. Rukovodstvo Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se 
oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti.

4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- kreditni rizik,

- tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promene kursa stranih valuta, rizik od promene kamatnih stopa i rizik od promene
cena) i

- rizik likvidnosti.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko 
stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

4.1. Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da će jedna strana u finansijskom instrumentu, neispunjenjem svoje obaveze, 
prouzrokovati finansijski gubitak druge strane.

Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, 
potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.



4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (Nastavak)

4.2. Tržišni rizik

Rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih 
cena. Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika: >

- valutnog rizika,
- rizika kamatne stope i
- drugih rizika od promene cene.

4.2.1. Rizik od promene kursa stranih valuta

Valutni rizik je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled 
promene deviznog kursa.

Valutni rizik (ili rizik od kursnih promena) se javlja kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj valuti, to
jest u valuti koja nije funkcionalna valuta u kojoj su oni odmereni.

4.2.2. Rizik od promene kamatnih stopa

Rizik od promene kamatnih stopa je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog 
instrumenta fluktuirati usled promena tržišnih kamatnih stopa.

Rizik od kamatne stope se javlja kod kamatonosnih finansijskih instrumenata priznatih u bilansu stanja (na primer, 
krediti i potraživanja i emitovani dužnički instrumenti) i kod nekih finansijskih instrumenata koji nisu priznati u 
bilansu stanja (na primer, nekim obavezama po kreditima).

4.2.3. Rizik od promene cena

Rizik od promene cena je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati 
zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju od rizika kamatne stope ili valutnog rizika), bilo da su te 
promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, ili da 
faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu.

Rizik od promene cena se javlja kod finansijskih instrumenata zbog promena, na primer, cena robe ili cena kapitala.

4.3. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim obavezama



A.   BILANS USPEHA 
                                                                                                                               2018                   2017
                                                                                                                   RSD 000              RSD 000

5. PRIHODI OD PRODAJE
      Domaće tržište 
       Prihodi od prodaje robe ostalim licima                                                                  44773                  47288                                          
       Prihodi od prodaje proizvoda ostalim licima                                                         116                      93.351

Svega                                                                                                                       44889                140.639                                         
Inostrano tržište                                                                                                                        
Prihodi od prodaje proizvoda                                                                                   2784                   41835
Prihodi od prodaje robe ostalim licima                                                                    12347                     0
                                                                                                                                  15131                41.835
Ukupno                                                                                                                     60020                182.474

6. POVEĆANJE ( SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
                                                                                                                                               2018                   2017 
                                                                                                                                  RSD000           RSD 000

Nedovršena prozvodnja na dan 31.decembar                                                                            0                     28.480
Gotovi proizvodi na dan 31. decembar                                                                                  37264                  8.784
 Minus                               
Nedovršena proizvodnja na dan 01.januar                                                                              28480                28.283
Gotovi proizvodi na dan 01. januar                                                                                           8784                  8.582
Ukupno (smanjenje) povećanje                                                                                                 0                       399

7. OSTALI POSLOVNI RASHODI
                                                                                                                                                 2018                     2017 
                                                                                                                                     RSD 000           RSD 000

Prihodi od zakupnina                                                                                                     172                      570
Ostali poslovni prihodi                                                                                                     -                          -
Ukupno                                                                                                                          172                      570

8. TROŠKOVI MATERIJALA

                                                                                                                                                     2018                     2017
                                                                                                                                   RSD 000            RSD 000

 Troškovi materijala za izradu                                                                                           243009              32440                                 
 Troškovi ostalog materijala                                                                                                  258                     523
 Troškovi goriva i energije                                                                                                   10340                23.345

     Troškovi alata i inventara                                                                                                     1689                  1893
     Ukupno:                                                                                                                           255296              58.261



9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
                                                                                                                              2018                    2017                                          

                                                                                                              RSD000                  RSD 000

Troškovi zarada i naknada zarada ( bruto)                                     16879                        16.528

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada              

na teret poslodavca                                                                              2576                          3.116

Ostali lični rashodi i naknade :                                                          

-naknada troškova zaposlenima na službenom putu                        1140                         2.614

• naknada troškova previza na rad i sa rada                                       -                                 358

• naknada za korišćenje sopstvenog automobila u služ. svrhe           -                                   26

• otpremnina                                                                                           405    

• stipendije,krediti učenički i sl.,solidarna pomoć                               -     

Ukupno :                                                                                              21000                        22.640

10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Troškovi amortizacije u iznosu od 6.010 hiljada RSD odnose se na: amortizaciju, nekretnina, postrojenja, opreme,

    11.OSTALI POSLOVNI RASHODI
                                                                                                                            2018                    2017                                            

                                                                                                                 RSD 000             RSD 000

 Troškovi transportnih usluga                                                             1778                   6.578                             

Troškovi usluga održavanja                                                                 1008                   1800
Troškovi zakupnina                                                                               -                         167
Troškovi reklame i propagande                                                           36                                                

Troškovi advokatskih i dr. usluga                                                        3832                   885

Troškovi revizije                                                                                    296                     240

Troškovi ostalih usluga                                                                          538                     22.323
Troškovi zastupnika u prometu dorade i izrade izolatora                       136    

Troškovi reprezentacije                                                                          537                    2.148

Troškovi platnog prometa                                                                       152                   651

Troškovi poreza                                                                                       864                    1.587

Ostali troškovi                                                                                          9041                  514

Ukupno:                                                                                                    22891              38.045

12. OSTALI PRIHODI
                                                                                                                         2018                     2017
                                                                                                                       RSD 000               RSD 000

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, 
postrojenja i opreme                                                                               116187                 -                                                  
Prihodi od smanjenja obaveza                                                                                -                       -
Ostali nepomenuti prihodi-                                                                              -                      1.020
Ukupno                                                                                                        116187                 1.020



13.OSTALI RASHODI                                                                                       2018                       2017

                                                                                                                           RSD000                      RSD 000

Troškovi sporova                                                                                        -                                         -
Ostali nepomenuti rashodi                                                                            1828                               2.570

Ukupno                                                                                                          1828                               2.570

       14.FINANSIJSKI PRIHODI                                                                        2018                     2017
                                                                                                                                    RSD000               RSD 000
      

Prihodi od kamata                                                                                                  -                              11 
                Pozitivne kursne razlike:                                                                                              172                         6.838
                 Ukupno                                                                                                                172                      6.849

15.FINANSIJSKI RASHODI
                                                                                                                                             2018                     2017 
                                                                                                                              RSD 000     RSD 000

Rashodi po osnovu kamata:                   
- po osnovu obaveza prema dobavljač ima                                                                  6                        779
- po osnovu kredita                                                                                                       -                         -
- po osnovu obaveza za porez                                                                                    -                     2157
- po osnovu zateznih kamata                                                                                      -                      -
- ostali rashodi po osnovu kamata                                                                         462                    -

Negativne kursne razlike:                                                                                     -                     2749
Ukupno:                                                                                                               468                 5.685

16. POREZ NA DOBITAK
                                                                                             2018                   2017                         

                                                                                                        RSD000            RSD 000
Finansijski rezultat u bilansu uspeha 
(dobitak/gubitak pre oporezivanja)                                       85625              15.433

Neto kapitalni dobici (gubici)                                                       -                        -
Poslovni dobitak (gubitak)                                                       -                      -
Usklađivanje i korekcije rashoda u poreskom bilansu                    -                      -
Usklađivanje i korekcija prihoda u poreskom bilansu                      -                    -

Oporeziva poslovna dobit (gubitak)                                                -                  -
Umanjenje za iznos gubitka iz ranijih godina                               -                 -

POREZ NA DOBITAK (Obrazac PDP)-
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashod perioda
Odloženi poreski prihod perioda 
obračun poreza na dobitak vrši se po stopi od 15% u skladu sa poreskim propisima, odvojeno za poslovni i 
kapitalni podbilans. Vrši se uskladivanje pojedinih pozicija prihoda i rashoda, a poreska osnovica se umanjuje za
gubitke ranijih godina i prihode od dividendi i udela u dobiti kod pravnih lica rezidenata.



B. BILANS STANJA

17. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA, BIOLOŠKA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE
Zemljišta

Gradevinsk
objekt Stan

Postrojenja i
oprema Ukupno

Nabavna vrednost
Stanje na početku godine 1.742 241.731 3.981 256.859 504.313
Nove nabavke - storno -114 -114
Stanje na kraju godine 1.742 241.731 3.981 256.745 504.199

Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine 1.742 207.808 697 253625 462.030
Amortizacija 2018. godine 3.893 100 882 4851
Stanje na kraju godine 1.742 211.701 697 252744 467.479
 Neotpisana vrednost 31. 12.2018. 1.742 30029 3184 1664 29811

Dana 20.12.2013.god na osnovu založne izjave izvršen je upis hipoteke u korist MIGNET DOO NOVI SAD, 
ul.Radnička br.30a, Novi Sad, i to na nepokretnost upisanoj u listu nepokretnosti broj 19405 KO Novi Sad.
Upisana je hipoteka po osnovu založne izjave od 21.09.2015.g u korist SERENADA LLP, London,UK.

18. UČEŠĆE U KAPITALU                                                                                                    
                                                                                                                                                2018                     2017 
                                                                                                                               RSD000               RSD 000
Potraživanja od dva bivša radnikapo osnovu ugovora
o otkupu društvenih stanova                                                                           1176                    1.227
Ukupno:                                                                                                             1176                    1.227
Bivši radnici redovno uolaćuju rate

19. ZALIHE                                                                                                                            
                                                                                                                                                2018                    2017 
                                                                                                                             RSD000             RSD 000
Materijal                                                                                                             2365                   4.043                                
rezervni delovi, alat i inventar                                                                         2445                    1.365
Nedovršena proizvodnja                                                                                   0                         28.480
Gotovi proizvodi                                                                                                37264                   8.784
Roba                                                                                                                    4220                   54.855
Avansi na zalihe                                                                                                 9014                     8.618
Ukupno:                                                                                                              84275                 106.145

20. POTRAŽNJA
  Potraživanja po osnovu prodaje                                                                               2018                    2017 
                                                                                                                            RSD000          RSD 000
Kupci u zemlji -NST-Staša                                                                               310.543              310.543
Kupci u zemlji -NS Energo                                                                               73.005                  73.005
Kupci u zemlji -Mignet                                                                                     17.897                  17.897
Kupci u zemlji -ostali                                                                                        127100                 48.643
  Kupci u inostranstvu                                                                                       28881                    22.108
 Minus: Ispravka vrednosti                                                                               16986                  (16.986)
 Svega:                                                                                                              574412                 455.210
Druga potraživanja
potraživanja od zaposlenih                                                                               2.127                    2.127
Potraživanja od državnih organa                                                                      189                       189
Ostala potraživanja                                                                                           10.961                 10.961
Svega                                                                                                                13277                  13.277

21. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
                                                                                                                                               2015                    2016
                                                                                                                             RSD 000               RSD 000

           Ostali kratkoročni finansijski plasmani                                                                 6                                 320
           Ukupno                                                                                                                    6                                320

22. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
                                                                                                                 2018                               2015                    2016
                                                                                                      RSD000                    RSD 000                RSD 000



Tekući račun  ( dinari)                                                                   918                           146                         387
Devizni račun                                                                                      -                               -                               -
Ukupno:                                                                                            918                          146                         387

       Tokom 2016 god. I 2017 god nije bilo blokade . UPPR je na snazi. Tokom 2018 je bilo blokade 300 dana.
Rešenje Privrednog suda u Novom Sadu .Posl.br. 1 Reo 17/2015 od 28.03.2016.g. Koje je postalo pravosnažno 
dana 01.06.2016.god. 
Rešenjem suda potvrđeno je usvajanje UPPR podnetog dana 11.12.2015. u konačnoj prečišćenoj verziji od 
14.03.2016.

       
         23.POREZ NA DODATU VREDNOST AVR

                                                                                                                                    2016                     2017 
                                                                                                                                  ___________     RSD 000
Ostala aktivna vremenska razgraničenja                                                                      _________     899
PDV                                                                                                                              _________     0
Ukupno:                                                                                                                        _________     899

24.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

Osnovni kapital obuhvata sledeće oblike kapitala:

                                                                                                                                         2018            2017 
                                                                                                                        RSD000    RSD 000

Akcijski kapital-obicne akcije (100%)                                                                           81974           81.974
Ostali kapital                                                                                                                     2.637            2.637
Ukupno :                                                                                                                          84.611          84.611

Akcionari društva su: 
                                                                                                              

Broj akcija 2017% 2018%

Stojković Saša 144.863 70.69 70.69

Jakovljević Slobodan 0 0 0

Fond za razvoj AP Vojvodine 2.892 1.41 1.41

AD Elektroporcelan 6.115 2.98 2.98

Elektrovojvodina doo Novi Sad 970 0.47 0.47

Akcionari -396 fizickih lica 50.096 24.45 24.45

204.936 100 100

Akcijski kapital u iznosu od RSD 204.936 hiljada čine 204.936 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 400.00 
dinara za akciju. Izvršeno je usaglašavanje sa Centralnim registrom hartija od vrednosti.
Akcijski kapital obične akcije obuhvataju osnivačke akcije sa pravom upravljanja pravom na učešće u dobiti akcionarskog 
društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o osnivanju odnosno odlukom o emisiji akcija.
Upisan i 30.08.2006. godine uplaćen akcijski kapital , koji je registrovan u Agenciji za privredne registre iznosi EUR 
2.425.278.10
Ostali kapital je nastao preknjižavanjem izvora vanposlovnih sredstava
Dana 08.01.2016.god. ELEKTROPORCELAN je otkupio od nesaglasnog akcionara ( od Akcionarskog fonda Beograd) 
2.576 akcija i 2017. g. 3.539.akcija od nesaglasnog akcionara Jakovljević Slobodana.

25. NERASPOREĐENI DOBITAK



              Neraspoređeni dobitak odnosi se na :
                                                                                                                                       2018                    2017 
                                                                                                                                  RSD000                  RSD 000

Neraspoređeni dobitak ranijih godina                                                                                             
Pokriće gubitka iz ranijih godina                                                                                                    
Dobit tekuće godine                                                                                              85625                       15.433
Ukupno:

26. GUBITAK
Gubitak prestavlja ispravku vrednosti kapitala i odnosi se na:

                                                                                                                                         2018                    2017 
                                                                                                                                          RSD000      RSD 000

Gubitak ranijih godina                                                                                               317.453            317.453
Gubitak tekuće godine                                                                                                    -                         -
Ukupno:                                                                                                                      317.453 _           317.453

27.OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
                                                                                                                                    2018                     2017 
                                                                                                                                RSD000                   RSD 000           
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital                                                                  -                          -
Rezervisanja za troškove sudskih sporova                                                                    1164                 1.164
Ukupno:                                                                                                                         1164                 1.164

28. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 

                                                                                                                                          2015                    2016
                                                                                                                                  RSD 000               RSD 000
Pozajmica većinskog akcionara S.Stojkovića /kto 422003                                      1.151                    1.151
Kratkoročni kredit u inostranstvu /kto 423000-Serenada                                         12256                    12.772
Pozajmica Mignet doo Novi Sad /kto 429000                                                          22.314                   22.314
Serenada /kto 429000,kto 429100*                                                                           106.354               110.842
Ostalo                                                                                                                        153.078                152.072
Ukupno                                                                                                                      295.153               299.151
* Ukupna obaveza prema Serenadi je 1.212.198.86 EUR ( kto 436.kto423.kto 429000.kto429100 t.j. 429001)

29.PRIMLJENI AVANSI I OBAVEZE IZ POSLOVANJA

                                                                                                                                       2018                     2017 
                                                                                                                                     RSD000                     RSD 000
Primljeni avansi,depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji -NS Energo                                                                              8087                     8.087
Dobavljači u zemlji Mignet                                                                                      91256                 91.256
Dobavljači u zemlji -NST Staša                                                                               16.189                16.189
Dobavljači u zemlji -ostali                                                                                        206.591            206.591
Dobavljači u inostranstvu                                                                                         121.461             121.461
Ukupno:                                                                                                                     45.011                45.011

30.OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

                                                                                                                                         2018                     2017 
                                                                                                                                  RSD000                    RSD 000
Obaveze po osnovu zarada i naknada naknada zarada                                       26819                           20.138
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja                                               -                                  4.265
Ukupno:                                                                                                                     26.819                         24.403



         31. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATNU VREDNOST , OSTALIH JAVNIH PRIHODA I        
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 

                                                                                                                                   2018                    2017 
                                                                                                                                  RSD000              RSD 000
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog poreza 
na dodatu vrednost i prethodnog poreza                                                                  6216                    5.737
Ostale obaveze za porez , doprinose i druge dažbine                                              16.096                14.644
Ostala pasivna vremenska razgraničenja                                                                 501                       1.592
Ukupno:                                                                                                                   16.813                 21.973

32. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

                                                                                                                                   2018                     2017 
                                                                                                                                  RSD000                 RSD 000
Odložene poreske obaveze po osnovu razlike u obračunu                                         -                               -
računovodstvene i poreske amortizacije                                                                  1210                         1210     
Neto:                                                                                                                        1210                        1.210

      



22. KRATKOROČNI FINANSIJSKO PLASMANI

Ostali kratkoročni finansijski plasmani
Ukupno



23.
24. GOTOYINSKI EKVIYALENTI I GOTOVINA





GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2018 GODINI

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Novi Sad, 20.06.2019 godine



I OPŠTI PODACI

1. Poslovno ime ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Sedište i adresa Marka Miljanova 15 Novi Sad Republika Srbija
Matični boj 8008418
PIB 100452835

2. Veb sajt i e-mail adresa www.elektroporcelan.co.rs,
elektroporcela@elektroporcelan.rs

3. Broj i datum rešenja o upisu u
registar privrednih subjekata

BD 14214/05
27.01.1992 godine

4. Delatnost (šifra i opis) 2343
Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od
keramike

5. Broj zaposlenih
(prosečan u 2017 godini)

33

6. Broj akcionara (na dan 31.12.2017.) 402

Akcionarsko  društvo  ELEKTROPORCELAN  iz  Novog  Sada  je  najznačajniji  proizvođač
elektroizolacionog materijala ne samo u Srbiji, već i u regionu, čiji se uspeh zasniva na tradiciji
dugoj preko 90 godina.

Preduzeće je osnovano 1922 godine kao deoničarsko društvo, najpre za proizvodnju predmeta od
keramike, majolike i šamotnih materijala.

Godine 1928. postaje akcionarsko društvo i svoj proizvodni program proširuje uvodeći
proizvodnju elektro izolacionih materijala, izolatora za nadzemne vodove, izolatora za telefonske
linije i izolacioni materijal.

Nakon Drugog svetskog rata do 1952 godine, kao vlasništvo države, ELEKTROPORCELAN nastavlja
proizvodnju elektromaterijala.

Od 1970 godine do 1992 godine preduzeće je bilo u sastavu sistema „Rade Končar“ iz Zagreba,
pod imenom OOUR ELEKTROPORCELAN Novi Sad. Godine 1992 advaja se od sistema Rade Končar
i  nastavlja poslovanje kao deoničarsko društvo za proizvodnju elektroporcelana i tehničke
keramike.

5. jula 2004 godine uspešno je završen proces privatizacije fabrike, koja od tada posluje pod 
imenom ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD.

1.2. Vlasnička struktura

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD je društvo kapitala i organizovanmo je u svemu kao javno 
akcionarsko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Ukupan broj akcija na koje je vlasništvo nad Društvom podeljeno iznosi 204.936 akcija.

http://www.elektroporcelan.co.rs/
mailto:elektroporcela@elektroporcelan.rs


Ukupan broj lica (fizičkih i pravnih) koji u Drštvu imaju svojstvo akcionara iznosi 402.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme i ima svojstvo pravnog lica.

Društvo posluje sredstvima u privatnoj svojini koja su kao ulog uneta po osnovu kupoprodajnog 
ugovora od 7. jula 2004 godine i upisom besplatnih akcija.

7. Deset акционара са највећим бројем акција

Redni
broj Aкcionar Broj akcija % akcija

1. Saša Stojković 144.863 70,68695
2. ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD 6.155 2,98386
3. APV – POKRAJINSKA VLADA 2.892 1,41117
4. EPC DISTRIBUCIJA BEOGRAD 970 0,47332
5. Dušanka Gambiroža 394 0,19226
6. Franciska Feldser 270 0,13175
7. Božanka Filipović 270 0,13175
8. Mirjana Hrenar 270 0,13175
9. Ilonka Ibrahimović 270 0,13175
10. Joco jakovljević 270 0,13175

Napomena: Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

8. Vrednost osnovnog kapitala 84.611 hiljada dinara

9. Broj izdatih akcija 204.936
CFI kod ESVUFR
Vrsta i klasa hartije Obične akcije
ISIN broj RSELPOE62512
Nominalna vrednost akcije 400

10. Revizorske kuća koja je revidirala
poslednji finansijski izveštaj

FINODIT preduzeće za reviziji
Beograd, Imotska 1
Telefon: 381 11 30 98 198

11. Korporativni agent CONVEST ad NOVI SAD,
Novi Sad, Zlatne grede 7
Telefon: 021 42 20 81

http://www.crhov.co.yu/


II DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Delatnost Društva

ELEKTROPORCELAN AD Novi Sad je, zahvaljujući stalnom usavršavanju tehnologije, opreme i
usavršavanju zaposlenih osvojio proizvodnju sledećih glavnih vrsta proizvoda:

 Izolatori za nadzemne vode
 Potporni izolatori
 Izolatori za prekidače/malouljni, pneumatski i SF – 6/do 420 KV
 Izolatori za transformatore do 550 KV
 Transformatorski provodni izolatori do 125 KV
 Izolatori za odrednike prenapona – specijalni izpolatori po zahtevu kupca

Proces proizvodnje obavklja se tzv. vlažnim postupkom. Receptura proizvoda razvijena je u 
sopstvenom sektoru razvoja i u laboratoriji Društva.

Proizvodi odgovaraju standardima DIN 40685, KEP 110.1, KEP 110.2, , odnosno IEC, C110 i C120.

Izolatori se proizvode mokrim postupkom. Oblikovanje se vrši struganjem, oblikovanjem iz formi, 
garniranjem i lepljenjem.

Sušenje se odvija u komornim sušarama. Pečenje je u komornim pećima za brzu ispalu na prirodni gas.

ELEKTROPORCELAN AD je poznat po visokom kvalitetu svojih proizvoda. To potvrđuje i  prestižno
priznanje INTERNATIONAL TROPHY FORQUALITY FOR 1998 – Međunarodni trofej za kvalitet dobijen
u Parizu.

Neophodno je istaći  da je Društvo, nakon zvanične certifikacione provere od strane РW ТÜВ-а iz
Essena, dobilo Certifikat Sistem kvaliteta ISO 9001.

Od jula 2005 godine, kontinuirano i isključivo iz sopstvenih sredstava, vrši se zamena postojeće
opreme i  tehnoloških  linija,  kao  i  njihovo remontovanje,  sve  u  cilju  povećanja  kvaliteta  finalnih
proizvoda i povećanja energetske efikasnosti proizvodnog procesa.

Obezbeđujući  traženi kvalitet svojim kupcima, ELEKTROPRCELAN AD je povratio svoje nekadašnje
kupce i uspešno osvojio nove.



Proces proizvodnje je tehnički i tehnološki veoma složen i odvija se u nekoliko glavnih faza.

Faze procesa proizvodnje:

Priprema
sirovina i

proizvodnja
mase

                          ↗

         

      →     Oblikovanje

                                                                                                                                                            ↘
Коnтrolа
kvaliteta

Sušenjе

                 ↑                                                   ↓    
FАZЕ PRОCЕSА
PRОIZVODNJЕ

Montažа
Glaziranjе

                     ↖                                         ↙

Brušenje        ← P e čenje

 



Организациона структура и подаци о запосленима

Društvom upravlja Skupština akcionara.

Generalni direktor samostavno zastupa Društvo.

Odbor direktora većinom glasova bira Predsednika Odbora i Izvršnog direktora.

Društvo ima sledeće organizacione celine:
- Službu za opšte i kadrovske poslove

- Finansijsku službu

- Proizvodnju, koja je organizovana po sledećim odeljenjima:

 Laboratorija

 Magacin

 Razvoj

 Tehnička priprema

 Odeljenje oblikovanja izolatora.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih data je u sledećoj tabeli:

Redni
broj

STRUČNA SPREMА
BRОЈ 

ZАPОSLENIH
PROCENAT (%)

1. I 19 48,7
2. II 1 2,6
3. II 8 20,5
4. IV 7 17,9
5. VI 2 5,1
6. VII 2 5,1

Ukupno 39 100

Organizacina šema Društva:



                           ELEKTROPORCELAN AD
                           NOVI SAD
                           SKUPŠTINA AKCIONARA

                                         ↓

                                      ODBOR DIREKTORA 

                            PREDSENIK I  2ČLANA

                                                    ↓

Generalni
direktor

                                          ↙                 ↓        ↘
                               Opšta služba                                                                                                                Finansijska         
                                                                                                                                                                      služba

                                                            PROIZVODNJA                                          
                                              ↙        ↙             ↓               ↘              ↘
                                        

         Labratorija

                                                                                                                       Oblikov.izolatora

                                  Razvoj                                                             Magacin 

        Tehnička
priprema



III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Prihodi i rashodi Društva

A Pokazatelji strukture prihoda i rashoda

2018 2017
POSLOVNI
PRIHODI 60.020. 183.044
FINANSIJSKI
PRIHODI 172 6.849
OSTALI PRIHODI 116.187                 1.020 

GR 69 227793 158
UKUPNO 404172 191.071

2018 2017
POSLOVNI
RASHODI 88.458 169.987
FINANSIJSKI
RASHODI 468 3.062
OSTALI RASHODI 1828 2.570
GR 59 227793 19
UKUPNO 318.547 175.638

U 2018 godini u odnosu na 2017 godinu:

 Poslovni prihodi su manji za 67.21%

 Poslovni rashodi su manji  za  84.72%

 Ostali prihodi su veći za -11390%

 Ostali rashodi su manji za 71.13%

 Neto dobit u 2018 godini iznosi 85625 dinara, dok je u 2017 godini 

iskazana dobit 15.433,00

U 2018 godini:

 učešće poslovnih prihoda u ukupnom prihodu 14.85%

 učešće finansijskih prihoda u ukupnom prihodu 0.04%
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 učešće poslovnih rashoda u ukupnim rashodima 27.8%

 učešće finansijskih rashoda u ukupnim rashodima 0.15%

B Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja

 odnos ukupnih prihoda prema ukupnim rashodima 1,27%

 odnos poslovnih prihoda prema poslovnim rashodima 0.67%

 odnos finansijskih prihoda prema finans.rashodima 0.09%

C Opšti pokazatelji poslovanja na bazi ostvarenih prihoda

 Učešće prihoda od prodaje  ukupnim prihodima 3.08%
 Profitabilnost ukupnih prihoda

neto dobit/ ukupne prihode 21.18
 Koeficijent poslovne dobiti (poslovna magina)

poslovna dobit/ poslovne prihode 0,03
 Koeficijent pokrića kamata

(poslovna dobit / troškove kamata) 14.66
 Koeficijent prinosa kapitala

(poslovna dobit / kapital) 0,15
 Stopa dobiti iz redonog poslovanja

(dobit iz redovnog poslovanja /prihodi iz redovnog poslovanja) 0,21
 Kamatno opterećenje

(dobit pre oporezivanja/ poslovna dobit) 1,00
 Stopa neto dobiti

(neto dobit / ukupne prihode) 0,21
 Stepen zaduženosti

(Kratkoročne obaveze+dugoročne obaveze/poslovna pasiva) 1,35

POKAZATELJI ZADUZENOSTI PREDUZEĆA

      Stepen zaduzenosi preduzeća u     %
(ukupne obaveze/ ukupna pasiva) 1.41%

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

 Likvidnost I stepena
(gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkoročne obaveze) 0,00

 Likvidnost II stepena
(obrtna imovina-zalihe/kratkoročne obaveze) 0,10

 Neto obrtni kapital



POKAZATELJI FINANSIJSKE STABILNOSTI

 Sopstveni kapital/ Poslovna pasiva 0,13

 pokriće osnovnih sredstava kapitalom 0

 pokriće osnovnih sredstava osnovnim kapitalom 2.74%

INDIKATORI OPŠTE LIKVIDNOSTI

 obrtna imovina prema obavezama 1.14

 obrna imovina bez zaliha prema obavezama 0,90

 pokriće obaveza prema dobavlj. sa potraživ. od kupaca 0.90

OSTALI POSEBNI POKAZATELJI POSLOVANJA

 Dobit po akciji po finansijskom izveštaju za 2017. godinu iznosi 75,31 dinara
 Dividenda po završnom računu nije isplaćivana

IV POZICIJA NA TRŽIŠTU I PERSPEKTIVE RAZVOJA

Veoma je važna činjenica koja otvara dobre perspektive Drušvu jeste da ELEKTROPORCELAN
AD NOVI SAD gotovo uopšte nema konkurenciju, ne samo na tržištu Srbije, već i na tržištu
bivših jugoslovenskih republika, pa i šire – na teritoriji Balkana.

U poslednje dve godine na tržištu se pojavila ponuda iz Kine i Turske, po damping cenama.
Međutim, ova roba je značajno lošijeg kvaliteta i iz tog razloga nije bitnije ugrozila tržišnu
poziciju ELEKTROPORCELANA AD.
Trajno  opredeljenje  ELEKTROPRORCELANA  AD  je  da  neće  praviti  kompromis  po  pitanju
kvaliteta bez obzira na smetnje koje mu ova nelojalna konkurencija pričinjava. 

    Menadžment ELEKTROPORCELANA procenjuje da će ova konkurencija izgubiti na značaju i
da  će  se  kupci,  pogotovo  sa  zahtevnih  tržišta,  ipak  opredeljivati  za  proveren  kvalitet  tj.
proizvode ELEKTROPORCELANA.

U  predstojećem  periodu,  Društvo  očekuje  povećanje  obima  proizvodnje,  povećanjem
učešća na postojećim kao i osvajanjem novih tržišta, kako domaćih, tako i inostranih

U daljem razvoju.  ELEKTROPORCELAN će se  oslanjati  pre  svega  na  tržišta  zemalja  bivše
Jugoslavije,  Rusije,  Belorusije,  Nemačke,  Austrije  i  Turske,  gde  je  dobro  pozicioniran  I
poseduje odlične reference.

V VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKOD PROTEKA POSLOVNE GODINE 
ZA KOJU SE IZVEŠTAJ PRIPREMA














	3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izveštaja
	PREGLED ZNAČAJNlH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nasta ak)
	Ne vrši se amortizacija zemljišta.



