
GODIŠNJI IZVEŠTAJ 
POTISJE- PRECIZNI LIV AD ADA 

 
SADRŽAJ: 
 
1. Finansijski izveštaji za poslednju poslovnu godinu sa izveštajem revizora; 
2. Godišnji izveštaj o poslovanju društva; 

• Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje 
u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva; 

• Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 
društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo; 

• Sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju 
se izveštaj priprema; 

• Sve značajnije poslove sa povezanim licima; 

• Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja. 
3. Sopstvene akcije; 

• Broj sopstvenih akcija; 

• Nominalna/računovodstvena vrednost; 

• Razlog sticanja 

• Plaćen iznos sa sticanje sopstvenih akcija: 

• Lica od kojih su akcije stečene. 
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja; 
5. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja; 
6. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka; 
 

 
April, 2013. godine 

Osnovni podaci o izdavaocu akcija 
Poslovno ime, sedište, adresa, MB i PIB POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO 

DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, 
ADA, Molski put 4, Ada 
MB:   08208409; PIB:  101092251 

Osnovna delatnost Livenje čelika 
Ime i prezime direktora Milutin Vico 
Ime I prezime kontakt osobe Vesna Tasić 
Telefon 024/853-122 
e-mail pl.vesna@adanet.rs 
Datum osnivanja 02.07.1998.godine 
Ukupan broj izdatih običnih akcija 83.262 komada 
CFI kod i ISIN broj ESVUFR; RSPPLAE62194 
Nominalna vrednost jedne akcije 500,00 dinara 
Ukupan broj izdatih prioritetnih akcija - 
CFI kod i ISIN broj - 
Nominalna vrednost jedne akcije - 
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„ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ „АД

АДА

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2012 ГОДИНУ

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Привредно друштво „ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ“ АД из Аде (у даљем тексту: Друштво) је
акционарско друштво..
Основна делатност друштва је:24.52- Ливење челика, сивог лива и бакарних легура.
Према критеријумима  за разврставање из  Закона о рачуноводству и ревизији („Службени
гласник РС“ бр. 46/2006) друштво је разврстано у средње  правно лице.

Друштво је регистровано  код Агенције за привредне регистре, и ускладило своја оснивачка
акта са новим законом о привредним друштвима ( Службени гласник 36/2011 и 99/2011)

Регистарски број: БД.257378/2006; БД.243347/2006, БД. 97709/2012 и БД 105609/2012

Седиште друштваје Ада, Молски пут, број 4

Порески идентификациони број (ПИБ): 101092251.

Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца у 2012  години је 109
(у 2011 – 112). Број запослених на дан 31.12.2012. године је 99 радника, од тога 94 су стално
запослени а 5радника су запослена на одређено време.

Друштво  је  основано  1973 год.под називом „Искра“  Ада  Године  1976.извршено је
интегрисање са „Фамил Потисје“ из Аде, тако да предузеће послује као ООУР у његовом
саставу  и  мења  назив  у  „Прецизни  лив“  Ада.  1990  Друштвено  предузеће  „Потисје“
трансформише се  у Холдинг компанију,  а   „Потисје“-Прецизни лив“ постаје  деоничарско
друштво  за  ливење  прецизних  одливака.  Године  2000,  извршена  је  промена  оснивача  и
промена назива предузећа у „Потисје-Прецизни лив“ АД за ливење одливака.У периоду од
2004-2005 године предузеће побољшава своју инфраструктуру и пoстиже успех у пословању
што се тиче производње.

06.11.2006.године окончан је поступак приватизације, тако да је већински друштвени
капитал 100% трансформисан у акцијски капитал.  Већински власник постаје конзорцијум.
Акције  предузећа  укључене  су  на  ванберзанско тржиште Београдске  берзе  од  27.08.2007.
године. У 2008 извршена су додатна улагања у савремену опрему за обављање производње
(преса  за  тврди восак,  бојлерклав,  проточна  жарна пећ,  спектрометар),  и  почела  је  да  се
користи технологија за тврди восак приликом израде одливака.

26.05.2009.  године  Агенција  за  приватизацију  раскинула  је  Уговор  о  продаји
друштвеног  капитала  методом јавне  аукцијe  са  купцем.  Акцијски  фонд постаје  већински
власник  у  чију  корист  је  пренето  60.607 акцијa  или  72,79071% капитала.  Акцијски  фонд
именује привременог заступника капитала.

Од августа 2010.год.Агенција за приватизацију преузима 60.607 акција од Акцијског
фонда,  прати  пословање  ливнице  и  тражи  нове  потенцијалне  купце  ради  поновне
приватизације.У септембру 2012. године Агенција за приватизацију објавила је јавни позив
за  учешће  на  јавном  тендеру  по  скраћеном  поступку  ради  продаје  72,894%  свог
регистрованог капитала.  Ни после два продужења рока јавног тендера за откуп тендерске
документације, заинтересованих купаца није било.



2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски  извештаји  привредног  друштва  „Потисје-Прецизни  лив“АД за
обрачунски период који се завршава 31.12.2012. године састављени су, по свим материјално
значајним  питањима,  у  складу  са  Међународним  рачуноводственим
стандардима/Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), Законом
о  рачуноводству  и  ревизији  („Службени  гласник  РС“  бр.  46/2006,....2/2010),  другим
подзаконским  прописима  донетим  на  основу  тог  Закона,  и  изабраним  и  усвојеним
рачуноводственим  политикама  које  су  утврђене  Правилником  о  рачуноводству  и
рачуноводственим политикама.

Сви  подаци  исказани  су  у  хиљадама  динара  (РСД),  осим  уколико  није  друкчије
наведено.Упоредни подаци приказани су у хиљадама (РСД )важећим на дан 31.12.2011.год.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Правила процењивања-основне претпоставке

Финансијски извештаји су састављени по начелу настанка пословног догађаја (начело
узрочности) и начелу сталности.

Према  начелу  настанка  пословног  догађаја  учинци  пословних  промена  и  других
догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен еквивалент прими
или  исплати).Финансијски  извештаји  састављени  на  начелу  пословног  догађаја  (осим
извештаја о новчаним токовима) пружају информације не само о пословним променама из
претходног периода, које укључују исплату и пријем готовине, већ такође и о обавезама за
исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима који представљају готовину која ће бити
примљена у будућем периоду. Финансијски извештаји су састављени под предпоставком да
ће Друштво да постоји на неограничени временски период и да ће да настави са пословањем
и у догледној будућности.

3.2. Признавање елемената финансијских извештаја

Средства  се  признају  у  билансу  стања  када  је  вероватно  да  ће  будуће  економске
користи притицати у Друштво и када средство има набавну вредност или цену коштања или
вредност која може да се поуздано измери.

Обавезе  се  признају  у  билансу стања  када  је  вероватно  да  ће  одлив  ресурса  који
садржи  економске  користи  проистећи  из  подмирења  садашњих  обавеза  и  када  се  износ
обавезе који ће се подмирити може поуздано да измери.

Приходи се признају у билансу успеха када је повећање будућих економских користи
повезано са повећањем средстава или смањењем обавеза које могу да се поуздано измере,
односно да признавање прихода настаје истовремено са признавањем повећања средстава или
смањења обавеза.

Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које
је  повезано са  смањењем средстава  или  повећањем обавеза  може поуздано  да  се  измери,
односно да признавање расхода настаје истовремено са  признавањем пораста  обавеза или
смањењем средстава.

Капитал се исказује у складу са финансијским концептом капитала као уложени новац
или уложена куповна моћ и представља нето имовину Друштва. Из финансијског концепта
капитала  проистиче  концепт  очувања  финансијског  капитала.  Очување  финансијског
капитала мери се у номиналним монетарним јединицама-РСД. По овом концепту добитак је
зарађен само ако финансијски (или новчани) износ нето имовине на крају периода премашује
финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након укључивања било
каквих расподела власницима или доприноса власника у току године.



3.3.Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних
разлика.
Извршен  је  прерачун  новчаних  средстава,  потраживања  и  обавеза  у  страним

средствима плаћања у њихову динарску противвредност по курсу важећем на дан биланса
стања. Позитивне и негативне курсне разлике настале по том основу су исказане као приход
или расход периода.

Прерачун  потраживања и обавеза  са  уговореном заштитом путем валутне клаузуле
врши се по уговореном курсу важећем на дан биланса стања, с тим да се ефекат књижи као
финансијски приход, односно расход.

3.4. Пословни приходи

Приходи  од  продаје  су  исказани  у  износу  фактурисане  реализације,  тј.извршене
продаје до краја обрачунског периода,  под условом да је  са тим даном настао дужничко-
поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности
примљене надокнаде или потраживања, узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и
количинских рабата које Друштво одобри. Разлика између поштене вредности и номиналног
износа накнаде признаје се као приход од камате. Приход од продаје се признаје када су
задовољени сви услови:

-Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва;
-руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично
повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и робом;
-када је могуће да се износ прихода поуздано измери;
-када  је  вероватно  да  ће  пословна  промена  да  буде  праћена  приливом  економске

користи у Друштво и
-када  су  трошкови  који  су  настали  или  ће  настати  у  вези  са  пословном променом могу
поуздано да се измере.

Приходи  од  услуга  исказани  су  сразмерно  степену  завршености  услуге  на  дан
билансирања.

3.5. Пословни расходи

У  укупне  пословне  расходе  спадају:  набавна  вредност  продате  робе;  трошкови
материјала; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације
и резервисања:трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.
Основни елементи и начела признавања расхода су:

- расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело
узрочности);
 када  се  очекује  да  ће  економске  користи  притицати  током неколико  обрачунских

периода,  а  повезаност  са  приходом  може  да  се  установи  у  ширем  смислу  или
посредно, расходи се признају путем поступка системске и разумне алокације.

 Расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до
износа до којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да
испуњавају услове за признавање у билансу стања као средство.

 Расходи се  признају  и  у  оним случајевима  када настане  обавеза  без  истовременог
признавања средстава.

 Набавна вредност продате робе на велико утврђује  се у висини продајне вредности
робе  на  велико,  умањене  за  износ  утврђене  разлике  у  цени и укалкулисаног  ПДВ
садржаних у вредности продате робе на велико.

3.6. Добици и губици

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају
у  случају  продаје  сталне  имовине  по  вредности  већој  од  њихове  књиговодствене



вредности,  затим  нереализоване  добитке  по  основу  продаје  тржишних  хартија  од
вредности  (у  случају  када  се  вредновање  хартија  од  вредности  врши  по  њиховим
тржишним  вредностима),  као  и  добитке  који  настају  при  повећању  књиговодствене
вредности  сталне  имовине  услед  престанка  деловања  услова  за  смањење  њихове
вредности.

Губици  настају  по  основу  продаје  имовине  по  ценама  нижим  од  њихове
књиговодствене вредности, затим по основу расходовања неотписаних основних средстава,
по  основу  штета  које  се  могу  у  целини  или  делимично  надокнадити  од  осигуравајућих
друштава, по основу примене принципа императива (умањење вредности имовине).

3.7. Финансијски приходи и расходи

Финансијки приходи и расходи обухватају: расходе од камата (независно од тога да ли
су доспели и да ли се плаћају или приписују износу обавеза на дан билансирања); приходе и
расходе од курсних разлика и остале финансијске приходе и расходе.

Сразмеран износ разграничених ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и курсних
разлика из претходних година пренеће се на трошкове.

Приходи  од  дивиденди  признају  се  као  приходи у  години  када  се  исте  одобре  за
исплату.

3.8. Финансијки лизинг

Финансијски лиинг је лизинг којим се преносе суштински сви ризици и користи који
су повезани са власништвом над неким средством. По истеку периода лизинга право својине
се може , али не мора пренети.

Корисници лизинга  признају  финансијски  лизинг  као  средство  и  обавезу  у  својим
билансима  стања,  у  износу  који  су  на  почетку  трајања  лизинга  једнаки  фер  вредности
средства која су предмет лизинга, или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг
, ако је она нижа.

Финансијки  лизинг  узоркује  повећање  трошкова  амортизације  за  средства  која  се
амортизују.као и финансијске расходе у сваком обрачунском периоду.Политика амортизације
средстава која су предмет лизинга и која се амортизују треба да буде у складу са политиком
амортизације средстава која су у власништву, а призната амортизација се израчунава у складу
са МРС 16“Некретнине, постројења и опрема.

3.9. Порез на добит и одложена пореска средста и обавезе

Порез на добит представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са републичким
прописима. Пореска обавеза се обрачунава по стопи од 10% на опорезиву добит. Опорезива
добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, који
је сачињен у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и прописима којима се
уређује  рачуноводство,  за  одређене  расходе  и  приходе  сагласно  пореском  прописима.
Обрачунати порез се умањује за пореске олакшице ( улагање у основна средства у сопственој
регистрованој  делатности,  запошљавање  нових  радника  и  остваривање  добити  у
новооснованој пословној јединици у недовољно развијеним подручјима).

Губици  из  текућег  периода  исказани  у  пореском  билансу  могу  се  користити  за
смањење опорезиве добити наредних периода, али не дуже од пет година.

Одложени порез на добит се резервише у пуном износу, коришћењем методе обавеза,
за привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових
књиговодствених износа у финансијским извештајима. Износ одложеног пореза на добит се
утврђује  на основу законских пореских стопа које су у примени,  или се  очекује  да ће се
примењивати када односна средства одложеног пореза на добит буду реализована, или када
се обавезе одложеног пореза на добит подмире.



Средства одложеног пореза на добит се признају на основу одобреног плана до обима
у коме је вероватно да ће будућа опорезива добит, у односу на коју привремене разлике могу
да се примене, бити на располагању.Коришћена стопа 15%.

30.10. Нематеријална улагања

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја:
-које служи за производњу или испоруку робе или услуга,  за изнајмљивање другим

лицима или се користи у административне сврхе;
-које друштво контролише као резултат прошлих догађаја; и
-од којег се очекује прилив будућих економских користи.
Нематеријална улагања чине остала нематеријална улагања.
Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности.

Набавна вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све
трошкове довођења у стање функционалне приправности. Након што се призна као средство,
нематеријално улагање се исказује по набавној вредности или по цени коштања умањеној за
укупан износ губитка због обезвређења.

Друштво признаје у књиговодству вредност нематеријалног улагања, трошкове замене
неких  делова  тих  ставки,  у  моменту  када  ти  трошкови  настану,и  када  су  задовољени
критеријуми признавањаиз МРС 38. Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у
периоду у коме је настао.

Нематеријално улагање престаје да се исказује у билансу стања, након отуђивања или
када  је  средство  трајно  повучено  из  употребе  и  када  се  од  његовог  отуђења  не  очекују
никакве будуће економске користи.

3.11. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине постројења и опрема су материјална средства:
 која друштво држи за употребу у производњи или испорука робе или пружање услуга, за

изнајмљивање другим лицима или у административне сфрхе;
 за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода; и
 чија  је  појединачна  набавна  цена  у  време  набавке  већа  од  просечне  бруто  зараде  по

запосленом  у  Републици,  према  последњем  објављеном  податку  републичког  органа
надлежног за послове статистике.
Нaбавке  некретнина,  постројења  и  опреме у  току године  евидентирају  се  по набавној

вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све
зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности.
Цену  коштања  наведеих  средстава  произведених  у  сопственој  режији  чине  директни
трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање.

Након  што  се  призна  као  средство,  некретнина,  постројења  и  опрема  исказују  се  по
набавној вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације
и укупан износ губитка због обезвређења.

На дан састављања биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе
да  је  средство  можда  обезвређено.  Уколико  таква  индиција  постоји,  Друштво  процењује
износ средстава који може да се поврати. Ако је надокнадива вредност средстава мања од
његове  књиговодствене  вредности  књиговодствена  вредност  се  своди  на  надокнадиву
вредност, а за износ губитка од умањења вредности признаје се расход периода.

Накнадни  издатак  који  се  односи  на  већ  признату  некретнину,  постројења  и  опрему
приписује  се  исказаном  износу  тог  средства,  ако  је  вероватно  да  ће  прилив  будућих
економских користи бити већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства. -

Накнадни издатак се третира као додатно улагање, ако:
 долази до продужења корисног века трајања, укључујући и повећање капацитета;



 се  надградњом  машинских  делова  постиже  значајно  унапређење  квалитета  излазних
компонената; и

 усвајање нових производних процеса омогућава значајно смањење претходно процењених
трошкова пословања. Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у
коме је настао.
У  оквиру  грађевинског  земљишта  није  приказана  и  вредност  градског  грађевинског
земљишта  а  које  предузеће  користи  на  неограничени  рок  а  за  чије  коришћење плаћа
накнаду по решењу пореског пргана..

3.12. Амортизација

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је
средство стављено у употребу.

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа које се утврђују
на основу процењеног корисног века употребе средстава.

Основица за обрачун амортизације средстава је набавна вредност умањена за преосталу
вредност и износ обезвређења.

Преостала вредност је нето износ који предузеће очекује да ће добити за средство на крају
корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења

Амортизационе  стопе,  утврђене  на  основу  процењеног  корисног  века  употребе  (без
утврђивања резидуалног остатка) су:
- грађевински објекти   2,50% - 20%
 погонска опрема   5,00% -50%
 возила 10,00%

3.13.Залихе

Залихе основног ипомоћног материјала, резервних делова, алата и инвентара, процењују
се по методи просечне набавне вредности. Набавка од добављача односно. улаз у магацин
води се  по  набавној  вредности  и  доказује  се  калкулацијом.  Набавну вредност  чини нето
фактурна вредност и зависни трошкови набавке. Узависне трошкове набавке укључују се и
припадајући  трошкови  сопственог  транспорта.  Залихе  материјала  који  је  произведен  као
сопствени учинак предузећа мери се по цени коштања или нето продајној вредности ако је
нижа.

Обрачун утрошка материјала врши се по методи просечне набавне цене, која се утврђује
тако што се после сваке нове набавке утврђује нова просечна набавна цена , која се добије
тако што се затечено стање залиха увећано за нову набавку и подели са количином залиха.

Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно
по нето продајној вредности, ако је нижа. Цену коштања чине сви трошкови конверзије и
други настали трошкови неопходни за довођење залиха на њихово садашње место и стање,
односно:
-трошкови директног рада;
-трошкови директног материјала;
-индиректни трошкови , односно општи производни трошкови.

У  вредност  залиха  недовршене  производње  и  готових  производа  не  улазе,  већ
представљају расход периода:
-режиски трошкови администрације,
-трошкови продаје,

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене
трошкове продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико
је  нето  продајна  вредност  залиха  недовршене  производње  и  готових  производа  нижа  од
њихове цене коштања,  врши се делимичан отпис до нето продајне вредности.



3.14. Потраживања по основу продаје

Потраживања  по  основу  продаје  процењују  се  по  номиналној  вредности  умањеној  за
процењени износ ненаплативих потраживања.

Ускладу са  прописима  о  рачуноводству и  на  основу општег  акта  друштва,  вршена  је
исправка вредности доспелих ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана.

3.15. Готовински инструменти и готовина

Готовински еквиваленати и готовина укључују средства на рачунима код банака.

3.16. Накнаде запосленима

3.16.1. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда

У складу са Законом о раду и Појединачним колективним уговором, Друштво је у обавези
да исплати отпремнине приликом одласка у пензију најмање у висини три просечне зараде по
заосленом у Републици Србији према поледњем објављеном податку.

Резервисање  по  основу  отпремнине  врши  се  у  висини  њихове  садашње  вредности  у
складу  са  захтевима  МРС  19“  Накнаде  запосленима“  садржано  је  у  приложеним
финансијским извештајима. Отпремнина се измирује на терет укалкулисаног резервисања.

Резервисање за јубиларне нагреде се неврши јер је процена руководства да није значајно,
јер њима подлеже мали број запослених.

4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Друштво  је  у  свом  редовном  пословању  у  различитом  обиму  изложено  одређеним
финансијским ризицима и то:

-кредитни ризик,
-тржишни ризик,(промене девизног курса, промене каматних стопа и ризик од промене
цена),
-ризик ликвидности.

Управљање ризицима у Друштву усмерено је на настојање да се у ситуацији непредвиди-
вости финансијског тржишта потенцијални и негативни утицаји на финансијско пословање
Друштва сведу на мнимум.

Управљање ризицима обавља Одбор директора, идентификује и процењује финансијске
ризике и дефинише заштите од ризика.



УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКА

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

Приходи од продаје у складу са МРС-18 су исказани у износу фактурисане
реализације, умањени за дате попусте и рабате, под условом да је са тим даном настао
дужничко-поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приходи се мере по поштеној
вредности примљене надокнаде или потраживања.

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011

у 000 дин.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 642 287
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 6.720 6.009
Свега приходи од продаје робе 7.362 6.296
Приходи од продаје производа на домаћемтржишту 31.522 26.655
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 136 20
Приходи од продаје производа на иностраном тржи. 151.022 151.638
Приходи од продаје и услуга на иностраном тржи. 3.780 2.798
Свега приходи од продаје производа и услуга 186.460 181.266

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ: 193.822 187.562

Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износе 16,66%, а на ино тржишту износе
83,34 %.

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Приходи од активирања учинака и робе друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011

у 000 дин.
Приходи од активирања или потрошње робе за
сопствене потребе 126

577

УКУПНО: 126 577

7. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКA

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Почетне залихе учинака (01.01.) 23.136 25.786
Недовршена производња 13.261 15.493
Готови производи 9.875 10.293
Крајње залихе учинака (31.12.) 21.800 23.136
Недовршена производња 11.010 13.261
Готови производи 10.790 9.875
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА / /
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 1.336 2.650

Уупне залихе алихе готових производа обезвређене су 20% с обзиром да постоје некурентне
залихе, које су застареле и годинама нису продаване.



8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Набавна вредност продате робе на велико 4.419 3.954

УКУПНО: 4.419 3.954

9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Трошкови материјала за израду 26.816 26.822
Трошкови осталог материјала и ситног инвентара. 4.906 5.640
Трошкови горива и енергије 19.768 18.233

УКУПНО: 51.490 50.695

10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ

Трошкови  зарада,  накнада  зарада  и  остали  лични  расходи  друштва  састоје  се  од
следећих врста трошкова:

Опис
2012

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 73.026 67.110
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде
зарада на терет послодавца 13.072 12.013
Трошкови накнада по уговорима (допунски рад и
привремени и повр. послови) 412 /
Остали лични расходи и накнаде 3.930 3.994

УКУПНО: 90.440 83.117

11. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови  амортизације  друштва  односе  се  на  амортизацију:  нематеријалних  улагања
некретнина, постројења и опреме.

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Трошкови амортизације-нематеријалних улагања 115 93
Трошкови амортизације-некретнина 2.031 378
Трошкови амортизације-опрема 357 2.041
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 2.503 2.512
Резервисања за отпремнине и друге бенефиције
запосленима 1.046 1.043

УКУПНО: 3.549 3.557



12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Трошкови услуга на изради учинака 6.853 3.072
Трошкови транспортних услуга 4.297 5.399
Трошкови услуга одржавања 2.027 982
Трошкови рекламе и пропаганде 13 9
Остали трошкови производних услуга 1.086 960
Свега трошкови производних услуга 14.276 10.422
Трошкови непроизводних услуга 3.294 2.780
Трошкови репрезентације 420 314
Трошкови премија осигурања 593 589
Трошкови платног промета 613 1.192
Трошкови чланарина 337 335
Трошкови пореза 405 590
Остали нематеријални трошкови 232 374
Свега нематеријални трошкови 5.894 6.174

УКУПНО: 20.170 16.596

13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Приходи од камата по виђењу код од банке 48 85
Позитивне курсне разлике 2.780 2.397
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле / 359
Остали финансијски приходи / /

УКУПНО: 2.828 2.841

14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2012

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Расходи камата 3.467 5.660
Негативне курсне разлике 3.738 9.137
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 1.709 3.384

УКУПНО 8.914 18.181
Разграничења по основу курсних разлика и валутне клаузуле, по основу дугорочних кредита,
а које се односе на обавезе у наредним годинама нису вршена, с обзиром да је процењено да
нису неопходни.



15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2012

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Добици од продаје непокретности / 201
Вишкови 3 /
Наплаћена отписана потраживања 421 /
Приходи од укидања дуг. резервисања / /
Приходи од смањења обавеза 4.746 /
Остали непоменути приходи 670 117
Приходи од усклађивања вредности залиха 182 45

УКУПНО: 6.022 363

16. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Губици од продаје материјала 7 15
Мањкови 6 1
Расходи по основу директних отписа потраживања 7 /
Расходи по основу расходовања залиха мат. и робе / /
Остали непоменути расходи,каса сконто, 336 1.045
Обезвређење потраживања од купаца 1.895 1.674
Обезвређење потраживања по основу јемства 8.980 1.000
Обезвређење осталих потраживања 8 /

УКУПНО: 11.239 3.735

17. РАСХОДИ-ПРИХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ
МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Остали расходи ранијих год 1.889 1.261
.Расходи по основу резервисања за отпрнине 2011 3.664 5
УКУПНО 5.554 1.266
Приходи из ранијих година 105 /
Нето губитак пословања које се обуставља 5.449 1.266



18. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
Одложени порески приходи / /
Одложени порески расходи 4.120 6.204
-по основу губитка ранијих година 334 1.080
-по основуразлике амортизације 818 229
-по основу неискоришћених пореских кредита 3.324 4.937
-по основу дугорочних резервисања -358 -43
-по -основу неплаћених јавних прихода 2 1

ОПИС 2012.
1. Добитак пре опорезивања ( из Биланса успеха) 5.792
2. Важећа пореска стопа за текући порез на добит 10%
2а. Важећа пореска стопа за одложени порезe 15%

7.
Искоришћен порески кредит по основу губитка ранијих
година. 8.255

Одбор директора је одлуком бр.14, усвојио је одложена пореска средства и одложене
пореске расходе у складу са МРС-12 као и
план добити и план улагања у инвестиције у нардним годинама, у којима се процењује и

будући порез на добит.

19. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис
2012.

у 000 дин.
2011.

у 000 дин.
014 Мерна гасна станица
Набавна вредност 1150 1.150
Исправка вредности 427 311
Неотписана-садашња вредност 723 839



20. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва приказане су у
табели у наставку.

13

Опис Грађевинс
ки објекти

Постројењ
а и опрема

Некретнине,
постројења и

опрема
у припреми

Аванси за
некретнине,
постројења
и опрему

УКУПНО

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
Почетно стање - 1.
јануар. 2012. год. 14.865 146.279 152 161.296
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Нова улагања 660 -152 508
Отуђења и
расходовање 1.298 1.298
Ревалоризација  -
процена по
поштеној
вредности
Остало-вишак
основног средства
Крајње стање -
31. децембар 2012.
год. 14.865 145.641 160.506
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Почетно стање -
1.јануар 2012. год. 11.120 109.585 120.705
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Амортизација 357 2.031 2.388
Губици због
обезвређења
Отуђења и
расходовање 1.298 1.298
Ревалоризација -
процена по
поштеној
вредности
Остало
Крајње стање -
31. децембар
20112 год. 11.477 110.318 121.795
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ

31. децембар
2012 год. 3.388 35.323 38.711

31. децембар
2011 год. 3.744 36.695 152 40.591



У  складу  са  правилником  предузеће  примењује  трошковни  модел  па  се  основна
средства исказују по набавној вредности. Процена вредности опреме ранијих година није била
добра па многа основна средста немају садашњу вредност.

У току 2012 део опреме износ 1.298 која је стављена ван употребе и која нема садашњу
вредност расходована је и продата специјализованој организацији која врши рециклажу . Ради
се о електричном и електронском отпаду
Предузеће  је  посебно  пописало  опрему  ван  употребе  која  нема  садашњу  вредност  и
функционално је неупотребљива и застарела.Обезвређење некретнина постројења и опреме није
вршено.

Предузеће  има  успостављену  хипотеку  од  2008.  године  на  непокретној  имовини
(грађевински објекти) у корист „Пираеус банке“ ад Београд у износу од 98.649.474,00 динара,
као  обезбеђење  за  подигнути  дугорочни  кредит,  ради  финансирања  опреме  за  потребе
производње.  Грађевински  објекти  су  осигурани  винкулираном  полисом  осигарања  код
Компаније „Дунав осигурање“ ад Нови Сад.

21. ЗАЛИХЕ

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:
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31.12.20112 31.12.2011.
у 000 дин

Материјал 11.397 8.429
Резервни делови, алат и инвентар 2.117 1.528
Недовршена производња 11.010 13.261
Готови производи 10.790 9.875
Трговачка роба 254 342
Дати аванси 47 43

УКУПНО: 35.615 33.478



22. ПОТРАЖИВАЊА
Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин:

. Сва већа потраживања су усаглашена путем ИОС-а отворених ставки са стањем на дан
31.12.2012. год. .Потраживања од купаца су усаглашена  98% од укупних.
У складу са  МРС-8-исправка  вредности потраживаља представља  рачуноводствену процену
руководства.

У осталим потраживањима налази се пораживање од предузећа „ Бачка“ из Сивца, по
основу датог јемства за дугорочни кредит, који је у износу од 8.980.хиљада динара исплаћен
ОТП банци Нови Сад.
Судски  спор пред вишим трговинским судом је окончан у нашу корист 27.09.2010.год,  али
потраживање није наплаћено јер се „Бачка“из Сивца налази у реструктуирању.
Процена је да постоји велика вероватноћа да се ова пораживања неће наплатити, па је донета
одлука да се изврши обезвређење ових потраживња путем исправке вредности.

23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских  еквивалената  и  готовине  друштва  може  се  приказати  на  следећи
начин:

Опис
31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Текући (пословни) рачуни 143 18
Издвојена новчана средства и акредитиви / /
Благајна / 0
Девизни рачун  67.647,67еур 7.693 5.673

УКУПНО: 7.836 5.691
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Опис 31.12.2012
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи 6.315 5.215
Исправка вредности потраживања од купаца -1.899 -1.578
Купци у иностранству 13.680 16.894
Исправка вредности потраживања од купаца -2 -97

Свега 18.094 20.434
Друга потраживања
Потраживања за камату и дивиденде / /
Потраживања од запослених / 9
Потраживања од државних органа и
организација 124 85
Остала потраживања 8.980 8.980
Минус: Исправка вредности других потра. -8.989 /

Свега 115 9.074
УКУПНA ПОТРАЖИВАЊА 18.209 29.508

22.1 Потраживања  за  више  плаћен
порез на добит 2 2



24. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊа

Стање ПДВ и АВР друштва може се приказати на следећи начин:

25. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Стање и промене на одложеним пореским средствима могу се  приказати на следећи
начин:

У складу са МРС 12  Одбор директора, одлуком бр 14  усвојио је кумулативно одложене
пореска средства

26. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

На ванбилансним позицијама налазе се вредност туђих алата,  односно купаца наших
производа, који се налазе у друштву и који се користе у производњи приликом израде одливака.
Алати се воде у еурима и прерачунати су по средњм курсу НБС и на дан 31.12.2012. износе ЕУР
326.995,31 или 37.185.у хиљадама динара.

27. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:
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Опис
31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011
у 000 дин

Потраживања за више плаћен ПДВ 558 662
Порез на додату вредност 265 198
Свега порез на додату вредност 823 860
Активна временска разграничења 166 175
Разграничене курсне разлике / /

УКУПНО 989 1.035

Опис
20012.

у 000 дин
2011.

у 000 дин
Почетно стање – 1. јануара 9.569 15.772
Повећање у току године 407
Смањење у току године 4.120 6.203
Крајње стање – 31.децембар 5.856 9.569

Опис
31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Акцијски капитал 41.631 41.631
-oбичне акција 41.631 41631
Остали основни капитал / /

УКУПНО 41.631 41.631



27.a УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:
Номинална вредност једне акције износи:500,00 динара.

%
учешћа

31.12.2012
.

у дин.

Брoj
akција

31.12.2012

Број
акцио-
нара

Број акција
31.12.2011

31.12.2011.

у.дин.

Агенција за
приватизацију 72,79071 30.303.500 60.607 1 60.607 30.303.500
Акционарски
фонд 0,10329 43.000 86 1 86 43.000
Maњински
акционари 14,80748 6.164.500 12.329 99 12.329 6.164.500
«ВАЛКО» ДОО
Бачка Топола 12,29852 5.120.000 10.240 1 10.240 5.120.000
УКУПНО УЧЕШЋА

У КАПИТАЛУ 100,0000 41.631.000 83.262 102 83.262 41.631.000

Утоку  2009  године,  Агенција  за  приватизацију  раскинула  је  уговор  са  већинским
власникомком-конзорцијум тако да су акције пренете у власништво Акцијског фонда.

У 2010 год. Акције су из Акцијског фонда пренете у Агенцију за приватизацију која
постаје власник капитала са 72,79071% акција. У току године није било трговања са акцијама.
Хартије од вредности Друштва налазе у Београдској берзи на МТП Белех-тржишни сегмент
МТП-акције.

28. РЕЗЕРВЕ

Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:

Законске резерве су обавезне резерве које се формирају у складу са законом. Друштво је
образовало  законске резерве  када  је  то  била  обавеза  по Закону о  предузећима  («Службени
гласник СРЈ», бр. 29/96, 33/96, ..... 36/2002) обавеза који је прописивао да је друштво капитала
дужно да има законске резерве, које нису мењане.
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Опис
31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011
у 000 дин

Емисиона премија / /
Законске резерве 244 244
Статутарне и друге резерве / /

УКУПНО 244 244



29. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

У току 2012. године није вршена расподела нераспоређене добити, такође није вршена
исплата дивиденде акционарима. Нераспоређена добит је коригована у току године зато што су
бивши власници игубили судски спор и право на рапоређену дивиденду, па је донета одлука да
се  обавезе  за  дивиденду  сторнирају  и  врате  у  нераспоређену  добит  по  одлуци  Скупштине
акционара Друштва, бр.97 од 28.06.2012.

30. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

Опис
31.12.2012.

у  дин
31.12.2011.

у  дин
1. Дисконтна стопа 10% 9,75%
2. Процењена стопа раста просечне зараде 4,25 7,50%
3. Проценат флуктуације 4,25% 5,10%
4. Износ отпремнине у моменту резервисања 176.742 159.717
5. Износ отпремнине у претходном обрачуну 159.717 143.466
6. Укупан бр. запослених на дан 1.1.текуће го. 98 93
7. Укупан бр. Запослених који су напустили
друштво у току године 4 3
8.Од тог броја пензионисаних радника којима
је исплаћена отпремнина приликом одласка у
пензију у току године 4 3
9. Укупан број новозапослених у току године / 8
10.Укупан бр. Запослених на дан 31.12. године 94 98
11. Да ли је било измена у општем акту у
погледу износа реззервисања на које запослени
остварују право приликом одласка у пензију у
односу на претходни период Не Не

12.Начин признавања актуарских
добитака/губитака

Уцелини у
периоду у

коме настају

Уцелини у
периоду у коме

настају
13. Да ли је било измена у општем акту у
погледу признавања резервисања приликом
одласка у пензију у односу на претходни

Не Не

18

Опис у 000 дин.

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2012. 3.980
Исправка грешке и промена рачуноводствене
политике

/

Кориговано стање нераспоређене доби 6.588
Распоређена добит у 2012, исплаћена дивиденда /
Остала повећања /
Остала смањења
Нераспоређена добит текуће године 1.672
Стање на дан 31.12.2012. 12.240



период.

Ред.
број

ЕФЕКТИ ОБРАЧУНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА
ОТПРЕМНИНЕ У дин

1.
Износ обавеза за резервисања за отпремнине на дан
01.01.2012. ( почетно стање на рачуну 404) 6.100.647

2. Трошак текуће услуге рада 607.839
3. Трошак камате 594.813
4. Ауторски (добитак) /губитак 156.757

5.
Износ укидања у току 2012. године раније формираног
резервисања закључно са 31.12.2012. године.

692.478

6.

Износ обавезе з резервисање за отпремнине на дан
31.12.2012. ( крајње стање на рачуну 404)
(р.б.1+р.б.+р.б.3+/-р.б.4-р.б.5)

6.454.064

7.
Пројектовани износ резервисања на дан 31.12.2012.године
на основу претпоставки валидних на дан 31.12.2011. године 6.610.821

8. Износ стварно исплаћене отпремнине у току године 692.478

9.
Износ за књижење у оквиру трошка периода /(прихода)
( р.б.2+р.б3+р.б.4) 1.045.895

Дугорочна резервисања за отпремнине ради одласка  у  пензију у складу са  МРС-19  Одбор
директора је усвојио одлуком бр. 10 од 31.01.2013. године.

31. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обавезе по основу дугорочних кредита друштва могу се приказати на следећи начин:

Део дугорочних кредита који доспева до једне године од дана биланса исказује  се у
оквиру краткорочних финансијских обавеза.Сви кредити су усаглашени.

На основу отплатног плана:
-партија 64556 рок отплате 31.07.2015. год.
-партија 7419 рок отплате 31.07.2015. год.
-партија 7322 рок отплате 31.05.2016. год.
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Опис

Озна
ка

парт
ије

ЕUR
2012

Каматна
стопа

номин.

31.12.2012
у 000 дин

31.12.2011

у 000 дин

Дугорочни кредити у земљи %

Од банке, у дин. са валутном
кл. Пираеус банка. 64556 39.935,36 7,721 4.596 6.783
Девизни кредит од банке
Пираеус банка (преса) 7419 67.968,36 7.721 7.729 11.337
Девизни кредит од банке
Пираеусбанка ( бојлерлав) 7322 64.429,97 7,721 7.326 9.315
Пираеус банка револвинг 90656 / 8,221 / 486
1.Свега 172.333,69 19.652 27.921
2.Финансијски лизинг
НБГлеасинг (ауто-мерцедес) 4.853,22 7,80% 554

1.079

УКУПНО 1-2 177.186,91 20.206 29.000



-партија  90656 рок отплате 30.04.2013. год.
-фин. лизинг рок отплате 15.11.2014. год.

Кредити су усаглашени 100%. Каматна стопа је променљива и мења се свака три месеца.

32. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин:

Опис
Ознака
партиј

е

ЕУР
2012

Кам.
стоп
%

31.12.2012.
у 000 дин

31.12.201
1.

у 000 дин

Део дугорочни кредити у земљи 2012
Од Пираеус банке, у дин. са валут. кл. 64556 22.827,09 7,421 2.627 2.132
Девизни кредит од Пираеус банке 7419 38.839,26 7,721 4.417 3.564
Девизни кредит од Пираеус банке 7322 87.778 7,721 2.655 2.105
Пираеус банка револвинг 90656 4.482,30 8,221 516 1.343
1.Свега 89.496,77 10.215 9.144
3.Кредит од Развојне банке Војводине / 7,80 / 9.385

4.Финансијки лизинг
НБГ леасинг 5.424,02 7,80 618 527

УКУПНО 1-4 94.950,79 10.833 19.056
(У 2011 години 66. хиљада динара у билансу приказан минус по текућем рачуну.АОП-117)

33.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:

Обавезе према добављачима су усаглашене 98%.
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Опис 31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011
у 000 дин

Обавезе из пословања
Добављачи у земљи 8.343 4.422
Добављачи у иностранству 777 1.652
Примљени аванси 69

Свега 9.120 6.143

PIRAEUS BANKA AD-BEOGRAD
PREGLED KAMTNIH STOPA U 2012. GODINI

PARTIJA 7322 64556 7419 90656

31.12.2011 11,500% 11,500% 11,500% 12,700%
-2,596% -3,296%

01.01.2012 8,904% 8,904% 8,904% 9,404%
-0,621% -0,257%

01.04.2012 8,283% 8,283% 8,283% 8,783%
-0,130% -0,130%

01.07.2012 8,153% 8,153% 8,153% 8,653%
-0,432% -0,432%

01.10.2012 7,721% 7,721% 7,721% 8,221%



34.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин:

31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Обавезе по основу зарада и накнада
зарада 6.517 6.849
Друге обавезе 674 9.439
Обавезе по основу камата и трошкова
финансирања 139 86
Обавезе за дивиденде / 5.929
Обавезе према запосленима 220 /
Обавезе према независним директорима 39 3.152
Остале обавезе 276 272

Свега 7.191 16.288

35.  ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА

Опис 31.12.2012.
у 000 дин

31.12.2011.
у 000 дин

Обавезе за порезе царине и друге дажбине
Остале обавезе за порезе 22 2.277

Свега 22 2.277

36. СУДСКИ СПОРОВИ

Покренути судски спорови у корист „ Потисје-Прецизни лив“ АД
Нема.

Покренути судски спорови против „ Потисје-Прецизни лив“АД

2. Пред некадашњим Општинским судом у Ади под Посл. бр. П-117/09, дана 07.јула
2009.  године  тужиоци  Миле  Јерковић  из  Карађорђева,  Данијела  Грковић  из  Бачке  Тополе,
Вишња Јерковић из Новог Сада, Мирјана Јерковић из Карађорђева,  поднели су тужбу ради
наплате накнаде за рад члана управног одбора и надзорног одбора и исплате дивиденде. Висина
потраживања тужиоца износи ЕUR-а 34.000 са каматама. Дана 06.августа 2009.године тужени је
у одговору на тужбу оспорио тужбу тужиоца. Предмет се након реорганизације мреже судова
води под Посл.  бр.  I.  15-П 2133/10.I.  степена пресуда  са којом се тужбени захтев одбија је
донета  дана  12.  маја  2011.године.  Против  горње  пресуде  је  дана  19.  јула  2011.  године
пуномоћник тужиоца уложио жалбу. Дана 18. октобра Апелациони суд у Новом Саду пословни
број Гж.4372/2011 донео је пресуду са којом жалбу одбија и пресуду Основног суда у Суботици
Судска  јединица  Ада  број   П-2133/2012  ОД  12.маја  2011.  године  потврђује.  Дана  17.
децембра2012 године пуномоћник тужиоца  је поднео ревизију против горње пресуде.
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.
37.ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су
коришћени за прерачунавање у динарску противвредност девизних позиција биланса стања су
следећи:

Валута 31.12.2012 31.12.2011
DIN DIN

1 ЕUR 113,7183 104,6409

Продајни  курс  по  коме  се  прерачунавају  кредити  у  динарима  са  валутном  клаузулом  од
Пираеус банке износи 1 ЕUR= 115,0829 DIN.
Продајни курс за девизе -прерачун обавеза за примљени лизинг је:1 EUR=114,0595 DIN.

У Ади: 28.02.2013

Лице одговорно за састављање
        финансијских извештаја

Весна Тасић М.P

Законски заступник:

Милутин Вицо
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PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO

ČLAN ASOCIJACIJE  AGN  INTERNATIONAL  LTD

Br. 48-3-2013

IZVEŠTAJ  NEZAVISNOG  REVIZORA  SKUPŠTINI  DRUŠTVA

"POTISJE - PRECIZNI  LIV",  AD,  ADA

Uvod

1.Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva "Potisje - precizni liv", akcionarsko društvo
za livenje preciznog liva, Ada, ulica Molski put broj 4 (ili u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju Bilans
stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, Bilansa uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine i
Izveštaj  o  promena  na  kapitalu  za  godinu  koja  se  završava  na  taj  dan,  kao  i  pregleda  značajnijih
računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.

Društvo  je  u  skladu  sa  srpskim  računovodstvenim  propisima,  razvrstano  u  društva  srednje
veličine i time je u obavezi da sastavi još dva izveštaja Statistički aneks kao i Napomene uz finansijske
izveštaje.  Podaci  iz  navedenih  izveštaja  su  delimično  ili  u  potpunosti  iskorišćeni  i  usaglašeni  sa
Napomenama prezentiranim u ovom Izveštaju o reviziji.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

2.Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i za uspostavljanje i primenu internih kontrola
koje obezbedjuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze bilo da
su nastalih usled  kriminalnih radnji ili grešaka.

Odgovornost revizora

3.Naša  odgovornost  je  da,  na  osnovu  izvršenih  ispitivanja,  izrazimo  mišljenje  o  ovim  finansijskim
izveštajima.  Reviziju  smo  izvršili  u  skladu  sa  Zakonom  o  računovodstvu  i  reviziji  i  Međunarodnim
standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da planiramo
i izvršimo reviziju na način koji  omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne
sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija  uključuje  sprovođenje  postupaka  u  cilju  pribavljanja  revizijskih  dokaza  o  iznosima  i
obelodanjivanjima  datim  u  finansijskim  izveštajima.  Izbor  postupaka  je  zasnovan  na  revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima,
nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje
su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih
postupaka koji  su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti
internih  kontrola  Društva.  Revizija  takođe,  uključuje  ocenu  primenjenih  računovodstvenih  politika  i
značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni  revizijski dokazi dovoljni  i  odgovarajući  i  da obezbeđuju razumnu
osnovu za naše revizijsko mišljenje.
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PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA  DOO

ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD

Mišljenje  revizora

4.Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima,
prikazuju  finansijsko  stanje  i  položaj  društva  "Potisje-precizni  liv",  akcionarsko  društvo  za  livenje
preciznog liva, Ada, na dan 31. decembra 2012. godine, rezultat poslovanja kao i tokove gotovine, u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i računovodstvenim politikama obelodanjenim u
Napomenama uz finansijske izveštaje date u ovom Izveštaju o reviziji.

Ostala  pitanja i  skretanje  pažnje  bez  uticaja  na  izraženo  mišljenje  nezavisnog  revizora

5.Društvo je reviziju finansijskih izveštaja za 2011. godinu bilo poverilo drugom revizoru. U skladu sa
račnovodstvenim i drugim propisima Republike Srbije posle određenog perioda revizije od strane jednog
revizorskog preduzeća ili revizora Društvo je u obavezi da pronađe novog revizora.

U Izveštaju revizora za prethodnu 2011. godinu u delu Mišljenje revizora je izraženo pozitivno
mišljenje o finansijskim izveštajima za navedenu poslovnu godinu.

Skrenuta je pažnja,  u delu Naglašavanje  pitanja istog Izveštaja,  da,  ne izražavajući  rezervu u
odnosu na prethodno dati  stav,  ali  skrećemo pažnju da zemljište na kojoj  se nalaze poslovni  objekti
Društva  nije  evidentirano  kao  imovina  Društva,  da  se  radi  o  gradskom građevinskom  zemljištu  koju
Društvo formalno samo koristi i za korišćenje plaća odgovarajuću naknadu u skladu sa propisima.

6. Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da globalna ekonomska
kriza koja je započela 2007. godine još uvek traje. Njene posledice se ne mogu sa sigurnošću još uvek
predvideti niti se mogu u potpunosti preduzeti mere zaštite.

Rukovodstvo  smatra  da  preduzima  sve  neophodne  mere  kako  bi  podržalo  opstanak  i  razvoj
poslovanja Društva u tekućim okolnostima.

Beograd, 24. april 2013. godine

   “Privredni Savetnik - Revizija”

Gašić Ljubomir - Ovlašćeni revizor
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

BILANS  STANJA

AK TI VA : Napomene 2012 2011

STALNA  IMOVINA 39.434 41.430
NEMATERIJALNA ULAGANJA 3.1, 3.3, 7 723 839
NEKRETNINE,  POSTROJENJA, OPREMA 3.2, 3.3, 8 38.711 40.591

Nekretnine, postrojenja i oprema 38.711 40.591

OBRTNA  IMOVINA 62.651 69.714
ZALIHE 3.4, 9 35.615 33.478
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI

I GOTOVINA 27.036 36.236

Potraživanja
3.5., 10., 29.,

31. 18.209 29.508
Ostala potraživanja i aktivna vremenska

razgraničenja 11 991 1.037
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12 7.836 5.691

ODLOŽENA  PORESKA  SREDSTVA 13 5.856 9.570
POSLOVNA IMOVINA 107.941 120.714

UKUPNA AKTIVA 107.941 120.714

VANBILNASNA  AKTIVA 2.1., 14. 37.185 29.722

P A S I VA

KAPITAL 15.-17. 54.115 45.855
 OSNOVNI  KAPITAL 15. 41.631 41.631
REZERVE 16. 244 244

  NERASPOREĐENI  DOBITAK 17. 12.240 3.980

DUGOROČNA  REZERVISANJA  I  OBAVEZE 53.826 74.859
DUGOROČNA  REZERVISANJA 18. 6.454 2.029
DUGOROČNE  OBAVEZE 20.206 29.000

Krediti 19. 19.652 27.921
Finansijski  lizing 20. 554 1.079

KRATKOROČNE OBAVEZE 27.166 43.830

Kratkoročne finansijske obaveze
3.6, 21., 29.,

31. 10.833 19.122
Obaveze iz poslovanja 22., 29.,31. 9.120 6.143
Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska

razgraničenja 23. 7.213 18.565
UKUPNA PASIVA 107.941 120.714

VANBILNASNA  PASIVA 14. 37.185 29.722

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

BILANS  USPEHA

Napomene 2012 2011
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

POSLOVNI  PRIHODI 25. 192.612 185.489
Prihodi od prodaje 3.9, 25 193.948 188.139
Povećanje/(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka 3.9, 9. stav 3. (1.336) (2.650)

POSLOVNI  RASHODI (170.068) (157.917)
 Nabavna vrednost prodate robe 25., 26. (4.419) (3.954)

  Troškovi materijala 27.a. (51.490) (50.695)
  Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 3.8., 27.b. (90.440) (83.117)
Troškovi amortizacije 3.3, 7., 8., 27. (2.503) (2.512)

  Troškovi rezervisanja 8. stav 2 (1.046) (1.043)
 Ostali poslovni rashodi 27.c. (20.170) (16.596)

POSLOVNI  DOBITAK 22.544 27.572

FINANSIJSKI  PRIHODI 28. 2.828 2.841
FINANSIJSKI  RASHODI 28. (8.914) (18.181)

OSTALI  PRIHODI 29. 6.022 363
OSTALI  RASHODI 29. (11.239) (3.735)

DOBITAK  IZ  REDOVNOG  POSLOVANJA
PRE  OPOREZIVANJA 11.241 8.860

NETO  DOBITAK / (GUBITAK)  POSLOVANJA
KOJE  SE  OBUSTAVLJA 30. (5.449) (1.266)

DOBITAK  PRE  OPOREZIVANJA 5.792 7.594

POREZ  NA  DOBITAK 6., 24.
Odloženi poreski rashodi perioda 3.7., 24. (4.120) (6.204)

NETO  DOBITAK 17. 1.672 1.390

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

IZVEŠTAJ  O  TOKOVIMA  GOTOVINE

2012 2011
A. TOKOVI  GOTOVINE  IZ  POSLOVNIH  AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 208.849 191.779

Prodaja i primljeni avansi 202.065 186.589
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 48 85
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 6.736 5.105

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (185.449) (175.726)
Isplate dobavljačima i dati avansi (83.924) (80.227)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi (94.382) (86.290)
Plaćene kamate (3.409) (5.939)
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda (3.734) (3.270)

Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.400 16.053

B. TOKOVI  GOTOVINE  IZ  AKTIVNOSTI  INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja - 201

Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, opreme i drugih OS - 201
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (436) (1.021)

Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme (436) (1.021)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja (436) (820)

V. TOKOVI  GOTOVINE  IZ  AKTIVNOSTI  FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja - 42.943

Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) - 42.943
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (21.058) (57.755)

Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv) (20.376) (57.138)
Finansijski lizing (682) (617)

Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (21.058) (14.812)

Đ i E. UKUPAN  NETO  PRILIV / (ODLIV)  GOTOVINE 1.906 421
GOTOVINA  NA  POČETKU  OBRAČUNSKOG  PERIODA 5.691 5.135

Z i I.   POZITIVNE/ (NEGATIVNE) KURSNE RAZLIKE - NETO 239 135

GOTOVINA  NA  KRAJU  OBRAČUNSKOG  PERIODA 7.836 5.691

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

IZVEŠTAJ  O  PROMENAMA  NA  KAPITALU

ZA 2012.GODINU Napomena Ostali
akcionari

Valko doo
Baćka
Topola

Agenc.
za

privati-
zaciju

Akcijski
fond

Osnovni
kapital

Zakonske
i druge
rezerve

Neraspor-
đena
dobit

Ukupno

Za  2012. godinu

Stanje na dan 1. januara 2012 6.164 5.120 30.304 43 41.631 244 3.980 45.855

Ostalo - preknjiženje 17 - - - - - 6.588 6.588

Neto dobitak  -  perioda BU 2012 - - - - - 1.672 1.672

Stanje na dan 31. decembra 2012 15-17 6.164 5.120 30.304 43 41.631 244 12.240 54.115

ZA 2011.GODINU Napomena Ostali
akcionari

Valko doo
Baćka
Topola

Agenc.
za

privati-
zaciju

Akcijski
fond

Osnovni
kapital

Zakonske
i druge
rezerve

Neraspor-
đena
dobit

Ukupno

Za  2011. godinu

Stanje na dan 1. januara 2011 6.164 5.120 30.347 - 41.631 244 2.589 44.464

Prenos (sa) / na - - (43) 43 - - -

Neto dobit/(gubitak) perioda BU 2011 - - - - - - 1.391 1.391

Stanje na dan 31. decembra 2011 15-17 6.164 5.120 30.304 43 41.631 244 3.980 45.855

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

STATISTIČKI  ANEKS

I   OPŠTI  PODACI  O  PRAVNOM  LICU 2012 2011
Broj meseci poslovanja  (od 1 do 12) 12 12
Oznaka za veličinu (od 1 do 3) 2 2
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5) 4 4
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca 109 112

II   BRUTO  PROMENE  NEMATERIJALNIH  ULAGANJA  I
NEKRETNINA,  POSTROJENJA,  OPREME  I
BIOLOŠKIH  SREDSTAVA           za 2012. GODINU

BRUTO ISPRAVKA NETO

1. Nematerijalna ulaganja
    Stanje na početku godine 1.266 427 839

     (Smanjenja) u toku godine (116) XXXXX (116)
Stanje na kraju godine: 1.150 427 723

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Stanje na početku godine 162.386 121.795 40.591

Povećanja u toku godine 508 XXXXX 508
    (Smanjenja) u toku godine (2.388) XXXXX (2.388)

Stanje na kraju godine: 160.506 121.795 38.711

II  BRUTO  PROMENE  NEMATERIJALNIH ULAGANJA  I
NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I
BIOLOŠKIH SREDSTAVA za 2011. GODINU

BRUTO ISPRAVKA NETO

1. Nematerijalna ulaganja
     Stanje na početku godine 1.243 311 932
     Smanjenje u toku godine (93) XXXXX (93)

Stanje na kraju godine: 1.150 311 839
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

    Stanje na početku godine 162.271 120.705 41.566
Povećanja u toku godine 1.444 XXXXX 1.444
(Smanjenja) u toku godine (2.419) XXXXX (2.419)

Stanje na kraju godine: 161.296 120.705 40.591

III   STRUKTURA  ZALIHA 2012 2011
Materijala 13.514 9.957
Nedovršena proizvodnja 11.010 13.261
Gotovi proizvodi 10.790 9.875
Roba 254 342
Dati avansi 47 43

Kontrolni zbir: 35.615 33.478

IV   STRUKTURA  KAPITALA 2012 2011
Akcijski kapital 41.631 41.631

Kontrolni zbir: 41.631 41.631

V   STRUKTURA  AKCIJSKOG  KAPITALA 2012 2011
1. Obične akcije

Broj običnih akcija 83.262 83.262

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Nominalna vrednost običnih akcija 41.631 41.631

VI   POTRAŽIVANJA  I  OBAVEZE 2012 2011
Potraživanja po osnovu prodaje 18.094 20.434
Obaveze iz poslovanja 9.120 6.143
Potraživanja od OD za naknadu štete 549 -
PDV – prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 11.941 10.408
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 99.021 85.960
Obaveze za neto i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja) 52.396 48.206
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni

promet bez početnog stanja) 7.558 6.891
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

(potražni promet bez početnog stanja) 13.072 12.013
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet

bez početnog stanja) 276 -
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 6.199 4.918

Kontrolni zbir: 218.226 194.973

VII   DRUGI  TROŠKOVI  I  RASHODI 2012 2011
Troškovi goriva i energije 19.768 18.233
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 73.026 67.110
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 13.072 12.013
Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 412 -
Ostali lični rashodi i naknade 3.930 3.994
Troškovi proizvodnih usluga 14.276 10.422
Troškovi amortizacije 2.503 2.512
Troškovi premija osiguranja 593 589
Troškovi platnog prometa 613 1.192
Troškovi članarina 337 336
Troškovi poreza 405 590
Rashodi kamata i deo finansijksih rashoda 3.466 5.660
Rashodi kamata po kreditima banaka i DFO 3.394 5.544
Rashodi za humanitarne, kulturne i druge namene - 28

Kontrolni zbir: 139.261 133.883

VIII   DRUGI  PRIHODI 2012 2011
Prihodi od prodaje robe 7.362 6.296
Prihodi od kamata 47 56
Prihodi od kamata po računima u bankama 47 27

Kontrolni zbir: 7.456 6.381

IX   OSTALI  PODACI 2012 2011
Obračunate carine i druge uvozne dažbine 3.086 2.605

Kontrolni zbir: 3.086 2.605

X   RAZGRANIČENI  NEGATIVNI  EFEKTI  UGOVORENE  VALUTNE
KLAUZULE  I  KURSNIH  RAZLIKA

2012 2011

Kontrolni zbir: nema nema

XI   RAZGRANIČENI  POZITIVNI  EFEKTI  UGOVORENE  VALUTNE
KLAUZULE  I  KURSNIH  RAZLIKA

2012 2011

Kontrolni zbir: nema nema

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Finansijski izveštaji  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9. do 24. čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 - 2.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

1.OPŠTI  PODACI  I  DELATNOST

Društvo "Potisje-precizni liv", akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, 24430 Ada, Molski put
4 (ili u daljem tekstu: Društvo) je osnovano 1973. godine kao društvo "Iskra", Ada. Godine 1976. izvršeno
je integrisanje sa društvom "Famil Potisje" Ada i posluje kao OOUR u njegovom sastavu menjajući naziv u
društvo "Precizni liv", Ada. Godine

1990. isto društveno preduzeće se transformiše u Holding kompaniju a "Potisje - Precizni  liv"
postaje deoničarsko društvo za livenje preciznih odlivaka. Godine 2000. izvršena je promena osnivača i
promena naziva u "Potisje-Precizni liv", AD. Naredne dve godine poboljšava svoju infrastrukturu i postiže
uspehe u proizvodnji svojih proizvoda.

Postupak  dalje  privatizacije  je  okončan  06.11.2006.  godine  i  većinski  društveni  kapital  je
transformisan  u akcijski  kapital.  Većinski  vlasnik  postaje konzorcijum.  Akcije  društva  su uključene na
vanberzansko  tržište  Beogradske  berze  od  27.08.2007.  godine.  U  2008.  godini  su  izvršena  dodatna
ulaganja u savremeniju opremu za proizvodnju odlivaka (presa za tvrdi vosak, bojlerklav, protočna žarna
peć, spektrometar i drugo), odnosno, korišćenje tehnologije za tvrdi vosak prilikom izrade odlivaka.

Agencija za privatizaciju je 26.05.2009. godine raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala
metodom javne aukcije sa kupcem. Akcijski fond postaje većinski vlasnik u čiju korist je preneto 60.693
akcija ili 72,894% vrednosti kapitala. Akcijski fond imenuje privremenog zastupnika kapitala.

Od avgusta 2010. godine Agencija za privatizaciju peuzima 60.607 akcija od Akcijskog fonda,
prati poslovanje Društva i traži nove potencijalne kupce radi ponovne privatizacije.

U 2012. godini je bilo promena podataka kod nadležne APR i to upis novog Statuta Društva,
ukinut je upravni odbor, imenovan je odbor direktora kao i promene zakonskog zastupnika - generalnog
samostalnog direktora.

Društvo  je  saglasno  kriterijumima  iz  Zakona  o  računovodstvu  i  reviziji  razvrstano  u  srednje
pravno lice za navedene poslovne godine.

Osnovna delatnost društva je livenje čelika, sivog liva i bakarnih legura - propisane šifre 2452.

Poreski identifikacioni broj Društva je 101092251.
Matični broj Društva je 08208409.
Na dan 31.12.2012. godine Društvo je imalo 99 zaposlenih (2011. godine 112) radnika.
Društvo svoje poslovanje obavlja preko 3 (2011. godine 4) banke.

2.OSNOVA  ZA  SASTAVLJANJE  I  PRIKAZIVANJE  FINANSIJSKIH
     IZVEŠTAJA,  KONCEPT  NASTAVKA  POSLOVANJA  I

IZVEŠTAJNA
     VALUTA

2.1. OSNOVA  ZA  SASTAVLJANJE  I  PRIKAZIVANJE  FINANSIJSKIH  IZVEŠTAJA

Društvo je  sastavilo  finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i  reviziji  koji
zahteva  da  finansijski  izveštaji  budu  pripremljeni  u  skladu  sa  svim  Međunarodnim  standardima
finansijskog izveštavanja  (MSFI)  kao i  pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva  finansija
Republike Srbije.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova.

Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda
finansijskog  izveštavanja  i  pratećih  propisa  izdatih  od  strane  Ministarstva  finansija  Republike  Srbije
postoje razlike u sledećem:

1 „Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze, veza Napomena 14. u nastavku.

2.2. UPOREDNI  PODACI

Uporedni podaci za 2011. godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2012. godinu.

2.3. KONCEPT  NASTAVKA  POSLOVANJA

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva
da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

2.4. PRERAČUNAVANJE  STRANIH  VALUTA

(a) Funkcionalna  i  valuta  prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), to jest u
funkcionalnoj valuti Republike Srbije.

Devizni kursevi valuta na dan 31 decembra iznose:

2012 2011
1  EUR = 113,7183 dinara 104,6409 dinara
1  USD = 86,1763 dinara 80,8662 dinara
1  CHF = 94,1922 dinara 85,9121 dinara

(b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva
važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz
preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u
bilansu uspeha.

Iznosi prikazani u ovom Izveštaju o reviziji su prikazani u RSD koji  su zaokruženi na najbližu
hiljadu dinara osim kada je to drugačije naglašeno.

3.OSNOVNE  RAČUNOVODSTVENE  POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012
godinu su identične onima primenjenim u prethodnoj godini, izuzev ukoliko je to drugačije navedeno u
daljem tekstu.

3.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA

1
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Predstavljaju ulaganja u tuđa sredstva sa pravom korišćenja - instrumenti gasne stanice. Ovi troškovi
se amortizuju tokom njihovog procenjenog veka upotrebe.

3.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA

Društvo ima građevinske objekte i  opremu i iskazuje ih po nabavnoj vrednosti  umanjenoj  za
ispravku  vrednosti  i  za  eventualna  umanjenja  vrednosti.  Nabavna  vrednost  uključuje  izdatke  koji  se
direktno pripisuju nabavci sredstava.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo
samo kada postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako
se njegova vrednost može pouzdano izmeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha
perioda u kome su nastali.

Troškovi  pozajmljivanja  nastali  tokom  izgradnje  jednog  sredstva  koje  zadovoljava kriterijume
priznavanja,  kapitalizuju se tokom perioda koji  je potreban da sredstvo bude završeno i  spremno za
upotrebu. Ostali troškovi pozajmljivanja se iskazuju kao troškovi perioda.

Dobici  i  gubici  po osnovu otuđenja  sredstva utvrđuju se iz  razlike između novčanog priliva i
knjigovodstvene vrednosti i iskazuju se u Bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda/troškova.

3.3. AMORTIZACIJA

Amortizacija  osnovnih  sredstava  se  obračunava  primenom proporcionalne  metode  kako  bi  se
rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrednost, umanjena za njihovu rezidualnu vrednost, tokom
njihovog procenjenog veka trajanja, kao što sledi:

Kоrisni vеk
traјanja (gоdina)

Stоpa
amоrtizaciје

Građevinski objekti 10 - 40 2,5 - 10
Pogonska oprema 4 - 20 5 - 25
Nematerijalna ulaganja 10 10

Obračun amortizacije počinje narednog meseca od kada se ova sredstva stave u upotrebu.

3.4. ZALIHE

Zalihe  osnovnog i ostalog materilaja  se evidentiraju  po nabavnoj ceni  (kao ulaz)  i  prosečnoj
/utvrđenoj ceni (kao izlaz). Zaliha na kraju period se procenjuje po metodi prosečne iskazane vrednosti.

Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti.

Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u redovnom toku poslovanja umanjena za
pripadajuće varijabilne troškove prodaje.

3.5. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti, a naknadno se odmeravaju
odnosno umanjuju za ispravke vrednosti po osnovu procenjene verovatne nenaplativosti.

Ispravka vrednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u
stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske
poteškoće  kupca,  verovatnoća  da  će  kupac  podleći  likvidaciji  ili  finansijskoj  reorganizaciji,  propust  ili
kašnjenje  u izvršenju  plaćanja  više  od 60 dana od datuma dospeća  se  smatraju  indikatorima  da  je
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umanjena vrednost potraživanja.  Iznos troška se priznaje u Bilansu uspeha u okviru Ostalih rashoda.
Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio ispravljen ili otpisan, iskazuje se u Bilansu uspeha u okviru
ostalih prihoda.

3.6. OBAVEZE PO KREDITIMA

Obaveze  po  kreditima  se  inicijalno  priznaju  po  poštenoj  vrednosti  priliva,  bez  uključivanja
transakcionih  troškova.  U  narednim  periodima  obaveze  po  kreditima  se  iskazuju  po  amortizovanoj
vrednosti. Sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata,
priznaju se u Bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno
pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma Bilansa stanja.

3.7. ODLOŽEN POREZ NA DOBIT

Odložen  porez  na  dobit  se  ukalkulisava  u  punom  iznosu,  korišćenjem  metode  obaveza,  za
privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih
iznosa.  Odloženi  porez na dobit  se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi  do datuma
Bilansa stanja i  za koje se očekuje da će biti  primenjene u periodu u kome će se odložena poreska
sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji  je verovatno da će buduća dobit za
oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

3.8. PRIMANJA ZAPOSLENIH

(a) Obaveze  za  penzije

Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po
tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan sastavljanja prikazanih poslovnih godina.

U skladu sa srpskim propisima,  Društvo je  u  obavezi  da obustavi  i  uplati,  u ime zaposlenih,
doprinose  državnim  fondovima  kojima  se  obezbeđuje  socijalna  sigurnost  zaposlenih  a  po  stopama
propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže
na teret rashoda perioda na koji se odnose.

(b) Ostala  primanja  zaposlenih

Društvo obezbeđuje sva druga primanja u skladu sa Ugovorom o radu, kao rad u dane državnih
praznika, troškove službenog putovanja, minuli  rad, topli obrok, regres, prevoz sa/na posao, jubilarne
nagrade, lečenje, smrti i slično.

(c) Otpremnine

Otpremnine  se  isplaćuju  pri  odlasku  u  penziju  i/ili  pri  raskidu  radnog  odnosa  pre  datuma
redovnog penzionisanja,  ili  kada zaposleni prihvati  sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne
snage u zamenu za otpremninu.

Društvo je,  u  skladu  sa zahtevima standarda MRS 19 -  Naknade zaposlenima,  u  obavezi  da
procenjuje buduće naknade zaposlenima po ovom osnovu a koje može da prikaže kao rezervisanje u
svojim finansijskim izveštajima. Za navedene poslovne godine su prikazana rezervisanja po ovom osnovu.
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3.9. PRIZNAVANJE PRIHODA

Prihodi  od  prodaje  proizvoda  i  robe

Prihodi od prodaje se procenjuju u iznosu poštene vrednosti primljenog iznosa ili potraživanja, u
toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i
nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva.

Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u
budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od
aktivnosti Društva ako su oni predvidjeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne
reše sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na
rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog
posla.

Prihod  od  prodaje  usluga

Društvo prodaje usluge izrade alata za izradu livova. Ove usluge se pružaju na bazi utrošenog
vremena,  materijala  i/ili  putem  ugovora  sa  fiksnom  cenom,  sa  uobičajeno  definisanim  ugovorenim
uslovima.

4. KLJUČNE  RAČUNOVODSTVENE  PROCENE  I  PROSUĐIVANJA

Sastavljanje  finansijskih  izveštaja  u  skladu  sa  MSFI  zahteva  primenu  izvesnih  kritičkih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni
računovodstvenih politika Društva. Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju a
zasnivaju  se  na  istorijskom  iskustvu  i  drugim  faktorima  koji  uključuju  i  razumnu  procenu  budućih
događaja koji se, međutim, mogu razlikovati od očekivanih.

Oblasti  koje  zahtevaju  procenu  većeg  stepena  ili  veće  složenosti,  odnosno  oblasti  u  kojima
pretpostavke i  procene imaju materijalni  značaj za finansijske izveštaje,  nisu utvrđivane za navedene
poslovne godine.

5. UPRAVLJANJE  FINANSIJSKIM  RIZIKOM

5.1. Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena),
kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno
na  nastojanje  da  se  u  situaciji  nepredvidivosti  finansijskih  tržišta,  potencijalni  negativni  uticaji  na
finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

Upravljanje  rizicima obavlja  Finansijska  služba  Društva  u sklopu politika  odobrenih  od strane
Direktora. Finansijska služba identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika
tesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva. Direktor donosi, najčešće u pisanoj formi, osnovna
pravila za sveukupno upravljanje rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne
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oblasti kao što su devizni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik, korišćenje izvedenih i neizvedenih finansijskih
instrumenata i plasman viška likvidnih sredstava.

Rizik promene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim
valutama, u prvom redu sa EUR. Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i
obaveza.

Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku upravljanja rizikom od promena kursa stranih valuta u
odnosu  na  njegovu  funkcionalnu  valutu.  Društvo  ima  obavezu  da  svoju  ukupnu  izloženost  riziku  od
promena kursa stranih valuta zaštiti preko Službe finansija.

Rizik  promena  cena

Društvo je izloženo riziku promena cena svojih proizvoda.

Gotovinski  tok i  rizik od  promena  fer  vrednosti  kamatne  stope

Obzirom da Društvo nema značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u
velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa.

Rizik  Društva  od  promena  fer  vrednosti  kamatne  stope  proističe  iz  kratkoročnih  obaveza  i
dugoročnih (kredita). Tokom revizijom obuhvaćene godine ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti
ili sa valutnom klauzulom.

Kreditni  rizik

Društvo nema/ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim
obezbedjuje da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo
ima politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.

Rizik  likvidnosti

Oprezno  upravljanje  rizikom  likvidnosti  podrazumeva  održavanje  dovoljnog  iznosa  gotovine  i
gotovinskih ekvivalenata kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa
kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

6. POREZI  I  DOPRINOSI

6.1. Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope na iznos dobitka
pre oporezivanja,  po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu
poresku stopu. Konačni  iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane
poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu za navedenu godinu.

Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda
mogu  koristiti  kao  osnov  za  povraćaj  poreza  plaćenog  u  prethodnim  periodima.  Međutim,  gubici  iz
tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih
obračunskih perioda ali ne duže od pet godina.

6.2. Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu
sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije
priznaju po posebnom obračunu i primenom drugih amortizacionih stopa.

6.3. Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
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pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je
da poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da
su poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.

6.4. Ostali  porezi,  doprinosi  kao  i  druge  zakonske  obaveze,  izdvajaju  se  po  propisima  opštine  i
republike.  Oni  uključuju  porez  na  dodatu  vrednost,  porez  na  imovinu,  troškove  doprinosa  na  teret
poslodavca,  doprinose  za  korišćenje  komunalnih  dobara  i  uređenje  građevinskog  zemljišta,  poreze  i
doprinose za privremene i povremene poslove, autorske honorare i slično.

BILANS  STANJA

IMOVINA

7. NEMATERIJALNA  ULAGANJA

Nematerijalna ulaganja čine ulaganja u izgradnju individalnog priključnog gasovoda sa merno -
regulacionom stanicom, izgrađenoj od strane JKP "Standard", ADA (investitor) i Društva (budući trajni
Korisnik) ugovorom Dbr 46/JKP-011 od 24.04.2008. godine. U 2012 godini obračunata amortizacija iznosi
RSD 115 (2011. godine RSD 93) hiljada i iskazana je u okviru troškova poslovanja u Bilansu uspeha, veza
Napomene 8. i 27..

8. NEKRETNINE,  POSTROJENJA  I  OPREMA

Navedena imovina za 2012. godinu se može prikazati kao:

Napomene
Građevi-

nski
objekti

Oprema Oprema
Van

upotrebe

Invest.
u

toku

Avansi
za
OS

Ukupna
osnovna
sredstva

Nemate-
rijalna
ulaganja

Nabavna vrednost (1) (2) (3) (4) (5) (1-5) (6)

Stanje 1 januara 2012 14.865
123.01

9 23.260 153 161.297 1.151
Nove nabavke - - - - 660 660 -
Dati avansi - - - - 218 218 -
Prenos (sa)/na - 660 - (660) - - -
Prenos (sa)/na - (730) 730 - - - -
Ostala smanjenja - (1.298) (1.298) -
Utrošeni avansi i - - (370 (370 -
Zaokruženja - - (1) (1) (1)

Stanje 31.12.2012 3.1-3.2 14.865
122.94

9 22.692 - - 160.506 1.150

Kumulirana ispravka
vrednosti .
Stanje 1 januara 2012 11.121 86.325 23.260 120.706 312

Amortizacija 2012 g. 3.3. 357 2.031 - 2.388 115
Prenos (sa)/na . - (730) 730 - -
Ostala smanjenja . - (1.298) (1.298) -
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Zaokruženja . (1) - (1) -
Stanje 31.12.2012 3.1-3.2 11.477 87.626 22.692 121.795 427

Sadašnja vrednost
31.12.2012 3.388 35.323 - - - 38.711 723
31.12.2011 3.744 36.694 - - 153 40.591 839

Amortizacija u iznosu od RSD 2.503 (2011 RSD: 2.512) hiljada data u ovoj tabeli je iskazana u
okviru troškova poslovanja u Bilansu uspeha i ukuljučuje iznos amortizacije sredstava datih u Napomeni
7. kao i Rezervisanja po osnovu otpremnina za odlazak u penziju od RSD 1.046 (2011. godine RSD 1.043)
hiljada, Napomena 18. u nastavku.

Društvo koristi 11.620 m2, za koje plaća naknadu za korišćenje na 5.674 m2. Građevinski i ostali
objekti su površine 5.396 m2.

Hipoteka iz stava 5. ove tačke je preneta i u 2012. godinu.

Navedena imovina za 2011. godinu se može prikazati kao:

Napomene
Građevi-

nski
objekti

Oprema Oprema
Van

upotrebe

Invest.
u

toku

Avansi
za
OS

Ukupna
osnovna
sredstva

Nemate-
rijalna
ulaganja

Nabavna vrednost (1) (2) (3) (4) (5) (1-5) (6)

Stanje 1 januara 2011 14.935
145.10

7 - - 160.042 1.151
Nove nabavke - - - - 1.291 1.291 -
Dati avansi - - - - 180 180 -
Prenos (sa)/na invest. - 1.291 - (1.291) - - -
Ostala smanjenja (70) (119) - (189) -
Na van upotrebe - (23.260) 23.260 - -
Utrošeni avansi i - - (27) (27) -

Stanje 31.12.2011 3.1-3.2 14.865
123.01

9 23.260 - 153 161.297 1.151

Kumulirana ispravka
vrednosti .

Stanje 1 januara 2011 10.812 107.66
3

- 118.475 219

Amortizacija 2011 g. 3.3. 378 2.041 - 2.419 93
Ostala smanjenja . (70) (119) - (189) -
Na van upotrebe . - (23.260) 23.260 - -
Zaokruženja . 1 - 1 -

Stanje 31.12.2011 3.1-3.2 11.121 86.325 23.260 120.706 312

Sadašnja vrednost
31.12.2011 3.744 36.694 - - 153 40.591 839
31.12.2010 4.123 37.444 - - - 41.567 932

Amortizacija u iznosu od RSD 2.512 (2010 RSD: 2.679) hiljada data u ovoj tabeli je iskazana u
okviru troškova poslovanja u Bilansu uspeha i ukuljučuje iznos amortizacije sredstava datih u Napomeni
7. kao i Rezervisanja po osnovu otpremnina za odlazak u penziju od RSD 1.043 (2010. godine RSD 729)
hiljada, Napomena 18. u nastavku.

Društvo  ima  uspostavljenu  hipoteku  od  2007.  godine  na  nepokretnoj  imovini  (Građevinski
objekti)  u korist  Piraeus banke, AD, Beograd u iznosu od 98.649.474,00 dinara, kao obezbeđenje za
dugoročni  kredit  radi  finansiranja  opreme  za  potrebe  proizvodnje.  Građevinski  objekti  su  osigurani
vinkuliranom polisom osiguranja kod društva "Dunav osiguranje, AD, Novi Sad.

9. ZALIHE
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Napomene 2 01 2 20 11
Materijal - osnovni, pomoćni i povratni 10.627 7.967
Materijal - ostali režijski 769 462
Rezervni delovi 2.117 1.528
Nedovršena proizvodnja 11.010 13.261
Gotovi proizvodi neto 10.790 9.875
Trgovačka roba Ukalk RC 255 342

Ukupno zalihe – neto 3.4 35.568 33.435

Dati avansi 47 43
Potraživanja za date avanse 47 43

Ukupno  -  AOP 013 propisanog Bilansa stanja 35.615 33.478

Revizori su prisustvovali popisu zaliha na dan sastavljanja finansijskih izveštaja.

Promene/(smanjenje) u vrednosti  zaliha Nedovršene proizvodnje i  Gotovih proizvoda na kraju
prikazanih obračunskih perioda u iznosu od RSD 1.336 (2011. godine 2.650) hiljada, su u propisanom
Bilansu uspeha smanjili Poslovne prihode (AOP 205) za navedene iznose.

Dati avans društvu PS-R, Beograd od RSD 47 (2011. godine ostali RSD 43) hiljada se odnosi na
uplatu po ugovoru za obavljanje revizije finansijskih izeštaja za 2012. godine

10. POTRAŽIVANJA

20 1 2 20 11
Integrity, Inđija 1.781 -
Alfa plam, Vranje 1.779 2.360
Zastava oružje, Kragujevac 1.481 856
Kupci – ostali 1.274 1.999
Manje: Ispravka potraživanja od prodaje, Napomena 29 (1.899) (1.578)
Kupci - zemlja 4.416 3.637
Aweat, KJ-Recwen/Teck 8.321 8.092
Ketten, Aalen Unterkochen 733 1.479
Bruckner Maschinenbau, Siegsdorf 2.126 2.365
Metaling, Slovačka 1.299 1.391
Kupci - inostranstvo ostali 1.201 3.567
Manje: Ispravka potraživanja od prodaje, Napomena 29 (2) (96)
Kupci - inostranstvo 13.678 16.798

Potraživanja po osnovu prodaje - neto,  Napomena 3.5 18.094 20.435
Potraživanja za bolovanja 115 85
Potraživanja za jemstvo - Bačka, Sivac, Napomena 29 - 8.980
Ostalo - 8

Druga  potraživanja - neto 115 9.073
Ukupno  -  Potraživanja u propisanom BS  AOP - 016 18.209 29.508

Potraživanja - po svim osnovama su naplaćena do dana revizije.

Za  navedene  poslovne  godine  za  potraživanja  po  osnovu  prodaje  u  zemlji  je  vršena  ispravka
vrednosti  u  skladu  sa  Napomenom  3.5.  Procenjeno  je  da  se  može  očekivati  problemi  u  naplati  ovih
potraživanja  i  izvršena  je  ispravka  potraživanja  RSD  1.895  (2011.  godine  RSD  1.578)  hiljada,  veza
Napomena 29.c. U istom periodu naplaćeno je RSD 421 (2011. godinu RSD 0) hiljada u korist  Ostalih
prihoda, veza Napomena 29.a..  U 2012.  godini kod ino potraživanja izvršeno je isknjiženje ispravljenih
potraživanja od kupaca za neto iznos RSD 94 hiljade.
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Odlukom Društva izvršena je ispravka potraživanja po osnovu plaćenih jemstava za Bačka, AD
Sivac u iznosu od RSD 8.980 na teret Ostalih rashoda, veza Napomena

Obelodanjen je podatak da je usaglašenost kod potraživanja 98%.

11. OSTALA  POTRAŽIVANJA  I  AKTIVNA  VREMENSKA  RAZGRANIČENJA

201 2 201 1

PDV po drugim osnovama - pretplate 824 860
Unapred plaćeni troškovi - premija osiguranja 165 175
Ostalo 2 2
Ukupno - potraživanja data u AOP 017 i 020 propisanog BS 991 1.037

12. GOTOVINA  I  GOTOVINSKI  EKVIVALENTI

201 2 201 1

Tekući računi . kod 3 (2011. godine 4. poslovne) banke 143 18
Prelazni račun - (66)
Devizni račun 7.693 5.673

Reklasifikovano na obaveze, Napomena 21. - (66)
Ukupno - AOP 19 propisanog BS 7.836 5.691

Sredstva potvrđena IOS-ima i poslednim izvodima banaka.

13. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Odložena poreska sredstva i obaveze se "prebijaju" kada postoji zakonski izvršivo pravo da se
"prebiju" tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama. Korekcija je odgovarajuće proverena
i odnosi se na formiranje odloženih poreskih obaveza za 2012. godinu, veza Naomene 6. i 24..

14. VANBILANSNA  AKTIVA  I  PASIVA

Društvo je u svojim finansijskim izveštajima za 2012. godinu kao Vanbilansnu aktivu, odnosno
pasivu,  iskazalo  iznos  od  RSD 37.185  (2011.  godinu  RSD 29.722)  hiljada  kao  vrednost  tuđih  alata,
odnosno, alata kupaca društava koji se koriste u proizvodnji izrade odlivaka. Iskazuju se u EUR i svedeni
su na dinare, po srednjem kursu NBS, na dan sastavljanja finansijskih iveštaja, veza Napomena 2. gore.

KAPITAL

15. OSNOVNI  KAPITAL

1
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Osnovni kapital čine obične akcije Društva, ćija je struktura i broj opisan u Napomeni 1 gore. U
2010. godini akcije Akcijskog fonda su prenete Agenciji za privatizaciju koja postaje većinski vlasnik sa
72,79071% broja akcija.

Detaljan pregled stanja i  promena je dat na posebnom, propisanom finansijskom izveštaju  u
ovom Izveštaju prikazana na strani 6.

Ulagač-vlasnik dela Kapitala društvo Valko, Doo, Bačka Topola je po našem saznanju u stečaju i
registrovano  je  kao  takvo  kod  nadležnog  organa.  Pismeno  nam  je  dokumenotovano  da  je  stečajni
upravnik na dan 20.07.2012. godine ponudio unovčenje imovine stečajnog dužnika,  odnosno prodaju
svojih akcija u Društvo.

16. REZERVE

Društvo je u skladu sa važećim propisima ranijih godina (Zakon o preduzećima 1996-2002)
izdvajalo u obavezne zakonske rezerve navedeni iznos

Detaljan pregled stanja i promena je dat na posebnom propisanom finansijskom izveštaju u ovom
Izveštaju prikazana na strani 6.

17. NERASPOREĐENI  DOBITAK

Neraspoređeni  dobitak je ostvaren tekuće i  ranijih godina. Korekcija  na stanju je izvršena po
osnovu nastalog raskida ugovora Agencije za privatizaciju sa većinskim vlasnikom - Konzorcijum-om u
toku 2009. godine i vraćanje stanja sa kratkoročnih obaveza po osnovu Odluke Skupštine akcionara br.
57 od 24.12.2007. godine koja je ukinuta, da se Neraspoređena dobit od RSD 6.588 hiljada (zajedno sa
porezom na prihode od kapitala) raspodeli akcionarima.

Detaljan pregled stanja i  promena je dat na posebnom propisanom finansijskom izveštaju,  u
ovom Izveštaju prikazana na strani 6.

OBAVEZE

DUGOROČNE  OBAVEZE

18. DUGOROČNA  REZERVISANJA

U skladu sa MRS 19 Društvo vrši  rezervisanja po osnovu otpremnina radnicima koji  odlaze u
penziju. Izvršena je isplata otpremnina za 4 (2011. godine 4) radnika u iznosu od RSD 692 (2011. godine
RSD 614) hiljada. Obračunom preostalog rezervisanja na dan izrade finansijskih  izveštaja iskazano je
stanje od RSD 6.454 (2011. godine 2.029) hiljada, odnosno obračun za 94 (2011. godine 98) radnika.

U 2012. godini je izvršena korekcija obračuna rezervisanja za 2011. godinu RSD 4.072 hiljade -
veza Napomena 30. u nastavku i novo rezervisanje 2012. godine u znosu od RSD 1.045 hiljada.

19. DUGOROČNI  KREDITI

Kreditor Partija Kamata % Rok otplate 2012 g 2011.g
Piraeus, Beograd, valut.klauzula

/ kamata % 2011. godine
64556 7,721

/ 11,5
31.07.2015 g. 4.596 6.783

1
9



Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Piraeus, Beograd, devizni
/ kamata % 2011. godine

7419 7,721
/ 11,5

31.07.2015 g. 7.729 11.337

Piraeus, Beograd, devizni
/ amata % 2011. godine

7322 7,721
/ 11,5

31.05.2016 g. 7.327 9.315

Piraeus, Beograd, revolving 90656 8,221/ 12,7% 30.04.2013 g. - 486
Ukupno krediti 19.652 27.921

Ugovorena kamatna stopa je promenljiiva svaka tri meseca.

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju u narednom periodu je preknjižen na kratkoročne obaveze
u iznosu od RSD 10.215 (2011. godine RSD 9.144) hiljada, veza Napomena 21. u nastavku.

U 2012. godini je plaćeno RSD 2.959 (2011. godine RSD 5.395) hiljada po osnovu kamata za ove
obaveze.

Stanja su usaglašena sa bankama na dan izrade finansijskih izveštaja.

20. OSTALE  DUGOROČNE  OBAVEZE  -  FINANSIJSKI LIZING

Predstavljaju preostali  iznos uzetog vozila u finansijski  lizing (2008. godine) kod društva NBG
leazing, Doo, Beograd, od RSD 554 (2011. godine 1.079) hiljada i rokom otplate do 15.11.2014. godine

Dugoročni  deo koji  dospeva 2013.  iznosi  RSD 618 (2011.  godine  RSD 527)  i  iskazan je kao
kratkoročna obaveza, veza Napomena 21. u nastavku.

U 2012. godini je plaćeno RSD 115 (2011. godine RSD 142) hiljada po osnovu kamata za ove
obaveze.

KRATKOROČNE  OBAVEZE

21. KRATKOROČNE  FINANSIJSKE  OBAVEZE

Napomena 2 01 2 20 1 1
Deo dospelih dugoročnih kredita 19 10.215 9.144
Deo dospeih rata finansijskog lizinga 20 618 527
Kredit Razvojne banke Vojvodine - 9.385
Minusni saldo na prelaznom računu Razvojne banke Vojvodine 12 - 66

Ukupno, AOP 117 propisanog BS 10.833 19.122

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju u narednom periodu je preknjižen na kratkoročne obaveze
u iznosu od RSD 10.215 (2011. godine RSD 9.144) hiljada, veza Napomena 19. gore.

Dugoročni  deo koji  dospeva 2013.  iznosi  RSD 618 (2011.  godine  RSD 527)  i  iskazan je kao
kratkoročna obaveza, veza Napomena 20. gore.

22. OBAVEZE  IZ  POSLOVANJA

20 1 2 2 01 1
Kovino trade, Beograd 595 514
Standard, ADA 852 521
Elektrovojvodina, Subotica 1.174 1.007
Alatnica, Ada 563 19
Veteks, Ruma 750 -
Adam - sped - system, Subotica 630 508
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Ostali 4.556 3.505
Obaveze prema dobavljačima 9.120 6.074
Obaveze za primljene avanse - 69

Ukupno  -  AOP 119 propisanog BS 9.120 6.143

Testovi usaglašavanja pojedinačnih stavki su zadovoljavajući. Obelodanjen je podatak da su ove
obaveze usaglašene 98%.

23. OSTALE  KRATKOROČNE  OBAVEZE  I  PASIVNA  VREMENSKA  RAZGRANIČENJA

20 1 2 20 1 1
Obaveze  po osnovu zarada i naknada - bruto 6.517 6.849
Obaveze za kamate i troškova finansiranja 139 86
Ostale dividenda - konta 46 - bruto RSD 6.588 , Napomena 17 - 5.929
Ostale naknade članovima UO i NO - bruto RSD 4.746 , Npm-29.a. - 3.152
Obaveze prema zaposlenima 220 -
Obaveze poreze, doprinose i druge zakonske obaveze 21 2.276
Ostale obaveze 316 273

Ukupno, AOP-i 120 - 121 propisanog BS 7.213 18.565

Pozicije zatvorene u I kvartalu naredne poslovne godine

24. POREZ  NA  DOBITAK

Oporezivi  dobitak  se  obračunava  na  osnovu  računovodstvene  dobiti  iskazane  u  godišnjim
finansijskim izveštajima koja se dalje usklađuje za određene nepriznate troškove i za različite metode i
stope obračuna amortizacije osnovnih sredstava propisanih poreskim propisima i onih koje koristi Društvo
u skladu sa svojim računovodstvenim politikama. Porez na dobitak društva se razlikuje od teoretskog
iznosa  koji  bi  se  dobio  primenom ponderisane  prosečne  poreske  stope na  ostvarenu  dobit  Društva.
Društvo je ostvarilo Gubitak u tekućoj revizijom obuhvaćenoj poslovnoj godini.

Odloženi poreski rashodi se mogu prikazati kao:

2 01 2 20 1 1
- po osnovu gubitaka ranijih godina 334 1.080
- po osnovu razlike računovodstvene i poreske amortizacije 818 229
- po osnovu neiskorišćenih poreskih kredita 3.324 4.937
- po osnovu dugoročnih rezervisanja (358) (43)
- ostalog 2 1

Ukupno, Napomena 3.9 4.120 6.204

BILANS  USPEHA

25. POSLOVNI  PRIHODI

Mogu se prikazati kao prihodi od prodaje:

2
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

2 01 2 20 1 1
- proizvoda - domaće tržište 31.522 26.655
- proizvoda - strano tržište 151.022 151.793
- usluga - domaće tržište 136 20
- usluga - strano tržište 3.780 2.798
- robe - domaće tržište, Napomena 26 641 287
- robe - strano tržište, Napomena 26 6.721 6.009

Ukupno, Napomena 3.9 193.822 187.562

Društvo je deo robe - alat iskoristilo za sopstvene potrebe i ostvarilo prihode od RSD 126 (2011.
godine RSD 577) hiljada, veza Napomena 26.

26. NABAVNA  VREDNOST  PRODATE  ROBE

2 01 2 20 1 1
Nabavna vrednost prodate robe - domaće tržište (336) (165)
Nabavna vrednost prodate robe - strano tržište (3.996) (3.457)
Nabavna vrednost prodate robe - sopstvena (87) (332)

Ukupno, veza Napomena 25 (4.419) (3.954)

27. POSLOVNI  RASHODI

Napomene 2 01 2 201 1
a.    Troškovi materijala i energije 27.a. (51.490) (50.695)

Amortizacija i rezervisanja 3.3., 7, 8 (3.549) (3.555)
b.    Zarade, naknade zarada i ostala lična primanja 3.8, 27.b. (90.440) (83.117)
c.    Ostali poslovni rashodi 27.c. (20.170) (16.596)

Ukupno (165.649) (153.963

a. Troškovi  materijala  i  energije

Napomene 2 01 2 20 1 1
Materijal izrade - radni nalozi (26.816) (26.822)
Materijal tekućeg i investicionog održavanja (1.519) (2.834)
Ostalog materijala (3.387) (2.805)
Troškovi goriva i energije - EE i prirodni gas (18.576) (16.917
Troškovi goriva i energije - benzin i naftni derivati (1.192) (1.317)

Ukupno 27 (51.490) (50.695)

b. Zarade, naknade i ostala lična primanja

Napomene 2 01 2 2 01 1
Bruto zarade (73.026) (67.110)
Porezi i doprinosi na teret poslodavca (13.072) (12.013)
Ostala lična primanja  - prevoz (3.158) (3.166)
Ostala lična primanja, jub.nagrade, pomoći i slično (1.184) (828)

Ukupno 27 (90.440) (83.117)

c. Ostali  poslovni  rashodi

Napomene 20 1 2 20 1 1
Usluge dorada / izrada učinaka (6.852) (3.072)
Usluge transport proizvoda (3.876) (4.934)
Usluge ispitivanja (755) (146)
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Održavanje osnovnih sredstava (2.027) (982)
Ostali troškovi vode, zaštite, komunalne i razne usluge (766) (1.288)

Svega (14.276) (10.422)
Troškovi posredovanja (2.041) (1.824)
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga (1.253) (956)
Reprezentacija (419) (314)
Osiguranje (593) (588)
Platni promet (613) (1.192)
Porezi, doprinosi i članarine nezavisne od rezultata (742) (926)
Ostala nematerijalni troškovi (233) (374)

Svega (5.894) (6.174)
Ukupno 27 (20.170) (16.596)

28. FINANSIJSKI  PRIHODI  I  (RASHODI)

a. Finansijski prihodi sastoje se od:

Napomene 2 01 2 2 01 1
Kamate 47 85
Pozitivne kursne razlike 2.780 2.367
Valutna klauzula 1 389

Ukupno 2.828 2.841

b. Finansijski rashodi se sastoje od:

Napomene 2 01 2 2 01 1
Kamate (3.467) (5.660)
Negativne kursne razlike (3.738) (9.137)
Valutna klauzula (1.709) (3.384)

Ukupno (8.914) (18.181)

29. OSTALI  PRIHODI  I  (RASHODI)

a. Ostali prihodi sastoje se od:

Napomene 2 01 2 2 01 1
Viškovi materijala 39 -
Prodaja nepokretnosti - 201
Naplaćena potraživanja 10 421 -
Smanjenja obaveza, sudski spor 23, 32 4.746 -
Naknada šteta 549 -
Usklađivanje zaliha 87 45
Viškovi robe i ostali vanredni prihodi 95 -
Ostali vanredni prihodi 85 117

Ukupno 6.022 363

b. Ostali rashodi se sastoje od:

Napomene 2 01 2 2 01 1
Prodaja materijala (7) (15)
Manjkovi po popisu (6) (1)
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Otpisi nenaplaćenih potraživanja (7) -
Obezvređenje potraživanja od kupaca 10 (1.895) (1.578)
Obezvređenje potraživanja - jemstvo 10 (8.980) (1.000)
Naknadno odobreni rabat/kasa skonto i slično 10 (40) (687)
Ostali vanredni rashodi (304) (454)

Ukupno (11.239) (3.735)

30. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

Predstavlja  poziciju  naknadnih  korekcija  ostvarenog  dobitka/(ili  gubitka)  prikazanih  poslovnih
godina i može se prikazati kao:

Napomene 2 01 2 2 01 1
Ostali rashodi ranijih godina (1.586) -
Ostali rashodi ranijih godina (304) (1.261)
Korekcija rezervisanja 2011. godine 18 (3.664) (5)

Ukupno rashoda (5.554) (1.266)
Prihodi ranijih godinanja od kupaca 105 -

Ukupno - neto (5.449) (1.266)

31. USAGLAŠAVANJE  POTRAŽIVANJA  I  OBAVEZA

Društvo je izvršilo pojedinačno usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem u toku godine ili
na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Obelodanjen je podatak o usaglašenim stavkama u skladu sa
propisima o računovodstvu. Našim testovima usaglašavanja pojedinačnih stavki potraživanja i obaveza je
utvrđeno da su odgovarajuće usaglašene, Napomene 10. i 22. gore.

32. UGOVORENE  I  DRUGE  POTENCIJALNE  OBAVEZE

Izuzev  obaveza  koje  su  obelodanjene  u  finansijskim  izveštajima  Društva,  ne  postoje  druge
ugovorene ili potencijalne obaveze sa stanjem na dan sastavljanja finanisjksih izveštaja za date godine.
Ustanovljene  hipoteke,  ili  predbeležbe  o  hipoteci  ili  drugi  tereti  na  osnovnim sredstvima Društva  su
obelodanjene.

Medjutim, poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je
da poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da
su poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.

(a) Polise  osiguranja

Društvo je osiguralo svoju imovinu od raznih vrsta rizika.

(b) Sudski sporovi

Društvo kao tužena strana je na kraju 2012. godine bilo uključeno u 1 sudski  spor prenet iz
ranijih godina vrednosti 34.000 EUR (po osnovu naknada za rad u UO, nadzoru i dividende - bivši vlasnik)
koji je u toku.

Društvo je imalo spor kao tužilac protiv društva "Bačka" AD, Sivac, u vrednosti RSD 8.980 hiljada
koje je prešlo u restruktuiranje pa je isto potraživanje iskazano kao obezvređenje potraživanja na teret
Društva, veze Napomene 10. i 29.b..
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Društvo "Potisje-precizni liv", AD, Ada
Napomene uz finansijske izveštaje  za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u RSD 000

Društvo kao tužena strana je na kraju 2011. godine bilo uključeno u 4 sudska spora, (fizička lica
bivši članovi nadzornog i upravnog odbora, kao i dela dugovanja za dividendu) preneto iz ranijih godina.
Sporovi su u toku.

33. DOGAĐAJI  NAKON  DATUMA  BILANSA  STANJA

Nakon  datuma  bilansa  stanja,  nije  bilo  događaja  koji  nisu  obuhvaćeni  ovim  finansijskim
izveštajima ili zahtevaju posebno obelodanjivanje u okviru ove tačke Napomena.

Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 i 2.
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