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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 правних лица по величини на основу одредбе члана 6
Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013) друштво је разврстано у мало
правно лице,( према критеријумима из предходне 2012 године 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 2013  години је 110
(у 2012 – 109). Број запослених на дан 31.12.2013. године је 104 радника, од тога 92 су стално
запослени а 12 радника 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 три 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 31.12.2013. 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 31.12.2012.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 15% 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.

Предузеће користи градско грађевинског земљишта на неограничени рок а за чије коришћење
плаћа накнаду по решењу надлежног пореског органа, и као такво на основу мишљења
консултанске куће као стручног саветника друштва није потребно његово евидентирање у
пословним књигама.

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
2013.

у 000 дин.
2012

у 000 дин.
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 208 642
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 3.364 6.720
Свега приходи од продаје робе 3.573 7.362
Приходи од продаје производа на домаћемтржишту 41.910 31.522
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 119 136
Приходи од продаје производа на иностраном тржи. 166.570 151.022
Приходи од продаје и услуга на иностраном тржи. 4.089 3.780
Свега приходи од продаје производа и услуга 212.688 186.460

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ: 216.260 193.822

Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износе 15,54%, а на ино тржишту износе
80,46 %.

6. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

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

Опис
2013.

у 000 дин.
2012

у 000 дин.
Приходи од активирања или потрошње робе за
сопствене потребе 0,00

126

УКУПНО: 0,00 126

7. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКA

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Почетне залихе учинака (01.01.) 21.800 23.136
Недовршена производња 11.10 13.261
Готови производи 10.790 9.875
Крајње залихе учинака (31.12.) 20.796 21.800
Недовршена производња 9.023 11.010
Готови производи 11.773 10.790
ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 0 0
СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА 1.004 1.336



Уупне залихе  готових производа обезвређене су 16,574%, aли највећи проценат се односи на
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
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Набавна вредност продате робе на велико 2.334 4.419

УКУПНО: 2.334 4.419

9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Трошкови материјала за израду 35.104 26.816
Трошкови осталог материјала и ситног инвентара. 5.921 4.906
Трошкови горива и енергије 22.429 19.768

УКУПНО: 63.454 51.490

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
2013

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 82.791 73.026
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада
на терет послодавца 14.816 13.072
Трошкови накнада по уговорима (допунски рад и
привремени и повр. послови) 670 412
Остали лични расходи и накнаде 5.026 3.930

УКУПНО: 103.303 90.440

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

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Трошкови амортизације-нематеријалних улагања 115 115
Трошкови амортизације-некретнина 324 2.031
Трошкови амортизације-опрема 1.619 357
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 2.058 2.503
Резервисања за отпремнине и друге бенефиције
запосленима 579 1.046



Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
УКУПНО: 2.637 3.549

12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Остали пословни расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Трошкови услуга на изради учинака 9.698 6.853
Трошкови транспортних услуга 4.104 4.297
Трошкови услуга одржавања 2.696 2.027
Трошкови рекламе и пропаганде 0 13
Остали трошкови производних услуга 288 1.086
Свега трошкови производних услуга 16.786 14.276
Трошкови непроизводних услуга 2.235 3.294
Трошкови репрезентације 659 420
Трошкови премија осигурања 598 593
Трошкови платног промета 617 613
Трошкови чланарина 0 337
Трошкови пореза 636 405
Остали нематеријални трошкови 231 232
Свега нематеријални трошкови 4.976 5.894

УКУПНО: 21.762 20.170

13. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Приходи од камата по виђењу код од банке 168 48

Позитивне курсне разлике 1.155 2.780
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 22 /

Остали финансијски приходи / /

УКУПНО: 1.345 2.828

14. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2013

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Расходи камата 2.039 3.467
Негативне курсне разлике 1.185 3.738
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 33 1.709

УКУПНО 3.257 8.914



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
2013

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Добици од продаје опреме 251 /
Вишкови 0 3

Наплаћена отписана потраживања 1.897 421

Приходи од укидања дуг. резервисања / /

Приходи од смањења обавеза / 4.746

Остали непоменути приходи 547 670
Приходи од усклађивања вредности залиха 132 182

УКУПНО: 2.827 6.022

16. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Губици од продаје материјала / 7
Мањкови / 6

Расходи по основу директних отписа потраживања / 7

Расходи по основу расходовања залиха мат. и робе / /

Остали непоменути расходи,каса сконто, 156 336

Обезвређење потраживања од купаца 124 1.895

Обезвређење потраживања по основу јемства / 8.980

Обезвређење осталих потраживања / 8

УКУПНО: 280 11.239

17. РАСХОДИ-ПРИХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ
МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Остали расходи ранијих година 253 1.889
.Расходи по основу резервисања за отпрнине 2011 0 3.664
УКУПНО 253 5.554
Приходи из ранијих година 139 105



Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Нето губитак пословања које се обуставља 114 5.449

18. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
Одложени порески приходи / /
Одложени порески расходи 4.365 4.120
-по основу губитка ранијих година 985 334
-по основу разлике пореске и књиг амортизације 238 818
-по основу неискоришћених пореских кредита 3.116 3.324
-по основу дугорочних резервисања 25 -358
-по -основу неплаћених јавних прихода 0 2

ОПИС 2013. 2012
1. Добитак пре опорезивања ( из Биланса успеха) 22.286 5.792
2. Важећа пореска стопа за текући порез на добит 15% 10%
2а. Важећа пореска стопа за одложени порезe 15% 15%

7.
Искоришћен порески кредит по основу губитка ранијих
година. 6.569 8.255

Одбор директора је одлуком бр.39, 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.

18/1 ИСКАЗИВАЊЕ ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈИ

Друштво је емитовало само обичне акције
Зарада по акци ји износи 215,24 динара.( на АОП-у 233 није исказан податак)

19. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис
2013.

у 000 дин.
2012.

у 000 дин.
014 Мерна гасна станица
Набавна вредност 1.150 1150
Исправка вредности 542 427
Неотписана-садашња вредност 608 723
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20. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

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

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. 14.865 145.641 160.506
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Нова улагања
Отуђења и
расходовање -15.702 -15.702
Ревалоризација -
процена по
поштеној
вредности
Остало-вишак
основног средства
Крајње стање -
31. децембар 2012.
год. 14.865 129.939 144.804
ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Почетно стање -
1.јануар 2013. год. 11.477 110.318 121.795
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Амортизација 324 1.619 1.943
Губици због
обезвређења
Отуђења и
расходовање -15.702 -15.702
Ревалоризација -
процена по
поштеној
вредности
Остало
Крајње стање -
31. децембар
201123год. 11.801 96.235 108.036
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ

31. децембар
2013 год. 3.064 33.704 36.768

31. децембар
2012год. 3.388 35.323 38.711
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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 2013 део опреме износ 3.322 хилљаде динара која је стављена ван
употребе.Продата су основна средства која су била ван употребе, и која су у потпуности
отписана и немају садашњу вредност. (набавна вредност 15.702 хиљаде динара, исправка
вредности 15.702 хиљаде динара, садашња вредност нула.)
Предузеће је посебно пописало опрему ван употребе која нема садашњу вредност и
функционално је неупотребљива и застарела.Обезвређење некретнина постројења и опреме није
вршено.

Извештај о преиспитивању корисног века трајања основних средстава прихваћен од
стране Одбора директора одлуком бр.34 од 28.01.2014. године

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:

31.12.2013
31.12.2012.
у 000 дин

Материјал 15.300 11.397
Резервни делови, алат и инвентар 1.865 2.117
Недовршена производња 9.023 11.010
Готови производи 11.773 10.790
Трговачка роба 999 254

Дати аванси 61 47
УКУПНО: 39.021 35.615
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22. ПОТРАЖИВАЊА
Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин:

.

Сва
већа
потр
ажив
ања
су
усаг
лаше
на
путе
м
ИОС
-а
отво
рени
х
став
ки са
стањем на дан 31.12.2013. год. .Потраживања од купаца су усаглашена  100 % 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  у 2012
год.донета одлука да се изврши обезвређење ових потраживња путем исправке вредности

22-2 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Опис 31.12.2013
у 000 дин

31.12.2012.
у 000 дин

Краткорочни кредит дат запосленима 597 /

23. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Опис 31.12.2013
у 000 дин

31.12.2012.
у 000 дин

Потраживања по основу продаје
Купци у земљи 6.918 6.315
Исправка вредности потраживања од купаца -124 -1.899
Купци у иностранству 10.869 13.680
Исправка вредности потраживања од купаца 0 -2

Свега 17.662 18.094
Друга потраживања / /
Потраживања за камату и дивиденде / /
Потраживања од запослених / /
Потраживања од државних органа и
организација 191 115
Остала потраживања 8.989 8.989
Минус: Исправка вредности других потра. -8.989 -8.989

Свега 191 115
УКУПНA ПОТРАЖИВАЊА 17.853 18.209

22.1 Потраживања за више плаћен
порез на добит 2 2
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Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи
начин:

Опис
31.12.2013.
у 000 дин

31.12.2012.
у 000 дин

Текући (пословни) рачуни 567 143
Издвојена новчана средства и акредитиви / /
Благајна / /
Девизни рачун  85.899,76 еура-2013 9.848 7.693

УКУПНО: 10.415 7.836

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 39  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 31.12.2013. износе ЕУР
356.365,31 или 40.854.хиљада динара.(АОП-025 и 125)

27. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Опис
31.12.2013.
у 000 дин

31.12.2012
у 000 дин

Потраживања за више плаћен ПДВ 528 558
Порез на додату вредност 295 265
Свега порез на додату вредност 824 823
Активна временска разграничења 179 166
Разграничене курсне разлике / /

УКУПНО 1.003 989

Опис
20013.

у 000 дин
2012.

у 000 дин
Почетно стање – 1. јануара 5.856 9.569
Повећање у току године 0 407
Смањење у току године 4.364 4.120
Крајње стање – 31.децембар 1.492 5.856
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Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

27.a УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

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

%
учешћа

31.12.2013

у дин.

Брoj
akција

31.12.2013

Број
акцио-
нара

Број акција
31.12.2012

31.12.2012.

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

У мају 2009 године, Агенција за приватизацију раскинула је уговор са већинским
власником -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

Опис
31.12.2013.
у 000 дин.

31.12.2012.
у 000 дин.

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

УКУПНО 41.631 41.631
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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.

29. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

У
току
2013

.
годи

не
није

врше
на

расп
одел

а нераспоређене добити, такође није вршена исплата дивиденде акционарима.Скупштина
акционара донела је одлуку бр 20 од 16.07.2013. године за повећање основног капитала
претварањем нераспоређене добити у основни капитал друштва у износу од 12.240. хиљада
динара, али Агенција за прватизацију до 31.12.2013. године, није донела сагласност о
прихватању одлуке.

Финансијски извештаји одобрени 18.02.2014.године, одлуком одбора директора бр.38.

30. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

Опис
31.12.2013.

у  дин
31.12.2012.

у  дин
1. Дисконтна стопа 9,50 10%
2. Процењена стопа раста просечне зараде 7,80 4,25
3. Проценат флуктуације 4,00 4,25%
4. Износ отпремнине у моменту резервисања 182.679 176.742
5. Износ отпремнине у претходном обрачуну 176.742 159.717

Опис 2013
у 000 дин.

2013
у 000 дин

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2013. 12.240 3.980
Исправка грешке и промена рачуноводствене
политике

/ /

Кориговано стање нераспоређене доби / 6.588

Распоређена добит у 2013, исплаћена дивиденда / /
Остала повећања / /

Остала смањења /

Нераспоређена добит текуће године 17.922 1.672
Стање на дан 31.12.2013. 30.162 12.240

Опис
31.12.2013.
у 000 дин.

31.12.2012
у 000 дин.

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

УКУПНО 244 244
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6. Укупан бр. запослених на дан 1.1.текуће го. 94 98
7. Укупан бр. Запослених који су напустили
друштво у току године 6 4
8.Од тог броја пензионисаних радника којима
је исплаћена отпремнина приликом одласка у
пензију у току године 4 4
9. Укупан број новозапослених у току године 4 /
10.Укупан бр. Запослених на дан 31.12. године 92 94
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
период. Не Не

Ред.
број

ЕФЕКТИ ОБРАЧУНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА
ОТПРЕМНИНЕ У дин-2013

1.
Износ обавеза за резервисања за отпремнине на дан
01.01.2013. ( почетно стање на рачуну 404) 6.454.064

2. Трошак текуће услуге рада 106.568

3. Трошак камате 726.082

4. Ауторски (добитак) /губитак -253.248

5.
Износ укидања у току 2013 године раније формираног
резервисања закључно са 31.12.2013. године.

-746.106

6.

Износ обавезе з резервисање за отпремнине на дан
31.12.2013. ( крајње стање на рачуну 404)
(р.б.1+р.б2+р.б.+р.б.3+/-р.б.4-р.б.5) 6.287.360

7.
Пројектовани износ резервисања на дан 31.12.2013.године
на основу претпоставки валидних на дан 31.12.2012. године 6.540.608

8. Износ стварно исплаћене отпремнине у току године 746.106

9.
Износ за књижење у оквиру трошка периода /(прихода)
( р.б.2+р.б3+р.б.4) 579.402

Дугорочна резервисања за отпремнине ради одласка у пензију у складу са МРС-19  Одбор
директора је усвојио одлуком бр. 35 од 28.01.2013. године.

31. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ
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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.

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
2013

Кам.
стоп
%

31.12.2013.
у 000 дин

31.12.2012.
у 000 дин

Део дугорочни кредити у земљи 2012
Од Пираеус банке, у дин. са валут. кл. 64556 24.651,84 7,421 2.854 2.627
Девизни кредит од Пираеус банке 7419 41.944,17 7,721 4.809 4.417
Девизни кредит од Пираеус банке 7322 25.214,70 7,721 2.891 2.655
Пираеус банка револвинг 90656 0,00 8,221 0,00 516
1.Свега 91.810,71 10.554 10.215
4.Финансијки лизинг
НБГ леасинг 4.853,22 7,80 558 618

УКУПНО 1-4 96.663,93 11.112 10.833

33.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Опис

Озна
ка

парт
ије

ЕUR
2013

Каматна
стопа

номин.

31.12.2013
у 000 дин

31.12.2012

у 000 дин

Дугорочни кредити у земљи %

Од банке, у дин. са валутном
кл. Пираеус банка. 64556 15.281,31 7,721 1.769 4.596
Девизни кредит од банке
Пираеус банка (преса) 7419 26.020,35 7.721 2.983 7.729
Девизни кредит од банке
Пираеусбанка ( бојлерлав) 7322 39.211,72 7,721 4.496 7.326
1.Свега 80.513,38 9.248 19.652
2.Финансијски лизинг
НБГлеасинг (ауто-мерцедес) 0,00 7,80% 0,00 554

УКУПНО 1-2 80.513,38 9.248 20.206
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Обавезе из пословања могу се приказати на следећи начин:

Обавезе према добављачима су усаглашене 98%.

34.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

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

31.12.2013.
у 000 дин

31.12.2012.
у 000 дин

Обавезе по основу зарада и накнада
зарада 117 6.517
Друге обавезе 148 674
Обавезе по основу камата и трошкова
финансирања 146 139
Обавезе за дивиденде 0 /
Обавезе према запосленима 0 220
Обавезе према независним директорима 0 39
Остале обавезе 2 276

Свега 265 7.191

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

Опис 31.12.2013.
у 000 дин

31.12.2012.
у 000 дин

Обавезе за порезе царине и друге дажбине
Остале обавезе за порезе 1 22

Свега 1 22

36. СУДСКИ СПОРОВИ

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

Покренути судски спорови против „ Потисје-Прецизни лив“АД, Ада.

Нема.
.

37.ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Опис 31.12.2013.
у 000 дин

31.12.2012
у 000 дин

Обавезе из пословања
Добављачи у земљи 6.566 8.343
Добављачи у иностранству 114 777
Примљени аванси 2.129 /

Свега 8.809 9.120
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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 31.12.2013 31.12.2012
DIN DIN

1 ЕUR 114,6421 113,7183

Продајни курс по коме се прерачунавају кредити у динарима са валутном клаузулом од
Пираеус банке износи 1 ЕUR= 115,7885 DIN.
Продајни курс за девизе -прерачун обавеза за примљени лизинг је:1 EUR=114,9860 DIN.

У Ади: 28.02.2014

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја М.P

Законски заступник:

Милутин ВицоВесна Тасић


