
GODIŠNJI IZVEŠTAJ  
POTISJE-PRECIZNI LIV AD ADA 

 

 

1. Izveštaj nezavisnog revizora; 

• Finansijski izveštaji za 2015. godinu; 

2. Godišnji izveštaj o poslovanju društva; 

• Opšti podaci; 

• Kratak opis poslovnih aktivnosti,  organizacione i kadrovske structure pravnog lica; 

• Prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje/položaj u 

kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva; 

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; šifra delatnosti Livenje čelika; 2452 
Ime i prezime direktora Milutin Vico 
Ime i prezime kontakt osobe Vesna Tasić 
Telefon 024/853-122 
e-mail tasic.vesna@ppl.rs 
Datum osnivanja 02.07.1998. godine 
Ukupan broj izdatih običnih akcija na dan 

sastavljanja Izveštaja 
83.262 komada 

CFI kod i ISIN broj ESVUFR; RSPPLAE62194 
Simbol  PPLA 
Nominalna vrednost jedne akcije 964,00 
Ukupan broj izdatih prioritetnih akcija - 
CFI kod i ISIN broj - 
Nominalna vrednost jedne akcije - 
Tržište na koje su akcije Društva uključene MTP 
Broj akcionara na dan sastavljanja Izveštaja 103 
Deset najvećih akcionara na dan sastavljanja 

Izveštaja 
1. Agencija za privatizaciju – 72,79% 
2. Valko doo – u stečaju – 12,29% 
3. Sabo Gabor – 0,27% 
4. Nađ Bela – 0,27% 
5. Bajus Katalin – 0,27% 
6. Barać Zlatka – 0,27% 
7. Barati Jolanka – 0,27% 
8. Dragin Smiljana – 0,27% 
9. Gajin Marija – 0,27% 
10. Matić Zorka – 0,27% 

Način upravljanja Društvom Jednodomno upravljanje 
Organi upravljanja Društvom Skupština akcionara, Odbor direktora 



• Informacije u ulaganjima u cilju zaštite životne sredine; 

• Svi značajni događaji po završetku poslovne godine za koji se Izveštaj priprema; 

• Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama 

društva; 

• Aktivnosti istraživanja i razvoja; 

• Informacije o sopstvenim akcijama; 

• Informacije o svim značajnijim poslovima sa povezanim licima i informacije o ograncima; 

• Informacije o finansijskim instrumentima koje društvo koristi, ako je to značajno za 

procenu finansijskog položaja i uspešnost poslovanja; 

• Ciljevi i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, kao i politika zaštite svake 

značajnije transakcije; 

• Izloženost rizicima i to cenovnom, kreditnom, riziku likvidnosti i novčanog toka, ostalim 

pretnjama kao i informacije o strategiji za upravljanje ovim rizicima i ocean njihove 

efikasnosti; 

• Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja; 

• Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja; 

• Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka; 

3. Kodeks korporativnog upravljanja. 

 

 
April, 2016. godine 
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Broj: 37/16 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

 

Akcionarima „Potisje - Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, Ada 

 

 

Izveštaj o finansijskim izveštajima 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja „Potisje - Precizni liv“ Akcionarsko društvo 

za livenje preciznog liva, Ada (dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 

2015. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o 

tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju 

pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

 

Odgovornost rukovodstva za godišnje finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne. 

 

 

Odgovornost revizora 

 

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

revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da 

radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u 

razumnoj meri, uverimo da godišnji finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 

 

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima datim u godišnjimfinansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom 

prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u godišnjimfinansijskim 

izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne 

kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja, u cilju 

osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja 

mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih 

računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte 

prezentacije godišnjih finansijskih izveštaja. 

 

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko 

mišljenje 

 

 

Mišljenje  

 

Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim 

pitanjima, prikazuju finansijsko stanje „Potisje - Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, 

Ada na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu 

godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i 

računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje. 



 

 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

 

 

Akcionarima „Potisje - Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, Ada - Nastavak 

 

 

Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima 

 

U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji  („Sl. glasnik RS“ br. 61/2013) i člana  7. 

Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 

50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim 

izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u 

skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u 

skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u 

dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa 

usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.  

 
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi 

ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim 

izveštajima Društva za istu poslovnu godinu. 

 

 

U Beogradu, 8. marta  2016. godine 

 

 

 

   

 „MOORE  STEPHENS   

Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd 

   

  Bogoljub Aleksić, Ovlašćeni revizor 

  Direktor 



.Ada, 08.03. 20 I 6. godine

"MOORE STEPHENS Revizija i Raiunovodsfvooo d.o.o., Beograd
1 1000 Beograd
Studentski trg 4lY

PISMO O PREZENTACIJI FINAI\SIJSKIH IZVESTAJA
(rzJ[vA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizlje finansijskih izve5taja ,,Potisje-Precizni liv" Akcionarsko
druino za livenje preciznog liva Ada (dalje u tekstu: Dru5tvo) za poslovnu godinu zavr5enu 31.

decembra 2015. godine za svrhe izraLavanla miSljenja ovla56enog revizora o finansi-iskih
izve5tajima Dru5tva, a u skladu sa Medunarodnim standardima revrzije i vaZedom zakonskon'l
regulativom.

Svesni smo svoie odgovornosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih evidencija ;

pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveltaja u skladu sa radunovodstvenim propisima vaiefim
u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih intemih kontrola koje omoguiuiu pripremu
iinansijskih izve5taja koji ne sadrZe greSke, bilo namerne ili sludajne.

Zapotrebe revizije stavljamo vam na raspolaganje sve radunovodstvene evidencije. sa napomenom
da su ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog

obradunskog perioda.

Sve ostale evidencije i odgovaraju6e informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili
neophodna obrazloLenja uz godi5nji radun, ukljuduju6i zapisnike sa sastanaka poslovodnih organa.

i organa upravljanja i drugih relevantnih organa stavljamo vam na raspolaganje i nema takvih
informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

Ovim potvrdujemo, prema na5em najboljem saznanju i uvererliu, a nakon savetovanja sa druginl

odgovornim rukovodiocima, slede6e dinjenice:

1. Ne postoje druga sredstva, niti obaveze Dru5tva osim onih koji su prezentirani u

finansij skim izve5taj ima.

2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidentirani
u poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovaraju6em obradunskom periodu i r,r

skladu sa zakonskim propisima, standardima i op5tim aktima koja reguli5u ova pitanja.

3. Finansijski izve5taji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i
dokumentacija Dru5tva, ne sadrZe materijalno zna(ajne propuste niti gre5ke.

4. Zna(alne pretpostavke koie smo koristrli za radunovodstvene procene, ukljudujuii i
procene fer vrednosti, su po na5em mi5ljenju razumne.



5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima su na odgovarajudi nadin iskazane i obelodanjene
u skladu sa zahtevima Medunarodnih standarda finansijskog izveitavanja.

6. PotraZivanja su prema na5em miSljenju naplativa, a za sva potraLivanja (:Ijaje naplata
sumljiva, spoma ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

I . Za sve stavke zastarelih i o5te6enih zalTha,kao i za druge sludajeve kada je vrednost zallhe
stvamo ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka vrednosti).

8. Za sve druge poznate rizike kao i za druge sludajeve koji mogu u budu6nosti rezultirati
rashodima i odlivom sredstava DruStva, izvr5ili smo adekvatno rezewisanje sredstava.

9. Imamo valjanu dokumentaciju o vlasni5tvu nad sredstvima kojima Dru5tvo
raspolaZe.Postoji uspostavljena hipoteka u korist Piraeus banke ad Beograd, zbog podizu4a
dugorodnog kredita za nabavku opreme potrebne za proizvodnju.
l.ReS. RGZ SKZ Ada od 10.10.2007. na osnovu je dne ZaloZne izjave Ov. br.212-2314101 od

30.07.2007.

2.Re5. RGZ SKZ Ada od 19.03.2014. na osnovu Zalolne izjave Ov. Ibr.1,45712014 od

06.03.2014.Ne postoji tere6enje po osnovtl zaloge i slidno.

10. Nemamo saznanja o bilo kakvom krsenju zakonskih propisa, uputstva nadleZnih organa i
institucija i op5tih akata, koji mogu rezultirati pla6anjem zna(,qnlhkazni ili penala.

il.Nemamo saznanja u vezi kriminalne radnje ili mogudnosti postojanja iste, i nije nam
poznato da je ijedan od na5ih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla5ienjem da kontroli5e i
odobrava poslovne promene, ume5an u bilo kakve nezakonite ili neregulame aktivnosti
koje bi mogle materijalno znadqno uticati na istinitost finansijskih izve5taja.

lZ.Prema na5em saznanju, protiv DruStva biv5a radnica je podnela tttLbu Osnovnom sudu u
Senti Posl.br.2.PI.5l20l5 od 24.septembra2015. godine. Nema plenidbe imovine, niti ima
pregovora o zahtevima za naknadu Stete koji po nas mogu rezultirati zna(ajnim gubitkorn.

Smatramo da nemamo nikakvih ni stvamih ni potencijalnih obaveza prema tredim licima
zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.

13. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti koje
bi mogle dovesti do obustavljanja poslovanja Dru5tva u doglednom vremenskom periodu.

14. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra2015. godine do datuma sastavljanja ovog
pisma u vezi sa sadrZajem finansijskih izve5taja za 2015. godinu, nisu se promenile

okolnosti niti su nastali dogadaji koji bi zahtevali ispravke finansijskih izveltaja ili dodatna

obelodanj ivanj a namenj ena organima upravlj anj a ili drugim kori snicima.

Ovim potvrdujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prezentiranim pregledima,

prilozima i informacijama, kao i datim obja5njenjima u vezi sa odredenim pitanjima za rzradu

izve5taja revizlje, kao i sve druge informacije, paLljivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti
zbunjuju6e i da su razmotrene i usvojene od rukovodstva.

Generalni direktor
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“POTISJE-PRECIZNI LIV” AKCIONARSKO DRUŠTVO  

ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA 

 

 

Direktor: gospodin Vico Milutin 

Ada, Molski put br. 4  

 

 

U Beogradu,  8. marta 2016. godine 

 

 

Potvrda revizora javnom akcionarskom društvu 
 

 

Poštovani, 

 

U skladu sa članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i članom 7. 

Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS 

br. 50/2012), kao angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja za 2015. godinu, 

potvrđujemo sledeće: 

 

- Da su društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd, kao i 

svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja za 2015. 

godinu „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva Ada, 

nezavisni u odnosu na „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog 

liva Ada u skladu sa zahtevima IFAK-ovog etičkog kodeksa za profesionalne računovođe 

i u skladu sa posebnim zahtevima Zakona o tržištu kapitala,   Zakona o reviziji,Zakona o 

privrednim društvima i drugom relevantnom zakonskom regulativom Republike Srbije; 

 

- Da društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd tokom 

prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje druge 

usluge „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva Ada niti 

njemu povezanim licima. 

 

 

 

 

S poštovanjem,  

 

 

Bogoljub Aleksić  

 

Direktor 

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. 



БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2015. године

- у хиљадама динара -

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
31.12 2014.

Почетно стање
01.01.203.

1 2 3 4 5 6 7
АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010
+ 0019 + 0024 + 0034) 0002 40.995 43.369

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

14

378 493

010 и
део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012
и део
019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
права

0005

013 и
део 019 3. Гудвил 0006

014 и
део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 378 493

015 и
део 019

5. Нематеријална имовина у
припреми 0008

016 и
део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

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

0010 15 40.617 42.876

020, 021
и део
029

1. Земљиште 0011 3.893 3.893

022 и
део 029 2. Грађевински објекти 0012 2.461 2.740

023 и
део 029 3. Постројења и опрема 0013 34.263 36.243

024 и
део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и
део 029

5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и
део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016

027 и
део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и
део 029

8. Аванси за некретнине, постројења
и опрему 0018

Попуњава правно лице

Матични број 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 2 5 1

Назив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште АДА, Молски пут 4



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

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

030, 031
и део
039

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и
део 039 2. Основно стадо 0021

037 и
део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и
део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим
047

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

0024

040 и
део 049

1. Учешћа у капиталу зависних
правних лица 0025

041 и
део 049

2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким
подухватима

0026

042 и
део 049

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

0027

део 043,
део 044
и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043,
део 044
и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045
и део
049

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045
и део
049

7. Дугорочни пласмани у
иностранству 0031

046 и
део 049

8. Хартије од вредности које се држе
до доспећа 0032

048 и
део 049

9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

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

0034

050 и
део 059

1. Потраживања од матичног и
зависних правних лица 0035

051 и
део 059

2. Потраживања од осталих
повезаних лица 0036

052 и
део 059

3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и
део 059

4. Потраживање за продају по
уговорима о финансијском лизингу 0038



054 и
део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и
део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и
део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
СРЕДСТВА 0042 16 843 1.196



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 67.428 70.097

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050) 0044 17 31.672 33.275

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 11.482 12.349

11 2. Недовршена производња и
недовршене услуге 0046 3.138 8.718

12 3. Готови производи 0047 15.887 11.561

13 4. Роба 0048 1.117 583

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 48 64

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

0051 18 7.030 24.891

200 и
део 209

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

201 и
део 209

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

202 и
део 209

3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и
део 209

4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и
део 209

5. Купци у земљи 0056 2.827 11.191

205 и
део
209

6. Купци у иностранству 0057 4.203 13.700

206 и
део 209

7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 19 183 107

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

0061

23 осим
236 и
237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 +
0066 + 0067)

0062
20

1.055 693

230 и
део 239

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

231 и
део 239

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

232 и
део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 1.055 693

233 и
део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7
234,
235,

238 и
део 239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068

21
26.603 10.719

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069
22

722 250

28 осим
288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

23
163 162

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

0071 109.266 114.662

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072
24

51.765 47.034

ПАСИВА

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

0401 91.015 80.931

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

0402 80.265 71.772

300 1. Акцијски капитал 0403
25

80.265 71.772

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0411

047 и
237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ
АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413
26

244 244

330

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

0414

33 осим
330

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

0415

27

1.550 352



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

33 осим
330

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

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(0418 + 0419) 0417

28
8.956 8.563

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0418 70 3.661

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0419 8.886 4.902

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 4.426 9.126

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

29
3.948 5.288

400 1. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове
обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429 3.948 5.288

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и
409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

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

0432
30

478 3.838

410 1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

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

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи 0437 478 3.838

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање
_____ 20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441

42 до
49

(осим
498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 13.825 24.605

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

0443
31

3.367 10.930

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

427
5. Обавезе по основу сталних
средстава и средстава обустављеног
пословања намењених продаји

0448

424,
425,

426 и
429

6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 3.367 10.930

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
И КАУЦИЈЕ 0450

32
359 1.070

43 осим
430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451
33

4.040 4.814

431 1. Добављачи - матична и зависна
правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна
правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана
правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана
правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 4.040 4.494

436 6. Добављачи у иностранству 0457 320

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и
46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ
ОБАВЕЗЕ 0459

34
6.036 7.223

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

35
1 568

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 22

49 осим
498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 -
0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)
≥ 0

0463 .

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 109.266 114.662

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 24 51.765 47.034

Законски заступник
У AДИ М.П. _____________________________

Дана  28.02.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



БИЛАНС УСПЕХА
за период од  01.01 до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна,
рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим
62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001

5
131.479 170.295

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 5.1 5.930 4.778

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

1003

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

1004

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

1005

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

1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем
тржишту 1007 1.496 818

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008 4.434 3.960

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

1009 5.2 125.549 165.517

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

1010

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

1011

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

1012

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

1013

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

5.2.1
32.251 47.563

615 6. Приходи од продаје готових производа и
услуга на иностраном тржишту 1015 5.2.2 93.298 117.954

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

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

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

1018 6 141.633 163.858

Попуњава правно лице

Матични број 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 2 5 1

Назив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште АДА, Мoлски пут 4



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019
6.1

4.148 2.767

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 6.2 1.255 519

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 6.3 21.539 33.997

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6.4 19.592 19.580

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 6.5 70.420 87.276

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6.6 11.546 11.717

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 6.7 2.373 2.365

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 6.8 1.199 361

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029
6.9

9.561 5.276

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 6.437

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 10.154

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 7 900 2.002

66, осим 662,
663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +
1036 + 1037)

1033

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

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних
лица 1035

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

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 147 192

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

1039 753 1.810

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 8 1.183 3.162

56, осим 562,
563 и 564

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

1041

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

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

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



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 630 1.522

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

1047 553 1.640

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 283 1.160

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

1050

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

1051

67 и 68, осим
683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 9 20.194 409

57 и 58, осим
583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 10 518 492

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

1054 9.239 5.194

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

1055

69-59

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

1056
11

4

59-69

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

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056
- 1057) 1058 9.239 5.198

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

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 12 353 296

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 1064 8.886 4.902

Т. НЕТО ГУБИТАК
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069



Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4 5 6

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070
13

0 0

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У АДИ Законски заступник

М.П. _____________________________
Дана 28.02.2016 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од  01.01 до 31.12 20 15. године

- у хиљадама динара -
Група

ПОЗИЦИЈА АОП
Напомена Износ

рачуна,
рачун број Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 8.886 4.902

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу
планова дефинисаних примања

а) добици 2005 1.550 352

б) губици 2006

332

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

а) добици 2007

б) губици 2008

333

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

а) добици 2009

б) губици 2010

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

334

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

а) добици 2011

б) губици 2012

Попуњава правно лице

Матични број 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 2 5 1

Назив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште АДА, Молски пут 4



Група

ПОЗИЦИЈА АОП
Напомена Износ

рачуна
, рачун број Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената заштите
ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају

а) добици 2017

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019 1.550 352

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021) ≥ 0 2022 1.550 352

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002
+ 2022 - 2023) ≥ 0 2024

36
10.436 5.254

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001
+ 2023 - 2022) ≥ 0 2025

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 >
0

2026

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

У АДИ Законски заступник

М.П. _____________________________

Дана 28.02.2016 године



Попуњава правно лице
Матични
број 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 25511511

Назив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште АДА, Молски пут 4

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од  01.01до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна
година

1 2 3 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

3001 178.956 177.846
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 155.480 172.485

2. Примљене камате из пословних активности 3003 147 192

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 23.329 5.169

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 152.491 167.107

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 68.196 76.266

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 74.607 85.255

3. Плаћене камате 3008 683 1.434

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 9.005 4.152

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 26.465 10.739

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

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013

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

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

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

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 4.465

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава 3021 4.465

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

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

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 4.465

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 5.357I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 5.357

Позиција АОП Износ



Текућа година Претходна
година

1 2 3 4

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 10.905 12.085

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 10.905 11.496

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036 589

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 10.905 6.728

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 178.956 183.203

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 163.396 183.657

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 15.560

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 454

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 10.719 10.415

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 324 758

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) 3047 26.603 10.719

У АДИ Законски заступник

М.П. _____________________________

Дана 28.02.2016.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице

Матични број 0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра
делатности 2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2 2 5 1

Назив ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште АДА, Молски пут 4

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01 до 31.12. 2015. године

- у хиљадама динара –

Редни
број

ОПИС
Компоненте капитала

АОП

30

АОП

31

АОП

32

Основни капитал
Уписани а

неуплаћени
капитал

Резерве

1 2 3 4 5

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2014

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 41.631 4020 4038 244

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2014
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4006 41.631 4024 4042 244

4.

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 30.141 4026 4044

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2014
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 71.772 4028 4046 244

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7.

Кориговано почетно стање текуће
година на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4014 71.772 4032 4050 244

8.

Промене у текућој 2015 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 8.493 4034 4052

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2015
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 80.265 4036 4054 244



Редни
Број

ОПИС

Компоненте капитала

АОП

35

АОП

047 и 237

АОП

34

Губитак
Откупљене
сопствене

акције
Нераспоређени

добитак

2 6 7 8

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2014

а) дуговни салдо рачуна 4055 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 33.802

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2014
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4059 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4060 4078 4096 33.802

4.

Промене у претходној 2014години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097 30.141

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098 4.902

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2014

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

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 8.563

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4067 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4068 4086 4104 8.563

8.

Промене у текућој 2015години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 4087 4105 8.493

б) промет на потражној страни рачуна 4070 4088 4106 8.886

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2015
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 4089 4107

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 8.956



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе
резерве

Актуарски
добици или

губици

Добици или губици
по основу улагања у

власничке
инструменте

капитала
1 2 9 10 11

1.

Почетно стање претходне године на дан
01.01.2014

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 253 4146

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2014
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б -
2а + 2б) ≥ 0 4114 4132 253 4150

4.

Промене у претходној 2014 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 99 4152

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2014
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 352 4154

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б -
6а + 6б) ≥ 0 4122 4140 352 4158

8.

Промене у текућој 2015 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 1.198 4160

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2015
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 1.550 4162



Редни
број

ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по
основу удела у осталом

добитку или губитку
придружених друштава

Добици или
губици по основу

иностраног
пословања и

прерачуна
финансијских

извештаја

Добици или губици
по основу хеџинга

новчаног тока

1 2 12 13 14

1.

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.2014

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2014
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

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

4.

Промене у претходној 2014 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 4206

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2014

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

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

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

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

8.

Промене у текућој 2015 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 4214

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2015
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

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



Редни
број ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал

[∑(ред 1б кол 3 до
кол 15) - ∑(ред 1а

кол 3 до кол 15)] ≥ 0
АОП

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

кол 15)] ≥ 0
АОП

337
Добици или губици по

основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1.

Почетно стање претходне године на
дан 01.01.2014

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 75.930

2.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219
4236 4245

б) исправке на потражној страни рачуна 4220

3.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2014
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 75.930

4.

Промене у претходној 2014 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна 4224 5.001

5.

Стање на крају претходне године
31.12.2014
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 4248
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 80.931

6.

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227
4240 4249

б) исправке на потражној страни рачуна 4228

7.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 80.931

8.

Промене у текућој 2015 години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231
4242 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232 10.084

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2015
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а – 8б) ≥ 0 4233

4243 91.015 4252
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

М.П. _____________________________

Дана: 28.02.2015.године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,  задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



„ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ „АД

АДА

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2015 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 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 2014 године друштво је разврстано у мало
правно лице).
Друштво је регистровано  код Агенције за привредне регистре, и ускладило оснивачки акт и
статут 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
БД 77792/2014 од 18.09.2014. године, БД 89900/2015 од 26.10.2015.године.
Седиште друштва је у Ади, Молски пут, број 4.

Порески идентификациони број (ПИБ): 101092251; Матични број: 08208409

Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца у 2015  години је 86
(у 2014– 99). Број запослених на дан 31.12.2015 године је 84 радника, од тога 76 су стално
запослени а 8 радника су запослена на одређено време.
Кратак историјат друштва

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. На аукцији већински власник постаје
конзорцијум. Акције предузећа укључене су на ванберзанско тржиште Београдске берзе
МТП-сегмент тржишта, 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.
Крајем 2014 године припремљена је тендерска документација за поновну приватизацију
друштва. Одлуком Министарства привреде бр.023-02-01839/2014-05 од 25.11.2014. године,
одређено је да се поступак приватизације спроводи:

-моделом продаје капитала,
-методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.

01.04.2015. године објављен Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са
јавним надметањем, ради продаје капитала, ( шифра поступка: ЈР 10/15) али заинтересованих
купаца није било.

27.11.2015. године објављен Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са
јавним надметањем, (шифра поступка: ЈР 177/15) ради продаје капитала, (100% од
процењене вредности капитала на дан 31.12.2014. година), заинтересованих купаца није било.

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји привредног друштва „Потисје-Прецизни лив“АД за обрачунски
период који се завршава 31.12.2015. 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, 62/2013), другим подзаконским прописима
донетим на основу тог Закона, и изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама које
су утврђене Правилником о рачуноводству.

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије
наведено.Упоредни подаци приказани су у хиљадама (РСД )важећим на дан 31.12.2014.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; смањење или
повећање  залиха учинака, трошкови материјала; трошкови горива и енергије, трошкови
зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови амортизације и дугорочних
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.

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 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).

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.

За некретнине, постројења и опрему није обавезна сваке године провера корисног века
трајања. Корисни век трајања преиспитује се ако је дошло до значајних промена у односу на



последњи годишњи извештај. 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.

Друштво је евидентирало грађевинско земљиште под објектом и грађевинско земљиште око
објекта, по процењеној вредности зависног проценитења.

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.

Процењени користан век употребе некретнина постројења и опреме не врши се сваке
године.

Основица за обрачун амортизације средстава је набавна вредност.
Преостала вредност је нето износ који предузеће очекује да ће добити за средство на крају

корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења.
Да би средство било признато као стално средство и подлегло обрачуну амортизације

треба да испуњава два услова:
 да је његов корисни век дужи од годину дана и
 критеријум значајности,ако је вероватно да постоји економска корист,а његова набавна

вредност у моменту стицања је већа од просечне бруто зараде у републици Србији-
последњи објављен податак.
Амортизационе стопе, утврђене на основу процењеног корисног века употребе (без

утврђивања резидуалног остатка) су:
- грађевински објекти 2,50% - 20%
 погонска опрема 5,00% - 50%
 алат са калкулативним отписом 12,5% - 50%
 грађевински објекти и опрема стављени

ван употребе 5% - 50%

3.13.Залихе

Залихе основног и помоћног материјала, резервних делова, алата и пословног иситног
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. У зависне 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;
-трошкови амортизације и резервисања,
-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 њихово свођење 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, и на осново
процене руководства о наплативости потрживања.

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 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 МРС19 “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,
порески биланс их не признаје, а 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. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

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
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014
у 000 дин.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1.496 818
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 4.434 3.960
5.1. Свега приходи од продаје робе 5.930 4.778
Приходи од продаје производа на домаћемтржишту 32.236 47.529
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 15 34
5.2.1.Свега  приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржиишту

32.251 47.563

Приходи од продаје производа на иностраном тржи. 90.535 115.671
Приходи од продаје услуга на иностраном тржи. 2.763 2.283
5.2.2 Свега приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржиишту

93.298 117.954

5.2.Свега приходи од продаје производа и услуга 125.549 165.517
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 131.479 170.295

Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износе 33.748 хиљада динара или 25,67%,
а на ино тржишту износе 97.732 хиљада динара или 74,33 %. од пословних прихода

6. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

6.1. Набавна вредност продате робе 4.148 2.767
6.2. Смањење залиха недовршене произвоодње и учинака 1.255 519
6.3. Трошкови материјала 21.539 33.997
6.4. Трошкови горива и енергије 19.592 19.580
6.5. Трош.зарада, накнада зарада и остали лични расходи 70.420 87.276
6.6. Трошкови производних услуга 11.546 11.717
6.7. Трошкови амортизације 2.373 2.365
6.8. Трошкови резервисања 1.199 361
6.9. Нематеријални трошкови 9.561 5.276

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 141.633 163.858



6.1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

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

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Набавна вредност продате робе на велико 4.148 2.767
УКУПНО: 4.148 2.767

6.2. (ПОВЕЋАЊЕ) СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКA

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014
у 000 дин.

Смањење вредности залиха нед. произ. и гот.про. 1.255 519

Уупне залихе  готових производа обезвређене су 8,39%, aли највећи проценат се односи на
некурентне залихе, које су застареле и годинама нису продаване. Износ обезвређења је 1.455
хиљада динара

На неколико позиција цена коштања је била већа од нето продајне дене па је извршено
свођење залиха на нижу цену за 116 хиљада динара.

6.3. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Трошкови материјала за израду 17.351 26.578
Трошкови осталог материјала 260 421
Трошкови резервних делова 2.070 4.801
Трошкови ситног инвентара, и алата 1.858 2.197

УКУПНО: 21.539 33.997

6.4. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Трошкови горива-бензин и нафтини деривати 1.061 1.031
Трошкови електричне енергије 10.034 11.151
Трошкови енергије из природног гаса 8.330 7.132
Трошкови угља 167 266

УКУПНО: 19.592 19.580



6.5. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ
РАСХОДИ

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

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 55.804 70.313
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца 9.989 12.568
Трошкови накнада по уговорима (допунски рад) 1.061 140
Остали лични расходи и накнаде 3.566 4.255

УКУПНО: 70.420 87.276

Бруто зарада у 2015 је мања због мањег броја запослених и умањене зараде због примене
закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.116/2014), који је
у примени од новембра 2014.године.

6.6. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга друштва састоје се од:

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Трошкови услуга на изради учинака 6.376 5.987
Трошкови транспортних услуга 3.876 3.710
Трошкови услуга одржавања 1.017 1.576
Трошкови услуга рекламе и пропаганде 13 /
Остали трошкови производних услуга 264 444

УКУПНО: 11.546 11.717

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

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Трошкови амортизације-нематеријалних улагања 115 115
Трошкови амортизације-грађевинских објеката 279 323
Трошкови амортизације-опрема 1.979 1.927

УКУПНО 2.373 2.365

6.8. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА И АКТУАРСКИ ДОБИЦИ
Трошкови резервисања друштва односе се на отпремнине приликом одласка у пензију

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Резервисања за отпремнине приликом одласка у
пензију и актуарски добици. 1.199 361

УКУПНО: 1.199 361



Усвојени су одлуком Одбора директора бр.92 од 29.01.2016. године.

6.9. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Трошкови непроизводних услуга 2.536 1.904
Трошкови репрезентације 540 644
Трошкови премија осигурања 542 560
Трошкови платног промета 461 449
Трошкови пореза 849 869
Остали нематеријални трошкови 4.633 850

УКУПНО: 9.561 5.276

7. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Приходи од камата по виђењу код од банке 147 192
Позитивне курсне разлике 733 1.810
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 20 /

УКУПНО: 900 2.002

8. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Расходи камата 630 1.522
Негативне курсне разлике 553 1.122
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле / 518

УКУПНО: 1.183 3.162
.

9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Добици од продаје материјала 21 /
Вишкови 5 2
Приходи од смањена обавеза 215 124
Приходи од укидања дугорочних резервисања 1.152 /
Приходи од наплате трошкова судског спора 18.801 /
Остали непоменути приходи / 283

УКУПНО: 20.194 409



10. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Мањкови 5 /
Расходи по основу директних отписа потраживања / /
Остали непоменути расходи 477 307
Обезвређење потраживања од купаца 36 185

УКУПНО: 518 492

11. РАСХОДИ-ПРИХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ
МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Остали расходи ранијих година / /
УКУПНО / /
Приходи из ранијих година / 4
Нето добитак-губитак пословања које се
обуставља / 4

12. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

-по основу губитка ранијих година / /
-по основу разлике пореске и књиг амортизације 170 194
-по основу неискоришћених пореских кредита 0 0
-по основу дугорочних резервисања 201 150
-по -основу неплаћених јавних прихода -18 -48
Одложени порески расходи 353 296

Одбор директора одлуком бр.96, од 24.02.2015. године усвојио је одложена пореска
средства и одложене пореске расходе у складу са МРС-12.
План добити и план улагања у инвестиције у нардним годинама, у којима се процењује и
будући порез на добит усвојен је на истој седници одлуком бр.96.

13 ИСКАЗИВАЊЕ ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈИ

Друштво је емитовало само обичне акције 83.262 акција
Зарада по акци ји износи 106,71 динара.( на АОП-у 1070 није исказан податак)



14. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

014 Мерна гасна станица
Набавна вредност 1.150 1.150
Исправка вредности 772 657
Неотписана-садашња вредност 378 493

15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

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

Опис Земљиште
Грађевин

ски
објекти

Постројења
и опрема

Некретнине,
постројења и

опрема
у припреми

Аванси за
некретнине,
постројења
и опрему

УКУПНО

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
Почетно стање -
1. јануар. 2015. год. 3.893 14.865 134.404 153.162
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Нова улагања
Отуђења и расходовање
Остало-вишак основног
средства

Крајње стање
31.децембар 2015. 3.893 14.865 134.404 153.162

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Почетно стање -
1.јануар 2015. год. 12.125 98.161 110.286
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Амортизација 279 1.980 2.259
Губици због
обезвређења
Отуђења и расходовање
Остало
Крајње стање -
31. децембар 2015 0 12.404 100.140 112.545
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ

31.децембра.15 3.893 2.461 34.263 40.617
31.децембра.14 3.893 2740 36.243 42.876



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 питању је старија опрема

Предузеће је посебно пописало опрему ван употребе која нема садашњу вредност и
функционално је неупотребљива и застарела.Набавна вредност опреме ван употребе износи
10.312 хиљада динара. Обезвређење некретнина постројења и опреме није вршено.
У биланс стања је укњижено градско грађевинског земљишта по процењеној вредности под
01.01.214. 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.

16. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

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

Опис
31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Почетно стање – 1. јануара 1.196 1.492
Повећање у току године / /
Смањење у току године 353 296
Крајње стање – 31.децембар 843 1.196

У складу са МРС 12 Одбор директора, одлуком бр 96 усвојио је кумулативно одложене
пореска средства.

17. ЗАЛИХЕ

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:

31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Материјал 9.780 10.456
Резервни делови, 1.702 1.893
Ситан пословни инвентар и алати 0 /
Недовршена производња 3.138 8.718
Готови производи 15.887 11.561
Трговачка роба 1.117 583
Дати аванси 48 64

УКУПНО: 31.672 33.275



18. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Стање потраживања друштва  може се приказати на следећи начин:

. Сва већа потраживања су усаглашена за 2015 годину путем ИОС-а отворених ставки.
Потраживања од купаца у земљи и иностранству су усаглашена 100 % од укупних
потраживања
У складу са МРС-8-исправка вредности потраживаља представља рачуноводствену процену
руководства.

19. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Опис 31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Потраживања за више плаћен порез на добит 2 2
Потраживања за накнаде зарада које се
рефундирају 181 105

УКУПНО 183 107

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Опис 31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Краткорочни кредит дат запосленима 1.055 693

21. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Опис
31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Текући (пословни) рачуни 157 455
Благајна 0 0
Девизни рачун 14.283 10.264
Остала новчана средства 12.163 /

УКУПНО: 26.603 10.719

Опис 31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Купци у земљи 2.863 11.191
Исправка вредности потраживања од купаца -36 /
Купци у иностранству 34.558,58 EUR 4.203 13.885
Исправка вредности потраживања од купаца 0 -185

УКУПНО
7.030

24.891



22. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Стање ПДВ  друштва може се приказати на следећи начин:

23. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Опис
31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014
у 000 дин

Активна временска разграничења 163 162
УКУПНО 163 162

24. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

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 31.12.2015. износе
ЕУР 425.605,31 или 51.765.хиљада динара.(АОП-0072 и 0465)

25. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ

Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

Опис
31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014
у 000 дин

Потраживања за више плаћен ПДВ 433 /
Порез на додату вредност 289 250

УКУПНО 722 250

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014.
у 000 дин.

Акцијски капитал 80.265 71.772
-oбичне акција 80.265 71.772

УКУПНО 80.265 71.772



25.a УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:

Номинална вредност једне акције износи:964,00 динара.

%
учешћа

31.12.2015

у дин.

Брoj akција
31.12.2015

Број
акц
ио-

нара

Број
акција

31.12.2014

31.12.2014
.

у.дин.
Агенција за
приватизацију 72,79071 58.425.148 60.607 1 60.607 52.243.234
Акционарски фонд 0,10329 82.904 86 1 86 74.132

Maњински акционари 14,80748 11.885.156 12.329 99 12.329 10.627.598
«ВАЛКО» ДОО
Бачка Топола 12,29852 9.871.360 10.240 1 10.240 8.826.880
УКУПНО УЧЕШЋА У

КАПИТАЛУ 100,0000 80.264.568 83.262 102 83.262 71.771.844

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.
У 2015 извршено је претварање нераспоређене добити у акцијски капитал, тако што је
повећана номинална вредност једне акције са 862,00 динара на 964,00 динара. Одлука
Скупштине акционара бр.131 од 12.06.2015 и сагласност Агенције за приватизацију
бр:3072/02-2909 од 29.09.2015. године. Број акција и структура акцијског капитала остала је
непромењена.

26. 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.

27. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014
у 000 дин.

Актуарски добици 1.550 352
УКУПНО 1.550 352

Опис
31.12.2015.
у 000 дин.

31.12.2014
у 000 дин.

Законске резерве 244 244
УКУПНО 244 244



28. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ

Нераспоређена добит друштва може се приказати на следећи начин:

У 2015 извршено је претварање нераспоређене добити у акцијски капитал, износ 8.493
хиљада динара, тако што је повећана номинална вредност једне акције са 862,00 динара на
964,00 динара. Одлука Одбора Скупштине акционара бр.131 од 12.05.2015 и сагласност
Агенције за приватизацију бр:3072/02-2909 од 29.09.2015. годин

Финансијски извештаји за 2015. годину одобрени 24.02 2015.године, одлуком одбора
директора бр.97.

29. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

Опис
31.12.2015.

у  дин
31.12.2014.

у  дин
1. Дисконтна стопа 4,50 8,00
2. Процењена стопа раста просечне зараде 0,00 6,30
3. Проценат флуктуације 5,00 4,00
4. Износ отпремнине у моменту резервисања 182.301 182.946
5. Износ отпремнине у претходном обрачуну 182.946 182.679
6. Укупан бр. запослених на дан 1.1.текуће го. 81 92
7. Укупан бр. Запослених који су напустили
друштво у току године 5 13
8.Од тог броја пензионисаних радника којима
је исплаћена отпремнина приликом одласка у
пензију у току године 1 7
9. Укупан број новозапослених у току године 0 1
10.Укупан бр. Запослених на дан 31.12. године 76 81
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

Опис 31.12.2015
у 000 дин.

31.12.2014
у 000 дин

Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2014. 8.563 33.802

Исправка грешке и промена рачуноводствене политика / /
Кориговано стање нераспоређене доби / /
Распоређена добит у 2015, исплаћена дивиденда / /
Остала повећања / /
Остала смањења -нераспоређена добит ранијих година -8.493 -30.141
Остала смањења- актуарски добици
Нераспоређена добит текуће године 8.886 4.902
Стање на дан 31.12.2015. 8.956 8.563



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

31.12.2014
У дин-

1.
Износ обавеза за резервисања за отпремнине на дан
01.01.2015. ( почетно стање на рачуну 404) 5.287.657

2. Трошак текуће услуге рада 103.483
3. Трошак камате 502.327
4. Актуарски добитак /(губитак) 1.551.234

5.
Износ укидања у току 2015 године раније формираног
резервисања закључно са 31.12.2015. године. 187.596
Износ обавезе з резервисање за отпремнине на дан
31.12.2015. ( крајње стање на рачуну 404)

3.947.671

7.

Пројектовани износ резервисања на дан 31.12.2015
године на основу претпоставки валидних на дан
31.12.2014. године 5.498.905

8. Износ стварно исплаћене отпремнине у току године 187.596
9. Книжење резервисања -1.152.390
10 Књижење актуарски добитак 1.198.963

Дугорочна резервисања за отпремнине ради одласка у пензију у складу са МРС-19  Одбор
директора је усвојио одлуком бр. 91 од 29.01.2016. године.

30.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 7322 рок отплате 31.05.2016. год.
-партија 6730 рок отплате 21.03.2017. год.

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

Опис Ознака
партије

ЕUR
2015

Каматна
стопа

номин.

31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014
у 000 дин

Дугорочни кредити у
земљи

%

Девизни кредит од банке
Пираеус банка ( бојлерлав) 7322 0 7,459 0 1.448
Од банке, у дин. са валутном
кл. Пираеус банка. 6730 3.897,51 7,463 478 2.390

УКУПНО 1-2 3.897,51 478 3.838



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

Опис Ознака
партије

ЕУР
2015

Камат
на

стопа
%

31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Део дугорочни кредити у земљи
1.Од Пираеус банке, у дин. са
валут.клаузулом

64556
0 7,583 0 1.874

2. Девизни кредит од Пираеус банке 7419 0 7,583 0 3.586
3. Девизни кредит од Пираеус банке 7322 11.967,62 7,459 1.456 3.558
4. Пираеус банка  са валут. кл 6730 15.590,76 7,463 1.911 1.912

УКУПНО 27.558,38 3.367 10.930

У 2015. Години нису подизани ни краткорочни ни дугорочни кредити. Нема доцње при
враћању кредита.

32. ПРИМЉЕНИ AВАНСИ

Обавезе за примљене авансе могу се приказати на следећи начин:

Аванс је примљен за израду алата, ради освајања нових позиција.

33. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА-ДОБАВЉАЧИ

Опис 31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014
у 000 дин

Обавезе из пословања
Добављачи у земљи 4.040 4.494
Добављачи у иностранству 0 320

УКУПНО 4.040 4.814

Обавезе према добављачима су усаглашене 99,62%. Није усаглашен износ од 15.хиљада
динара, зато што повериоци нису вратили извод отворених ставки.

Опис 31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014
у 000 дин

Обавезе из пословања
Примљени аванси из иностранства –( 2.950-2015 359 1.070

УКУПНО 359 1.070



34.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

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

31.12.2015.
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 2.849 3.622
Обавезе за порезе на зараде и накнаде 360 457
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 899 1.100
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 808 989
Обавезе за нето накнаде зарада-боловање 134 87
Обавезе за порезе и доп.-боловање,порођајно 52 34
Обавезе за порезе и доп.-боловање,порођајно 35 24
Обавезе по основу камата и трошкова финанс. 0 200
Обавезе према физ.лицима за накнаде 40 0
Остале обавезе 859 710

УКУПНО 6.036 7.223

35. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Опис 31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Обавезе за порез на додату вредност
обрачунати ПДВ на мањак по попису
децембар 2015. године 1

568

УКУПНО 1 568

36. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

Опис 31.12.2015
у 000 дин

31.12.2014.
у 000 дин

Нето добитак 8.886 4.902
Нето остали свеобухватни добитак 1.550 352

УКУПНО 10.436 5.254

37. СУДСКИ СПОРОВИ

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

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

Бивша радница, покренула судки поступак у Основном суду у Сенти
Посл.бр. 2.ПИ.5/2015 од 24.09.2015.године.



38. 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 31.12.15 31.12.14
ДИН. ДИН.

1 ЕUR 121,6261 120,9583

Продајни курс по коме се прерачунавају кредити у динарима са валутном клаузулом од
Пираеус банке износи 1 ЕUR= 122,5991 ДИН.

У Ади: 28.02.2016

М.P
Законски заступник:

Милутин Вицо






















