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UVOD
POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA ADA, matični broj
08208409, sa sedištem u Adi, Molski put br. 4 ( „Izdavalac“ ili „Društvo“ ) je javno akcionarsko
društvo, čiji je akcionarski kapital podeljen na 180.292 obične akcije nominalne vrednosti 1.128,00
dinara, sa registracionim oznakama CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPPLAE62194, a broj uključenih
običnih akcija u trgovanje na MTP Belex tržištu Beogradske berze ad Beograd ( “Berza” ) je 83.262
akcije.
Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva, od dana 15.06.2018. godine, Društvo izdaje 97.030
novih običnih akcija, nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSPPLAE62194, koje su upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti ad Beograd
(“Centralni registar hartija od vrednosti”), dana 08.02.2019.godine.
Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) u članu 13. definiše
obavezu izdavaoca da pribavi odobrenje Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije ( „Komisija
za hartije od vrednosti“ ) pre objavljivanja prospekta za uključenje hartija od vrednosti na regulisano
tržište, odnosno MTP.
Jedinstveni prospekt („Prospekt“) za odobrenje uključenja akcija na MTP se odobrava od strane
Komisije za hartije od vrednosti i potom u elektronskom obliku objavljuje na internet stranici Društva,
www.ppl-ada.com .
Društvo, članovi Odbora direktora i generalni direktor, prihvataju odgovornost za tačnost i potpunost
ovog Prospekta i informacija koje Prospekt sadrži i potvrđuju da Prospekt ne izostavlja bilo šta što
može da utiče na unos takvih informacija.
Društvo potvrđuje da, prema njegovom najboljem znanju, ovaj Prospekt sadrži tačan i potpun
pregled aktive i pasive, finansijske pozicije i poslovnih rezultata Društva, kao i prava i obaveze koje
proističu iz akcija Društva, kako bi potencijalni investitori mogli da izvrše razumnu procenu ulaganja.
Informacije koje se nalaze u ovom Prospektu samo služe za razmatranje prilikom procene od strane
investitora.
Društvo nije ovlastilo bilo koje treće lice da deli bilo koje informacije u pogledu Prospekta i izdavanja
akcija Društva.
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SKRAĆENI PROSPEKT
U skladu sa članom 16. Zakona o tržištu kapitala, ovaj skraćeni prospekt predstavlja sastavni deo
Prospekta i sadrži ukratko najvažnije karakteristike i rizike u vezi sa Društvom i hartijama od
vrednosti, odnosno akcijama Društva („Skraćeni prospekt“).
U vezi sa sadržajem Skraćenog prospekta, investitori se upozoravaju o sledećim činjenicama:
 Skraćeni prospekt smatra se uvodom u Prospekt;
 Svaka odluka o ulaganju u akcije treba da bude zasnovana na celokupnom sadržaju
Prospekta;
 Društvo kao izdavalac i lica koja su sastavila Skraćeni prospekt solidarno odgovaraju za
nastalu štetu, ali samo u slučajevima kada Skraćeni prospekt dovodi u zabludu i kada je
netačan ili nedosledan u odnosu na druge delove Prospekta.

1. PODACI O DRUŠTVU
1.1. Osnovni podaci i razvoj Društva
Puno poslovno ime:
POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA ADA
Skraćeno poslovno ime: AD POTISJE-PRECIZNI LIV ADA
Registrovano sedište: Molski put br.4, 24 430 Ada
Matični broj: 08208409
Poreski identifikacioni broj: 101092251
Datum osnivanja: 02.07.1998.godine
Datum registracije u Registru privrednih subjekata: 03.09.2005.godine
Pravna forma Društva: akcionarsko društvo
Pretežna delatnost: Livenje čelika (šifra delatnosti – 2452)
Broj telefona i e-mail za dobijanje informacija u vezi sa Prospektom:
+381 + 381 64 8483524, jaksic.ivana@ppl.rs .
Osnovni kapital Društva registrovan u Agenciji za privredne registre iznosi
203.369.376,00 dinara, a sastoji se od 197.715.376,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala, na dan
08.02.2019. godine i 5.654.000,00 upisanog i unetog kapitala na dan 22.02.2008.godine.
Na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva, od 15. juna 2018. godine, Društvo izdaje 97.030
novih običnih akcija nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, ukupne nominalne vrednosti
109.449.840,00 dinara. Akcije imaju CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPPLAE62194.
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Izdavalac je javno akcionarsko društvo, ukupan osnovni kapital je u potpunosti uplaćen i akcije su
registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.
Osnovni kapital u Agenciji za privredne registre, nakon povećanja, okončanjem i registrovanjem 8A
emisije akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti dana 08.02.2019.godine je podeljen na
180.292 obične akcije, nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSPPLAE62194, ukupne vrednosti 203.369.376,00 dinara.
Dana 28.06.2012. godine, Društvo je promenilo svoju pravnu formu u javno akcionarsko društvo.
Važeća verzija usklađenog Osnivačkog akta je od dana 28. juna 2012. godine.
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu razvrstano u malo pravno lice.
Društvo poseduje sertifikat za kvalitet EN ISO 9000:2015 TUV NORD CERT GmbH.
Razvoj Društva
Društvo je osnovano 1960. godine pod nazivom „Iskra“ Ada. Godine 1976. izvršeno je integrisanje sa
„Famil Potisje“ iz Ade, tako da preduzeće posluje kao OOUR u njegovom sastavu i menja naziv u
„Precizni liv“ Ada. 1990. godine Društveno preduzeće „Potisje“ transformiše se u holding kompaniju,
a „Potisje-Precizni liv“ postaje deoničarsko društvo za livenje preciznih odlivaka. Godine 1998.,
izvršena je promena osnivača i promena naziva preduzeća u „Potisje-Precizni liv“ AD za livenje
odlivaka. U periodu od 2004-2005 godine preduzeće poboljšava svoju infrastrukturu i postiže uspeh u
poslovanju što se tiče proizvodnje.
Dana 06.11.2006. godine okončan je postupak privatizacije, tako da je većinski društveni kapital
100% transformisan u akcijski kapital. Na aukciji većinski vlasnik postaje Konzorcijum. Akcije
preduzeća uključene su na vanberzansko tržište Beogradske berze MTP-segment tržišta, od
27.08.2007. godine. U 2008. godini izvršena su dodatna ulaganja u savremenu opremu za obavljanje
proizvodnje (presa za tvrdi vosak, bojlerklav, protočna žarna peć, spektrometar), i počela je da se
koristi tehnologija za tvrdi vosak prilikom izrade odlivaka.
Dana 26.05.2009. godine Agencija za privatizaciju raskinula je Ugovor o prodaji društvenog kapitala
metodom javne aukcije sa kupcem. Akcijski fond postaje većinski vlasnik u čiju korist je preneto
60.607 akcija ili 72,79071% kapitala. Akcijski fond imenuje privremenog zastupnika kapitala.
Od avgusta 2010. godine Agencija za privatizaciju preuzima 60.607 akcija od Akcijskog fonda, prati
poslovanje livnice i traži nove potencijalne kupce radi ponovne privatizacije. U septembru 2012.
godine Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za učešće na javnom tenderu po skraćenom
postupku radi prodaje svog registrovanog kapitala. Ni posle tri produženja roka javnog tendera za
otkup tenderske dokumentacije, zainteresovanih kupaca nije bilo.
Krajem 2014. godine pripremljena je tenderska dokumentacija za ponovnu privatizaciju društva.
Odlukom Ministarstva privrede br. 023-02-01839/2014-05 od 25.11.2014. godine, određeno je da se
postupak privatizacije sprovodi:
- modelom prodaje kapitala,
- metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.
Dana 01.04.2015. godine objavljen je Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa
javnim nadmetanjem, radi prodaje kapitala, ( šifra postupka: JR 10/15) ali zainteresovanih kupaca nije
bilo.
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Dana 27.11.2015. godine objavljen je Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa
javnim nadmetanjem, (šifra postupka: JR 177/15) radi prodaje kapitala, (100% od procenjene
vrednosti kapitala na dan 31.12.2014. godine), ali zainteresovanih kupaca nije bilo.
U 2016. godini Ministarstvo privrede, Sektor za privatizaciju preuzima, aktivnosti vezane za ponovni
postupak privatizacije livnice. Očekuje se prenos kapitala na namensku industriju. Akcije društva
prenete su u novootvoreni Registar akcija i udela.
Dana 07.06.2017. godine zaključkom Vlade RS 05 Broj:023-10691/2016-3, data je saglasnost da se
akcije privrednog društva Potisje-Precizni liv AD, Ada, i to 60.607 akcija koje prema podacima
Centralnog registra hartija od vrednosti čine 72,79071% ukupnog kapitala društva, prenesu na
Republiku Srbiju, bez naknade.
Istim zaključkom Vlada Republike Srbije je dala saglasnost da se navedene akcije prenesu sa
Republike Srbije na Javno preduzeće „Jugoimport –SDPR“, bez naknade, Ugovorom o prenosu akcija
„Jugoimport –SDPR“ J.P, br. 894-1 od 26.07.2017. godine.
Od 31.08.2017. godine većinski vlasnik je državno Javno preduzeće „Jugoimport –SDPR“, koje se bavi
prodajom naoružanja i vojne opreme, kao i transferom tehnologije i najveća je regionalna kompanija
u oblasti odbrambene industrije.

1.2. Opis poslovnih aktivnosti Društva
Registrovana pretežna delatnost Društva je livenje čelika, sivog liva i bakarnih legura. Društvo je, na
dan ovog Prospekta, proizvođač i u oblasti odbrambene industrije, aktivan samo na srpskom tržištu.
Osnovna delatnost preduzeća je izrada delova tehnologijom preciznog liva od svih kvaliteta legure
železa i legure bakra.
Težinski asortiman delova je od 0,3gr - 1500gr.
Tehnologijom preciznog liva proizvode se odlivci sa vrlo visokim tehnološkim karakteristikama, sa
posebnim akcentom na kvalitet odlivaka i ostvarenjem dimenzionalne tačnosti.
U proizvodnom programu preduzeća zastupljeni su delovi za:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

automobilsku industriju,
pneumatiku-hidrauliku,
poljoprivrednu mehanizaciju,
elektro- industriju,
tekstilne mašine,
alatne mašine, alate,
namensku industriju,
prehrambenu industriju.

Prednosti preciznog liva:
1) tolerancije koje se postižu preciznim livenjem nemoguće je ostvariti drugim načinom
oblikovanja kao što su kokilno livenje, livenje pod pritiskom ili kovanje,
2) moguće je koristiti širok asortiman fero i ne-fero legura i time dobiti odlivak sa željenim
osobinama,
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3) na odlivcima dobiljenim tehnologijom preciznog liva moguće je izvršiti sve vidove termičke
obrade kao i sve vrste površinske zaštite (hromiranje, cinkovanje, niklovanje, elektropoliranje),
4) mogu se raditi odlivci koji imaju razne izdanke, natpise, umetke, zupčanike, prigušnice, razne
proreze, uske žljebove i rupe,
5) korišćenjem preciznog liva mogu se eliminisati investicije u pomoćne alate i opremu
neophodnu, ako bi se delovi izrađivali mašinskom obradom,
6) ovom tehnologijom moguće je kombinovati više delova u jednu celinu čime se smanjuju
troškovi obrade i kontrole.

1.3. Podaci o licu zaduženom za reviziju finansijskih izveštaja
Ovlašćeni revizor Društva za pojedinačne finansijske izveštaje Društva za poslovnu godinu koja se
završila 31. decembra 2016. godine je MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD,
društvo sa ograničenom odgovornošću za revizorske, računovodstvene i konsultantske usluge sa
registrovanim sedištem u Beogradu, Studentski trg 4/V, Srbija, matični broj: 06974848.
U ime MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD DOO, Izveštaje nezavisnog revizora
za 2016. godinu potpisala Mirjana Baić, licencirani ovlašćeni revizor.
Ovlašćeni revizor Društva za pojedinačne finansijske izveštaje Društva za poslovnu godinu koja se
završila 31. decembra 2017. godine je MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD,
društvo sa ograničenom odgovornošću za revizorske, računovodstvene i konsultantske usluge sa
registrovanim sedištem u Beogradu, Studentski trg 4/V, Srbija, matični broj: 06974848.
U ime MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD DOO, Izveštaje nezavisnog revizora
za 2017. godinu potpisala je Mirjana Baić, licencirani ovlašćeni revizor.
Ovlašćeni revizor Društva za pojedinačne finansijske izveštaje Društva za poslovnu godinu koja se
završila 31. decembra 2018. godine je NEXIA STAR D.O.O. BEOGRAD, preduzeće za reviziju,
računovodstvene i poreske usluge, sa sedištem u Beogradu, Južni Bulevar 86/12, matični broj:
17415794.
U ime NEXIA STAR D.O.O. BEOGRAD Izveštaje nezavisnog revizora za 2018. godinu potpisala je Ružica
Majkić, ovlašćeni revizor.

1.4. Izabrane finansijske informacije
Izabrane ključne istorijske finansijske informacije predstavljene su u nastavku.
Izveštajna valuta za potrebe finansijskog izveštavanja je RSD (srpski dinar).
Izdavalac nema zavisna pravna lica niti matično pravno lice u prikazanom razdoblju, te nije sastavljao
konsolidovane finansijske izveštaje za 2016., 2017. i 2018. poslovnu godinu.
Sledeće tabele predstavljaju ključne finansijske informacije i potiču iz finansijskih izveštaja Društva na
dan i za godine koje su se završile 31. decembra 2016, 2017.i 2018. godine zajedno sa pripadajućim
napomenama. Finansijski izveštaji Društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu
Republike Srbije ("Zakon"), koji je objavljen u Službenom glasniku 62/2013, a koji zahteva primenu
Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja ("MSFI") kako su prevedeni na srpski jezik do 31.
jula 2013. godine.
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Bilansne pozicije bilansa stanja:

2016.

2017.

2018.

Aktiva
Stalna imovina
Obrtna imovina
Odložena poreska sredstva
Ukupna aktiva

38.690
72.990
712
112.392

37.033
84.849
785
122.667

53.332
77.135
0
130.467

Pasiva
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Odložene poreske obaveze
Кratkoročne obaveze
Ukupna pasiva

94.225
4.129
0
14.038
112.392

99.289
4.220
0
19.158
122.667

107.155
6.030
214
17.068
130.467

2016.

2017.

2018.

157.680
628
140
158.448

176.911
160
34
177.105

173.534
106
615
174.255

154.377
520
11
154.908

166.158
1.554
264
167.976

164.398
670
7
165.075

3.303
108
20

10.753
-1.394
-228

9.136
-564
401

3.431
-132
3.299

9.131
74
9.205

8.973
-1.000
7.973

Bilansne pozicije bilansa uspeha:
Prihodi
Poslovni prihod
Finansijski prihod
Ostali prihod
Ukupni prihod
Rashodi
Poslovni rashodi
Finansijski rashod
Ostali rashod
Ukupni rashod
Rezultat poslovanja
Poslovni dobitak (gubitak)
Finansijski dobitak (gubitak)
Ostali dobitak (gubitak)
(„ostali prihod“- prihod od prodaje opreme, prodaje otpada
naknadno odobrenI popusti; „ostali rashodi“ - manjkovi,
obezvređivanja potraživanja, reklamacije kupaca)

Dobit (gubitak) pre oporezivanja
Odloženi poreski rashodi
Neto dobit (gubitak)

Bilans novčanih tokova:
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Priliv gotovine iz aktvnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja

2016.

2017.

159.322
162.255

181.318
177.597
3.721
-

2.933
-

-

-

2018.
198.278
193.163
5.115
18.694
10

Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

-

-

18.694

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

1.502
5.198
3.696

5.967
6.351
384

7.256
6.075
1.181
-

160.824
167.453

205.534
217.932

6.629

187.285
183.948
3.337
-

26.603
23
19.997

19.997
640
22.694

22.694
26
10.322

Svega priliv gotovine
Svega odlivi gotovine
Neto prilivi gotovine
Neto odlivi gotovine
Gotovine na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

12.398

Promene na kapitalu:

2016.

2017.

2018.

Osnovni kapital

80.265

99.131

99.131

Gubitak
Neraspoređena dobit
Revalorizacione rezerve
Ukupan kapital

0

0

0

3.299

9.205

7.973

0

0

0

94.225

99.289

107.155

1.5. Položaj Društva na tržištu
Geografsko i industrijsko tržište relevantno za Društvo
Delovi izrađeni ovom tehnologijom, odnosno tehnologijom preciznog livenja, imaju veoma široku
primenu u svim granama industrije: poljoprivredna mehanizacija, elektronika, električni sistemi,
prehrambena industrija, industrija tekstilnih i šivaćih mašina, industrija motora i naoružanja.
„Potisje-Precizni liv“ AD, 50 godina i više stvara imidž i zdravu konkurenciju na domaćem i inostranom
tržištu.
Za domaće tržište je do sada rađeno:
-

Oko 1.800 proizvoda od čelika
Oko 150 proizvoda od bakarnih legura, a za inostrano tržište više od 800 proizvoda.

Glavni potrošači
„Potisje-Precizni liv”AD plasira svoje proizvode na domaćem i stranom tržištu. Odnos plasiranja
proizvoda ino-domaće tržište je cca 70:30 u korist ino tržišta. Plasiranje proizvoda bazira se na
11

poznavanju zahteva pojedinih kupaca i njihove potrebe za našim proizvodima, a sa kojima imamo
uspešnu saradnju.
Na inostranom tržištu:
 Nemačka: „Aweat MBH“, „Bode”, KBA, „Tünkers”, „Man Roland”, „Aubi”), „Brückner”,
„Alcoa” i dr.,
 Italija: „Savio“,
 Češka Republika: „AMF Reece“,
 Mađarska: „Kaszimpex“, kao i preduzeća iz Hrvatske, BiH, Makedonije.
Glavni kupci na domaćem tržištu:








„Zastava-oružje“ Kragujevac,
„Stublina“ Stojnik,
„PPT-Petoletka“ Trstenik,
„Alfa Plam“ Vranje,
„Carbo-Concept“ Pančevo,
„Integral“ Topola,
“Integrity“ Stara Pazova i drugi.

Glavni direktni i indirektni konkurenti
U odnosu na gransku konkurenciju „Potisje-Precizni liv”AD, Ada ima sledeće prednosti:
 Tradicija duga 50 godina ,
 Poznato ime izgrađeno na nemačkom tržištu, i certifikovanog kao ”A„ dobavljač kod velikog
broja kupaca ,
 Certifikat TÜV ISO 9001:2015.
Konkurencija livnici su svi oblici dobijanja metalnih delova drugim tehnologijama (klasično livenje,
sinterovanje, dobijanja mehaničkom obradom itd.).
Kao grane koje predstavljaju tražnju za proizvodima preciznog liva su: poljoprivreda, poljoprivrednoprehrambena industrija, automobilska industrija, elektro industrija, proizvođači tekstilnih mašina,
željezica, avio industrija itd.
Potrebe u oblasti navedenih grana i grupacija opredeljuju položaj Društva.

1.6. Kratak opis faktora rizika
Za potrebe ovog Prospekta, naglasili bismo sledeće rizike koje mogu značajno uticati na Društvo i
njegovo poslovanje (koji su detaljnije opisani u Prilogu I, tačka 4).
FINANSIJSKI RIZICI
Tržišni rizik: S obzirom da je preko 60% izvozno orijentisano, tržišni rizik se odnosi na moguće
promene uslova prodaje dobara i usluga, promene nivoa cena, odnosno repromaterijala, energije i
drugih inputa koji značajnije utiču na cenu koštanja. Tržišni rizik obuhvata valutni rizik, rizik cena i
rizik kamatne stope. Rizik od promene deviznog kursa eura ima veoma značajnu ulogu u poslovanju
Društva.
Rizik poslovnog okruženja proizilazi iz političkih, makroekonomskih i drugih kretanja na svim tržištima
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na kojima Izdavalac posluje a koji imaju jednak uticaj na njegovo poslovanje, dok on na isti ne može
uticati.
Kreditni rizik: Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva, kao rezultat kašnjenja
kupaca u izmirivanju ugovorenih obaveza po osnovu potraživanja. Društvo posluje da domaćem i
inostranom tržištu, sa unapred poznatim kupcima sa kojima ima dugogodišnju saradnju, i čije
poslovanje prati dug vremenski period. Sa kupcima je uspostavljen dobar vid saradnje, koji
podrazumeva poštovanje datih rokova plaćanja već dugi niz godina. Kreditni rizik se može javiti
ukoliko neki od po obimu i vrednosti najvećih kupaca zapadne u lošu finansijsku situaciju, i
nemogućnost da izmiruje obaveze na vreme, što bi moglo dovesti do pada nivoa likvidnosti Društva.
Rizik likvidnosti: Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski
rezultat i kapital Društva usled nemogućnosti Društva da ispunjava dospele obaveze. Rizik likvidnosti
se može povećati ukoliko Društvo u datim rokovima ne naplati potraživanja, odnosno ne prikupi
sredstva za izmirenje dospelih obaveza. Društvo na vreme izmiruje sve dospele obaveze, kako prema
poveriocima, tako i zaposlenima, i svoje poslovanje je utemeljilo uspostavljajući dinamiku u
poslovanju, koja omogućava preuzimanje obaveza u visini i vremenskim intervalima koji će moći biti
ispoštovani. Društvo upravlja svojim novčanim tokovima na način koji će u svakom momentu
omogućiti što veći stepen likvidnosti. Nemogućnost izmirenja obaveza prema dobavljačima bi uticala
na pad kredibiliteta Društva kao kupca, što bi dalje dovelo do pooštravanja uslova pod kojim se
nabavljaju ključne sirovine, kao i do eventualnih dodatnih rashoda na ime zateznih kamata ili penala,
što bi svakako imalo negativan efekat na poslovanje Društva.
Ciljevi i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, kao i politika zaštite svake značajnije
transakcije - Cilj Društva u oblasti upravljanja rizicima jeste obezbeđenje dodatnih garancija za
dostizanje strateških ciljeva Društva, putem blagovremenog identifikovanja i sprečavanja rizika,
definisanja efektivnih mera i obezbeđenja maksimalne efikasnosti mera za upravljanje rizicima.
OPERATIVNI RIZIK
Operativni rizik karakteriše mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital
Izdavaoca usled propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih procedura i procesa, neadekvatnog
upravljanja informacionim i drugim sistemima kao i usled nepredvidljivih eksternih događaja,
uključujući i rizik izmene pravnog okvira.
Definicija operativnog rizika uključuje i pravni rizik, koji predstavlja rizik mogućnosti nastanka
negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Izdavaoca po osnovu sudskih ili vansudskih
postupaka u vezi sa poslovanjem. Operativni rizik koji nastaje na osnovu aktivnost koje Izdavalac
poverava trećim licima je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat, usled
neadekvatnog pružanja usluga, finansijskog stanja kao i njegove poslovne reputacije.
RIZICI VEZANI ZA POSLOVANJE RAZVOJNIH PROJEKATA
Projektni rizik je kriza, koja se još nije dogodila i gde se teži da se ona i ne dogodi. Iz tog razloga
upravljanje projektom i ima veliki značaj u delu izbegavanja krize. Projektni rizici su uglavnom
povezani sa projektom, a ne sa specifičnim aktivnostima. Projektni rizici mogu biti:
 bezbednost i poverljivost,
 podrška menadžmenta i zalaganje za projekat,
 nedefinisanje pojedinih zadataka u projektu,
 loša procena potrebnih sposobnosti za realizaciju projekta,
 stepen potrebne inovacije,
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rizik od nezavršavanja projekta u planiranom vremenu,
neispunjenje potrebnog kvaliteta i sl.

Fleksibilnost projekta – Projekat koji je fleksibilan je malo struktuiran, pa samim tim ima i mali stepen
izvesnosti u pravcu konačnog ishoda, iz čega se zaključuje da su fleksibilni projekti velikog rizika.
Procene su veoma teške i predvidive, već ih je moguće dati tokom izvođenja projekta. Projekat male
fleksibilnosti je veoma struktuisan projekat sa velikom dozom izvesnosti u konačan ishod. Projekti se
globalno mogu podeliti u velike i male, od čega je direktno uslovljen rizik tako da veliki projekti nose
veliki rizik. Isti je slučaj i kod potrebne tehnologije za realizaciju projekta, gde mali i nefleksibilni
projekti zahtevaju manju primenu tehnologije a samim tim nose i nizak rizik i suprotno.
U realizaciji velikih razvojnih projekata, koji se najpre tiču uvođenja nove tehnologije u cilju praćenja
zahteva kupaca i proširenja tržišta, Društvo se susreće sa problemom adekvatnog stručnog kadra, koji
je neophodan naročito kada je uvođenje novih tehnologija u pitanju. Ovaj nedostatak može dovesti
do neispunjenja potrebnog kvaliteta, što produžava vreme i zahteva dodatne resurse kako bi se došlo
do željenog nivoa kvaliteta.

2. PODACI O AKCIJAMA koje se izdaju i koje će biti uključene u
trgovanje na Beogradskoj berzi
2.1. Opis tipa i klase akcija
Akcije koje su predmet uključenja u trgovanje na Beogradsku berzu a.d. Beograd – multilateralnu
trgovačku platformu, odnosno MTP Belex, su obične akcije 8A emisije, nominalne vrednosti 1.128,00
dinara, registrovane u Centralnom registru, sa dodeljenim identifikacionim oznakama CFI kod:
ESVUFR, ISIN broj: RSPPLAE62194, i to 97.030 akcije, ukupne nominalne vrednosti 109.449.840,00
dinara.

2.2. Prava iz akcija
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, 44/2018 i 95/2018), Statuta i Odluke o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom br.
124/2018-JŽ izdavanju akcija od 15. juna 2018. godine, akcionari Društva imaju sledeća prava:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Društva, nakon isplate poverioca
u slučaju prestanka rada Društva;
pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
pravo kupovine akcija naredne emisije,
druga prava predviđena zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

2.3. Podaci o javnoj ponudi i prijemu na Beogradsku berzu
Društvo je dužno da napomene da se ovaj Prospekt sastavlja sa ciljem uključenja već izdatih običnih
akcija 8A emisije na MTP Belex Beogradske berze.
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Akcije su u primarnoj ponudi izdate u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o tržištu
kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, i ponuda je upućena postojećim akcionarima koji su, u
skladu sa Odlukom o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom br. 124/2018-JŽ od 15. juna
2018. godine, imali pravo prečeg upisa akcija.
U skladu sa odredbama člana 35. Zakona o tržištu kapitala, upis akcija je vršen u Ovlašćenoj banci,
Komercijalna banka AD Beograd, Trg Politika 1, Beograd, u skladu sa potpisanim Ugovorom o
pružanju usluga agenta emisije hartija od vrednosti, a prijem uplate je vršen na uplatni račun Društva
otvoren kod AIK banka ad Beograd.
U periodu trajanja upisa i uplate od 01. novembra 2018. godine do 31. januara 2019. godine, ukupno
je upisano i uplaćeno 97.030. komada akcija, ili 100% od ukupnog obima emisije.
Prag uspešnosti emisije je bio 51%, odnosno 49.485 upisanih i uplaćenih akcija.
Konačan broj upisanih i uplaćenih akcija iznosi 97.030 komada, pojedinačne nominalne vrednosti
1.128,00 dinara, emisione cene 1.128,00 dinara, što daje ukupnu nominalnu vrednost emisije od
109.449.840,00 dinara, koliko je i ukupna emisiona vrednost .
Akcije će biti uključene u trgovanje na MTP Belex, gde su već uključene u trgovanje akcije iste vrste i
klase Izdavaoca, čim se za to steknu uslovi u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d.
Beograd, odnosno odmah nakon odobrenja ovog Prospekta od strane Komisije za hartije od
vrednosti.
Dana 13.03.2019. godine Beogradska berza ad Beograd je izdala Potvrdu broj 951/19 o spremnosti za
uključenje predmetnih akcija na MTP Belex, u skladu sa aktima Berze, saglasno obezbeđenoj
ispunjenosti uslova propisanih aktima Berze, na dan rešavanja Berze po datom zahtevu.

2.4. Faktori rizika koji se vezuju za akcije
U Skraćenom prospektu izdavalac navodi faktore rizika za akcije koja se uključuje u trgovanje, a koji
su značajni za procenu tržišnog rizika povezanog sa tom hartijom od vrednosti.
Za potrebe ovog Prospekta, naglasili bismo sledeće rizike koje mogu značajno uticati na akcije i
akcijski kapital Društva (detaljnije opisani u Prilogu II, tačka 2):
1.
Fluktuacija cene akcija na tržištu kapitala – finansijska tržišta su poslednjih godina prošla kroz
značajne fluktuacije cena, koje su često bile nepovezane sa samim rezultatima poslovanja društava;
takve tržišne fluktuacije kao i opšti ekonomski uslovi mogu uticati na cenu akcija Društva; cena akcija
mogla bi da bude vrlo nestabilna i pod uticajem raznih faktora koji deluju na Društvo, njegove
konkurente ili finansijska tržišta generalno;
2.
Rizici vezani za isplatu dividendi u okviru Društva - akcije nose pravo na dividendu, ali Društvo
ne može dati nikakve garancije da će dividenda ubuduće biti isplaćena, s obzirom da zavisi od niza
faktora poput: budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanih tokova, potreba za obrtnim
sredstvima, kapitalnim izdacima i drugim poslovnim faktorima;
3.
Uticaj i nadležnosti većinskog akcionara - većinski akcionar Društva JP „Jugoimport SDPR“
Beograd ima 87, 43427% učešća u kapitalu Društva i dalje će biti u mogućnosti da, preko glasova koje
poseduje, vrši uticaj na odlučivanje i poslovanje Društva, uključujući i mogućnost da pomoću prava
glasa koje poseduje spreči usvajanje odluka za koje smatra da su nepovoljne i/ili nepoželjne, a među
kojima mogu biti i one koje bi mogle dovesti do smanjenja njegovog učešća u kapitalu Društva, vrši
izbor i promenu direktora i uprave i da donosi druge značajne odluke u pogledu strukture Društva i
njegovog poslovanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom. Načelno uzevši,
prilikom razmatranja ulaganja u akcije investitor ne bi trebalo da pretpostavi da će većinski akcionar
nužno uvek voditi računa o interesima svih ili nekih od ostalih akcionara Društva;
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4.
Potencijalne buduće prodaje i emisije akcija Društva- osim ove 8A emisije akcija koje se sada
uključuju na MTP Belex , Društvo trenutno nema planova za dalje izdavanje običnih akcija, međutim,
moguće je da Društvo odluči da izda dodatne emisije akcija u budućnosti i da svaka takva emisija
dovede do razvodnjavanja učešća postojećih akcionara, što u svakom slučaju, zavisi od toga da li je
iskorišćeno važeće pravo prečeg upisa akcija;
5.
Potencijalna nemogućnost da se razvije likvidno tržište kapitala - tržišna vrednost akcija može
biti izuzetno volatilnog karaktera pod uticajem volatilnosti celog tržišta kapitala, a osnovni rizik kojem
su izložene akcije koje se uključuju na MTP Belex ogleda se u činjenici da je tržište Beogradske berze
izuzetno nelikvidno, te svaki investitor mora biti svestan da na tržištu postoji rizik da neće moći da
proda svoje akcije u bilo koje vreme po fer tržišnoj ceni.

2.5 Porez i druga plaćanja u vezi sa akcijama
 Porez na prenos vlasništva: Ne postoji obaveza plaćanja poreza na prenos uz naknadu
(prodaju) akcija.
 Porez na poklon i nasleđe: Saglasno članu 14. Zakona o porezu na imovinu, ne postoji
obaveza plaćanja poreza na poklon i nasleđe na prenos akcija bez naknade.
 Porez na kapitalnu dobit: Prenos akcija uz naknadu može dovesti do oporezivog kapitalnog
dobitka u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se regulišu porezi na prihode.
Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002,
80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012,
93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015,
112/2015, 5/2016, 7/2017), poreski obveznik - fizičko lice koje vrši prenos akcija društva uz naknadu
može da ostvari kapitalni dobitak ili gubitak. Kapitalni dobitak je razlika između nabavne cene i
prodajne cene akcija (a ta razlika predstavlja osnov za obračun poreske obaveze). U slučaju da je ta
razlika negativna, poreski obveznik je ostvario kapitalni gubitak. Oporezivi kapitalni dobitak ne postoji
ukoliko je poreski obveznik izvršio prenos akcija koje je imao u svom vlasništvu u periodu dužem od
10 godina.
Kapitalni dobitak se oporezuje po stopi od 15%, osim ako nije drugačije propisano važećim
sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u slučaju da nerezident vrši prenos akcija u
društvu registrovanom u Republici Srbiji).
Na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002,
80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014,
91/2015, 112/2015), poreski obveznik - pravno lice koji vrši prenos akcija društva uz naknadu može
da ostvari kapitalni dobitak ili gubitak. Način procene kapitalnog dobitka poreskog obveznika pravnog
lica isti je kao i kod fizičkog lica.
Važeća poreska stopa zavisi od rezidentnosti korporativnog poreskog obveznika:
o Društvo koje je rezident plaća 15% poreza na kapitalnu dobit,
o Društvo koje je nerezident plaća 20% poreza na kapitalnu dobit osim ukoliko drugačije nije
predviđeno važećim sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Za razliku od fizičkih lica, za poreske obveznike pravna lica ne postoji poreska olakšica u slučaju da su
akcije u njihovom vlasništvu u određenom vremenskom periodu.
 Porez na prihode od dividendi
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Poreski obveznici kojima je isplaćena dividenda od drugih društava u obavezi su da plate porez na
dobit. Razlikuju se pravila koja važe za fizička lica i privredna društva koja ostvaruju prihod od
dividendi.
Privredna društva kojima je isplaćena dividenda od drugih privrednih društava registrovanih u
Republici Srbiji oporezuju se na sledeći način:
o Prihod koji rezidenti ostvare po osnovu dividende od drugih društava rezidenata ne ulazi u
poresku osnovicu za obračun poreza na dobit,
o Nerezidentna društva kojima je isplaćena dividenda od rezidentnih društava u obavezi su da
plate porez na dobit po odbitku po osnovu dividende po stopi od 20% osim ukoliko nije
drugačije propisano važećim sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Fizička lica kojima je isplaćena dividenda od privrednih društava registrovanih u Republici Srbiji
oporezuju se na sledeći način:
o Rezidenti koji primaju dividende od privrednih društava registrovanih u Republici Srbiji po
stopi od 15% od ostvarene dividende,
o Nerezidenti – po stopi od 15%, osim ukoliko nije drugačije propisano važećim sporazumom o
izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Sve moguće naknadne izmene i dopune propisa, tumačenja, sudskih i administrativnih odluka mogu
dovesti do izmena gore navedenog i mogu imati poreske posledice po akcionare. Društvo nije u
obavezi i neće izvršiti bilo koju izmenu ili dopunu Prospekta niti će obavestiti akcionare o bilo kojoj
naknadnoj izmeni propisa, osim ukoliko su takve promene značajne za procenu učinjenu od strane
potencijalnih investitora.
Svaki budući vlasnik akcija ima obavezu da se sam informiše o poreskim obavezama koje mogu
proizaći iz vlasništva ili bilo kog raspolaganja akcijama, uključujući i o poreskim propisima Republike
Srbije i odnosnim međunarodnim sporazumima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ukoliko su
vlasnici akcija nerezidenti, kao i da prati promene ovih propisa koji mogu dovesti do izmena poreskih
obaveza na osnovu vlasništva akcija.

3. OBJAVLJIVANJE PROSPEKTA
Prospekt će biti objavljen u elektronskom obliku na internet stranici Društva (www.ppl-ada.com) i na
internet stranici regulisanog tržišta Republike Srbije, odnosno Beogradske berze a.d. Beograd
(www.belex.rs).
Izdavalac će objaviti obaveštenje o načinu na koji je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti sa
informacijama gde je moguće dobiti njegovu pismenu formu, sledećeg radnog dana nakon
objavljivanja prospekta, u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

4. ROK VAŽENJA PROSPEKTA
U skladu sa članom 22. Zakona o tržištu kapitala, Prospekt je validan u periodu od 12 (dvanaest)
meseci nakon njegovog objavljivanja, pod uslovom da je prospekt dopunjen na odgovarajući način u
skladu sa odredbama člana 33. istog zakona.
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5. ODGOVORNA LICA U DRUŠTVU
Lica odgovorna za informacije sadržane u Skraćenom prospektu su:
1.

Dragan Filipović, generalni direktor i zakonski zastupnik, član Odbora direktora

i neizvršni članovi Odbora direktora:
2.
3.

Vuk Perić, predsednik,
Aleksandra Trbić, član.

Navedena lica, članovi Odbora direktora, ne obavljaju poslove van Izdavaoca, a koji su mogli biti
oduticaja na Izdavaoca. Navedena lica nisu rodbinski povezana.
Nijedno navedeno lice, članovi Odbora direktora, nikada nije bilo osuđivano za krivična dela protiv
privrede, niti im je odlukom suda isključen ili zabranjen rad u navedenim organima.
Ne postoje postupci stečaja i likvidacije u vezi sa kojim su ova lica bila povezana obavljajući navedene
funkcije u poslednjih 5 godina.
Ne postoji sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva, kao
nipotencijalni sukobi interesa navedenih lica u pogledu njihovih ličnih interesa i njihovih obaveza
idužnosti prema Izdavaocu.

6. IZJAVA ODGOVORNIH LICA
„Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u delu
Prospekta za koje smo odgovorni, u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi
mogle da utiču na istinitost i potpunost Prospekta.”
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PRILOG I
DOKUMENT O REGISTRACIJI AKCIJA („DOKUMENT O REGISTRACIJI")

1. ODGOVORNA LICA
1.1. Odgovorna lica
Lica odgovorna za informacije sadržane u Dokumentu o registraciji akcija su:
1. Dragan Filipović, generalni direktor i zakonski zastupnik, član Odbora direktora,
i neizvršni članovi Odbora direktora:
2.
3.

Vuk Perić, predsednik,
Aleksandra Trbić, član.

Ne postoje posebni delovi ovog Dokumenta o registraciji za koje su odgovorne druge osobe, osim
gore navedenih.

1.2. Izjava odgovornih lica
„Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u
dokumentu o registraciji u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da
utiču na istinitost i potpunost Prospekta.”
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2. LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA
2.1. Poslovno ime lica koje je odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja za
Društvo
Ovlašćeni revizor Društva za pojedinačne finansijske izveštaje Društva za poslovnu godinu koja se
završila 31. decembra 2016. godine je MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD,
društvo sa ograničenom odgovornošću za revizorske, računovodstvene i konsultantske usluge sa
registrovanim sedištem u Beogradu, Studentski trg 4/V, Srbija, matični broj: 06974848.
U ime MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD DOO, Izveštaje nezavisnog revizora
za 2016. godinu potpisala je Mirjana Baić, licencirani ovlašćeni revizor.
Ovlašćeni revizor Društva za pojedinačne finansijske izveštaje Društva za poslovnu godinu koja se
završila 31. decembra 2017. godine je MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD,
društvo sa ograničenom odgovornošću za revizorske, računovodstvene i konsultantske usluge sa
registrovanim sedištem u Beogradu, Studentski trg 4/V, Srbija, matični broj: 06974848.
U ime MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD DOO, Izveštaje nezavisnog revizora
za 2017. godinu potpisala je Mirjana Baić, licencirani ovlašćeni revizor.
Ovlašćeni revizor Društva za pojedinačne finansijske izveštaje Društva za poslovnu godinu koja se
završila 31. decembra 2018. godine je NEXIA STAR D.O.O. BEOGRAD, preduzeće za reviziju,
računovodstvene i poreske usluge, sa sedištem u Beogradu, Južni Bulevar 86/12, matični broj:
17415794.
U ime NEXIA STAR D.O.O. BEOGRAD, Izveštaje nezavisnog revizora za 2018. godinu potpisala je Ružica
Majkić, ovlašćeni revizor.

2.2. Ako je, u razdoblju koje obuhvataju prikazane finansijske informacije,
došlo do promene ili otkaza fizičkom ili pravnom licu koje je odgovorno za
reviziju finansijskih izveštaja, a isto nije ponovo imenovano, detaljno
obrazložiti ovu promenu.
Na osnovu člana 54. Zakona o tržištu kapitala, pravno lice koje obavlja reviziju može obaviti najviše
pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja kod istog javnog društva.
Kako je zaključno sa 2017. godinom istekao period tokom koga je 5 uzastopnih godina reviziju vršila
jedna revizorska kuća, MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO BEOGRAD DOO, iz tog razloga
je u 2018. morala biti angažovana druga.

3. IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE
Izabrane finansijske informacije obuhvaćene ovde treba da budu čitane u vezi sa, i kvalifikovane su u
celosti uzimajući u obzir Odeljak 20.1 "Finansijski izveštaji" i Odeljak 9 "Operativni i finansijski
pregled". Izveštajna valuta u svrhu finansijskog izveštavanja je RSD (srpski dinar).
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3.1. Izabrane finansijske informacije o Društvu, Izabrane finansijske
informacije moraju da predstavljaju ključne podatke koji sažeto prikazuju
finansijski položaj izdavaoca.
U tabelama ispod date su izabrane finansijske informacije Društva na dan i za godine koje su se
završile 31. decembra 2016., 2017. i 2018. godine.

Bilansne pozicije bilansa stanja:

2016.

2017.

2018.

Aktiva
Stalna imovina
Obrtna imovina
Odložena poreska sredstva
Ukupna aktiva

38.690
72.990
712
112.392

37.033
84.849
785
122.667

53.332
77.135
0
130.467

Pasiva
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Odložene poreske obaveze
Кratkoročne obaveze
Ukupna pasiva

94.225
4.129
0
14.038
112.392

99.289
4.220
0
19.158
122.667

107.155
6.030
214
17.068
130.467

2016.

2017.

2018.

157.680
628
140
158.448

176.911
160
34
177.105

173.534
106
615
174.255

154.377
520
11
154.908

166.158
1.554
264
167.976

164.398
670
7
165.075

3.303
108
120

10.753
-1.394
-104

9.136
-564
608

3.431
-132
3.299

9.131
74
9.205

8.973
-1.000
7.973

Bilansne pozicije bilansa uspeha:
Prihodi
Poslovni prihod
Finansijski prihod
Ostali prihod
Ukupni prihod
Rashodi
Poslovni rashodi
Finansijski rashod
Ostali rashod
Ukupni rashod
Rezultat poslovanja
Poslovni dobitak (gubitak)
Finansijski dobitak (gubitak)
Ostali dobitak (gubitak)
Dobit (gubitak) pre oporezivanja
Odloženi poreski rashodi
Neto dobit (gubitak)
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Bilans novčanih tokova:
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

2016.

2017.

159.322
162.255

181.318
177.597
3.721
-

2.933

Priliv gotovine iz aktvnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

-

Svega priliv gotovine
Svega odlivi gotovine
Neto prilivi gotovine
Neto odlivi gotovine

-

-

1.502
5.198
3.696

5.967
6.351
384

7.256
6.075
1.181
-

160.824
167.453

205.534
217.932

6.629

187.285
183.948
3.337
-

26.603
23
19.997

19.997
640
22.694

22.694
26
10.322

Gotovine na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Promene na kapitalu

2016.

2017.

Osnovni kapital

80.265

99.131

Gubitak
Neraspoređena dobit
Revalorizacione rezerve
Ukupan kapital

198.278
193.163
5.115
18.694
18.694

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

-

2018.

12.398

2018.
99.131

0

0

0

3.299

9.205

7.973

0

0

0

94.225

99.289

107.155

Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja sa posebnim osvrtom na solventnost,
likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva

Opis

2016.

2017.

2018.

a) prinos na ukupan kapital
(bruto dobit/ukupan kapital)

0,0364

0,0919

0,0837

b) neto prinos na sopstveni kapital
(neto dobit/kapital)

0,0350

0,0927

0,0744
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v) stepen zaduženosti
(ukupne obaveze/ ukupan kapital)

0,193

0,235

0,216

g) I stepen likvidnosti
(potraživanja+gotovina/krat.obaveze)

2,685

2,611

1,808

d) II stepen likvidnosti
(obrtna sredstva – zalihe/krat.obaveze)

2,829

2,711

1,936

58.952,00

65.691,00

60.067,00

500,00

nije se
trgovalo
akcijama

50.040.462,00 41.631.000,00

0,00

đ) neto obrtni kapital
(obrtna imovina/krat.obaveze) u 000 dinara
е) cena akcija- najviša i najniža u izveštajnom
periodu, ako se trgovalo (posebno za redovne i
prioritetne)
ž) tržišna kapitalizacija u dinarima
z) dobitak po akciji (neto dobitak/broj izdatih
akcija)
i) isplaćena dividenda po redovnoj i prioritetnoj
akciji, za poslednje 3 godine,pojedinačno po
godinama

601,00

0,03962

0,11055

0

0

0

0

3.2. Ako su prikazane finansijske informacije za poslednje međurazdoblje,
moraju da se prikažu i uporedni podaci za odgovarajuća međurazdoblja u
prethodnim finansijskim godinama. Za uporedni prikaz bilansa stanja,
dovoljno je da se prikaže odgovarajući godišnji bilans.
Nisu date finansijske informacije za međurazdoblja.

4. FAKTORI RIZIKA
Detaljno navesti sve faktore rizika specifične za izdavaoca i/ili njegovu
delatnost.
Bilo koja investicija u obične akcije zavisi od brojnih rizika. Pre investiranja u akcije, potencijalni
investitori treba pažljivo da razmotre faktore i rizike povezane sa bilo kojom investicijom u obične
akcije, poslovanje Društva i industriju u kojoj Društvo posluje, zajedno sa svim ostalim informacijama
sadržanim u Prospektu, uključujući, naročito, faktore rizika opisane dole (Prilog I, tačka 4.1 i 4.2 i
Prilog II, tačka 2).
Potencijalni investitori treba da uzmu u obzir da rizici koji se vezuju za Društvo, njegovu industriju i
obične akcije, navedeni u Prospektu predstavljaju rizike za koje direktori veruju da su ključni za
procenu od strane potencijalnog investitora prilikom razmatranja investicije u obične akcije.
Međutim, s obzirom da se rizici sa kojima se Društvo suočava odnose na događaje i zavise od
okolnosti koji se mogu i ne moraju desiti u budućnosti, potencijalni investitori treba da razmotre ne
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samo informacije o ključnim rizicima koji su dati u nastavku ovog Prospekta, već i, između ostalog,
sve druge faktore koji su dole opisani.
Sledi spisak koji nije konačan, odnosno nije objašnjenje svih rizika sa kojima budući investitori mogu
da se suoče prilikom investiranja u obične akcije i treba ga koristiti samo kao smernicu. Navedeni
rizici i neizvesnosti nisu svi sa kojima se Društvo suočava. Redosled po kom su rizici predstavljeni nije
nužno pokazatelj verovatnoće da će se rizik zaista i dogoditi niti značaja njihovog potencijalnog
uticaja na poslovanje Društva, rezultata operacija, tokova gotovine, finansijskog stanja i i planova.
Ovde pomenuti rizici se mogu pojaviti pojedinačno ili kumulativno.
Dodatni rizici i neizvesnosti koji su u vezi sa Društvom, a koji trenutno nisu poznati Društvu ili koje
Društvo trenutno smatra beznačajnim, mogu pojedinačno ili kumulativno takođe da imaju značajno
negativno dejstvo na poslovanje Društva, budućnost, finansijsko stanje ili rezultate poslovanja.
Pojava bilo kakvog takvog rizika može da utiče (ili umanji) cenu akcija i investitori mogu da izgube
celu ili deo svoje investicije. Investitori treba da pažljivo razmotre da li je investiranje u obične akcije
odgovarajuće za njih u svetlu informacija iz ovog Prospekta i njihovih ličnih okolnosti.
Rukovodstvo preduzeća posebnu pažnju obraća na upravljanje rizikom. Rizik može biti manji ili veći,
ali je uvek prisutan.
Proces upravljanja rizikom Društva deli se u dve faze:
1. ocena rizika - vrši se permanentno;
Ocena rizika obuhvata sledeće faze: identifikovanje, rizika, procena verovatnoće, procena uticaja, i
određivanje prioriteta. Identifikovanje rizika znači prepoznavanje uticaja spoljašnjih i unutrašnjih
faktora na poslovanje preduzeća. Spoljašnji faktori su mnogobrojni. Unutrašnji faktori su odraz:
strategije i organizacije, planiranja i vođenja, sposobnosti menadžmenta, i efikasnosti poslovanja.
2. kontrola rizika - kontrola rizika podrazumeva prethodnu ocenu rizika.
Ciljevi i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, kao i politika zaštite svake značajnije
transakcije
Cilj Društva u oblasti upravljanja rizicima jeste obezbeđenje dodatnih garancija za dostizanje
strateških ciljeva Društva, putem blagovremenog identifikovanja i sprečavanja rizika, definisanja
efektivnih mera i obezbeđenja maksimalne efikasnosti mera za upravljanje rizicima
Proizvodi i usluge Društva su uglavnom namenjeni poznatim kupcima, i pored toga veoma je teško
opstati na savremenom tržištu. Rizik se može smanjiti, ali se ne može u potpunosti eliminisati.
Društvo se stalno suočava sa rizikom tržišnih promena i neizvesnosti u poslovanju. Procena i
predviđanje budućih ishoda na tržištu su nezaobilazan element strategije Društva. Menadžment
kreira budućnost, rast i razvoj Društva. Za procenu uspešnost poslovanja Društvo upoređuje visinu
ukupnog kapitala u odnosu na obaveze.
Finansijska stabilnost se prikazuje kao odnos dugoročno vezane imovine i trajnog kapitala.

4.1. Finansijski rizici
Kreditni rizik
Kreditni rizik predstavlja izloženost potencijalnim gubicima koji proizilaze iz neuspeha poslovnih i
finansijskih ugovornih strana da ispune svoje ugovorne obaveze, odnosno rizik nastanka finansijskih
gubitaka Društva, kao rezultat kašnjenja kupaca u izmirivanju ugovorenih obaveza po osnovu
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potraživanja. Društvo posluje da domaćem i inostranom tržištu, sa unapred poznatim kupcima sa
kojima ima dugogodišnju saradnju, i čije poslovanje prati dug vremenski period. Sa kupcima je
uspostavljen dobar vid saradnje, koji podrazumeva poštovanje datih rokova plaćanja već dugi niz
godina. Kreditni rizik se može javiti ukoliko neki od po obimu i vrednosti najvećih kupaca zapadne u
lošu finansijsku situaciju, i nemogućnost da izmiruje obaveze na vreme, što bi moglo dovesti do pada
nivoa likvidnosti Društva.
Nivo kreditnog rizika u Društvu je nizak pošto je većina gore navedenih potraživanja prema državi ili
državnoj kompaniji u Srbiji.
Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital
Društva usled nemogućnosti Društva da ispunjava dospele obaveze. Rizik likvidnosti se može povećati
ukoliko Društvo u datim rokovima ne naplati potraživanja, odnosno ne prikupi sredstva za izmirenje
dospelih obaveza. Društvo na vreme izmiruje sve dospele obaveze, kako prema poveriocima, tako i
zaposlenima, i svoje poslovanje je utemeljilo uspostavljajući dinamiku u poslovanju, koja omogućava
preuzimanje obaveza u visini i vremenskim intervalima koji će moći biti ispoštovani. Društvo upravlja
svojim novčanim tokovima na način koji će u svakom momentu omogućiti što veći stepen likvidnosti.
Nemogućnost izmirenja obaveza prema dobavljačima, bi uticala na pad kredibiliteta Društva kao
kupca, što bi dalje dovelo do pooštravanja uslova pod kojim se nabavljaju ključne sirovine, kao i do
eventualnih dodatnih rashoda na ime zateznih kamata ili penala, što bi svakako imalo negativan
efekat na poslovanje Društva.
Tržišni rizik
S obzirom da je preko 60% izvozno orijentisano, tržišni rizik se odnosi na moguće promene uslova
prodaje dobara i usluga, promene nivoa cena, odnosno repromaterijala, energije i drugih inputa koji
značajnije utiču na cenu koštanja. U obavljanju svog poslovanja, Društvo je potencijalno izloženo
sledećim tržišnim rizicima:
 rizik promene cena;
 rizik od promene deviznog kursa;
 rizik od fluktuacije kamatnih stopa.
Valutni rizik , odnosno rizik promene deviznog kursa je povezan sa poslovanjem Društva u valutama
koje nisu RSD.
Rizik fluktuacije kamatnih stopa na koji je Društvo izloženo potiče od finansijskih obaveza.
Rizik poslovnog okruženja proizilazi iz političkih, makroekonomskih i drugih kretanja na svim
tržištima na kojima Izdavalac posluje, a koji imaju jednak uticaj na njegovo poslovanje, dok on na isti
ne može uticati.

4.2. Operativni rizici Društva
Operativni rizik karakteriše mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital
Izdavaoca usled propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih procedura i procesa, neadekvatnog
upravljanja informacionim i drugim sistemima kao i usled nepredvidljivih eksternih događaja,
uključujući i rizik izmene pravnog okvira.
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Definicija operativnog rizika uključuje i pravni rizik, koji predstavlja rizik mogućnosti nastanka
negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Izdavaoca po osnovu sudskih ili vansudskih
postupaka u vezi sa poslovanjem. Operativni rizik koji nastaje na osnovu aktivnost koje Izdavalac
poverava trećim licima je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat, usled
neadekvatnog pružanja usluga, finansijskog stanja kao i njegove poslovne reputacije.
Sudski postupci po raznim osnovama
Pokrenuti sudski sporovi protiv „Potisje-Precizni liv“ ad, Ada:
Bivša radnica, pokrenula sudski postupak u Osnovnom sudu u Senti Posl. br. 2. PI. 5/2015 od
24.09.2015 godine. Postupak je u toku.
Društvo može da bude umešano u sudske postupke po raznim osnovama.
Bilo koji prihvaćen odštetni zahtev od strane trećeg lica može bitno ugroziti poslovanje Društva,
naneti štetu njegovom ugledu i/ili dovesti do nametanja novčanih kazni ili značajnih obaveza, što bi
moglo proizvesti bitno negativno dejstvo na poslovanje, izglede, finansijsko stanje i poslovne
rezultate Društva.
Po pravilu, poslovi koje Društvo obavlja izlažu ga riziku u smislu zdravstvene i bezbednosne
odgovornosti. Zbog prirode svog posla, Društvo je podložno rizicima u pogledu raznih obaveza
usklađivanja sa propisima i tužbi po zakonima o zdravlju, bezbednosti i zapošljavanju. Ne može biti
garancija da neće biti nezgoda ili incidenata koje bi pretrpeli zaposleni u Društvu, njegovi ugovarači ili
treća lica u postrojenjima Društva. Ukoliko dođe do bilo kog od ovih incidenata, Društvo može biti
izloženo sudskom gonjenju ili parnicama, koji mogu dovesti do novčanih i drugih kazni i drugih vrsta
štete i to može naškoditi ugledu Društva.
Takođe, prirodne katastrofe, sabotaže i drugi slični događaji u jednom ili više postrojenja Društva
mogu imati negativno dejstvo na njegovo poslovanje.
Rizici vezani za imovinu mogu dovesti do bitnog negativnog dejstva na finansijsko stanje, poslovanje,
finansijske i poslovne rezultate Društva.

4.3. Rizici koji se odnose na poslovanje razvojnih projekata
Nepredvidivost na tržištima kredita i kapitala može otežati Društvu da pozajmi novac ili prikupi
kapital potreban za dalji razvoj svojih tekućih projekata proizvodnje ili da finansira bilo kakve
predviđene kupovine.
Projektni rizik je kriza, koja se još nije dogodila i gde se teži da se ona i ne dogodi. Iz tog razloga
upravljanje projektom i ima veliki značaj u delu izbegavanja krize. Projektni rizici su uglavnom
povezani sa projektom, a ne sa specifičnim aktivnostima. Projektni rizici mogu biti:
 bezbednost i poverljivost,
 podrška menadžmenta i zalaganje za projekat,
 nedefinisanje pojedinih zadataka u projektu,
 loša procena potrebnih sposobnosti za realizaciju projekta,
 stepen potrebne inovacije,
 rizik od nezavršavanja projekta u planiranom vremenu,
 neispunjenje potrebnog kvaliteta i sl.
Fleksibilnost projekta – Projekat koji je fleksibilan je malo struktuiran, pa samim tim ima i mali stepen
izvesnosti u pravcu konačnog ishoda, iz čega se zaključuje da su fleksibilni projekti velikog rizika.
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Procene su veoma teške i predvidive, već ih je moguće dati tokom izvođenja projekta. Projekat male
fleksibilnosti je veoma struktuisan projekat sa velikom dozom izvesnosti u konačan ishod. Projekti se
globalno mogu podeliti u velike i male, od čega je direktno uslovljen rizik tako da veliki projekti nose
veliki rizik. Isti je slučaj i kod potrebne tehnologije za realizaciju projekta, gde mali i nefleksibilni
projekti zahtevaju manju primenu tehnologije a samim tim nose i nizak rizik i suprotno.
U realizaciji velikih razvojnih projekata, koji se najpre tiču uvođenja nove tehnologije u cilju praćenja
zahteva kupaca i proširenja tržišta, Društvo se susreće sa problemom adekvatnog stručnog kadra, koji
je neophodan naročito kada je uvođenje novih tehnologija u pitanju. Ovaj nedostatak može dovesti
do neispunjenja potrebnog kvaliteta, što produžava vreme i zahteva dodatne resurse kako bi se došlo
do željenog nivoa kvaliteta.

5. PODACI O IZDAVAOCU
5.1. Osnovni podaci i razvoj izdavaoca
5.1.1. Poslovno ime izdavaoca:
POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA ADA
5.1.2. Sedište Izdavaoca, matični broj, broj izvoda iz odgovarajućeg registra
privrednih subjekata u koji je izdavalac upisan
Sedište Društva je u Adi, Molski put br.4, i upisano je Registar privrednih subjekata u Agenciji za
privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08208409.
5.1.3. Pravni oblik izdavaoca, adresa, broj telefona na kojem je dostupan i e- mail
adresa
Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.
Sedište Društva je u Adi, Molski put br. 4,
Broj telefona – centrala: +381 24 853 122, fax: +381 24 853 245,
e-mail: mikroliv@eunet.rs
5.1.4. Datum osnivanja i registracije izdavaoca:
Datum osnivanja: 02.07.1998.godine
Datum registracije u Registru privrednih subjekata: 03.09.2005.godine
5.1.5. Događaji značajni za razvoj Izdavaoca
Društvo je osnovano 1960. godine pod nazivom „Iskra“ Ada. Godine 1976. izvršeno je integrisanje sa
„Famil Potisje“ iz Ade, tako da preduzeće posluje kao OOUR u njegovom sastavu i menja naziv u
„Precizni liv“ Ada. 1990. godine Društveno preduzeće „Potisje“ transformiše se u holding kompaniju,
a „Potisje-Precizni liv“ postaje deoničarsko društvo za livenje preciznih odlivaka. Godine 1998.,
izvršena je promena osnivača i promena naziva preduzeća u „Potisje-Precizni liv“ AD za livenje
odlivaka. U periodu od 2004-2005 godine preduzeće poboljšava svoju infrastrukturu i postiže uspeh u
poslovanju što se tiče proizvodnje.
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Dana 06.11.2006. godine okončan je postupak privatizacije, tako da je većinski društveni kapital
100% transformisan u akcijski kapital. Na aukciji većinski vlasnik postaje Konzorcijum. Akcije
preduzeća uključene su na vanberzansko tržište Beogradske berze MTP-segment tržišta, od
27.08.2007. godine. U 2008. godini izvršena su dodatna ulaganja u savremenu opremu za obavljanje
proizvodnje (presa za tvrdi vosak, bojlerklav, protočna žarna peć, spektrometar), i počela je da se
koristi tehnologija za tvrdi vosak prilikom izrade odlivaka.
Dana 26.05.2009. godine Agencija za privatizaciju raskinula je Ugovor o prodaji društvenog kapitala
metodom javne aukcije sa kupcem. Akcijski fond postaje većinski vlasnik u čiju korist je preneto
60.607 akcija ili 72,79071% kapitala. Akcijski fond imenuje privremenog zastupnika kapitala.
Od avgusta 2010. godine Agencija za privatizaciju preuzima 60.607 akcija od Akcijskog fonda, prati
poslovanje livnice i traži nove potencijalne kupce radi ponovne privatizacije. U septembru 2012.
godine Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za učešće na javnom tenderu po skraćenom
postupku radi prodaje svog registrovanog kapitala. Ni posle tri produženja roka javnog tendera za
otkup tenderske dokumentacije, zainteresovanih kupaca nije bilo.
Krajem 2014. godine pripremljena je tenderska dokumentacija za ponovnu privatizaciju društva.
Odlukom Ministarstva privrede br. 023-02-01839/2014-05 od 25.11.2014. godine, određeno je da se
postupak privatizacije sprovodi:
- modelom prodaje kapitala,
- metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.
Dana 01.04.2015. godine objavljen je Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa
javnim nadmetanjem, radi prodaje kapitala, ( šifra postupka: JR 10/15) ali zainteresovanih kupaca nije
bilo.
Dana 27.11.2015. godine objavljen je Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa
javnim nadmetanjem, (šifra postupka: JR 177/15) radi prodaje kapitala, (100% od procenjene
vrednosti kapitala na dan 31.12.2014. godine), ali zainteresovanih kupaca nije bilo.
U 2016. godini Ministarstvo privrede, Sektor za privatizaciju preuzima, aktivnosti vezane za ponovni
postupak privatizacije livnice. Očekuje se prenos kapitala na namensku industriju. Akcije društva
prenete su u novootvoreni Registar akcija i udela.
Dana 07.06.2017. godine zaključkom Vlade RS 05 Broj:023-10691/2016-3, data je saglasnost da se
akcije privrednog društva Potisje-Precizni liv AD, Ada, i to 60.607 akcija koje prema podacima
Centralnog registra hartija od vrednosti čine 72,79071% ukupnog kapitala društva, prenesu na
Republiku Srbiju, bez naknade.
Istim zaključkom Vlada Republike Srbije je dala saglasnost da se navedene akcije prenesu sa
Republike Srbije na Javno preduzeće „Jugoimport –SDPR“, bez naknade, Ugovorom o prenosu akcija
„Jugoimport –SDPR“ J.P, br. 894-1 od 26.07.2017. godine.
Od 31.08.2017. godine većinski vlasnik je državno Javno preduzeće „Jugoimport –SDPR“, koje se bavi
prodajom naoružanja i vojne opreme, kao i transferom tehnologije i najveća je regionalna kompanija
u oblasti odbrambene industrije.
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5.2. Značajna ulaganja
5.2.1. Opis (uključujući i vrednost) najznačajnijih investicija izdavaoca za svaku
finansijsku godinu za prikazano prethodno razdoblje sve do datuma Dokumenta o
registraciji
Do datuma izrade ovog Prospekta Društvo je izvršilo sledeća osnovna ulaganja u razvoj, izgradnju i
rad sledećih postrojenja i objekata:
 Tokom 2016., 2017. i 2018. godine nije bilo većih ulaganja;
 Tokom 2018. je kupljeno kombi vozilo (2 miliona dinara) i izrađena je projektna
dokumentacija za potrebe sanacije (3 miliona dinara), osim toga većih ulaganja nije bilo.
5.2.2. Opis najznačajnijih tekućih investicija (uključujući i vrednost) izdavaoca u
zemlji, odnosno inostranstvu, kao i način finansiranja investicija (sopstveni ili
pozajmljeni izvori).
Najznačajnice tekuće investicije su:
Radovi na sanaciji objekata u krugu fabrike, ugovorena vrednost radova 56 miliona dinara, kupovina
opreme za obavljanje delatnosti (vakum peć u vrednosti od 33,5 miliona dinara, presa za vosak u
vrednosti od 3,7 miliona dinara).
Način finansiranja – sopstvena sredstva, prikupljena dokapitalizacijom društva, izdavanjem 8A emisije
akcija.
5.2.3. Informacije o budućim značajnim investicijama izdavaoca za koje je uprava
društva, odnosno društvo već preuzelo čvrste obaveze.
Za buduća ulaganja nisu preuzete obaveze.

6. PREGLED POSLOVANJA
6.1. Osnovne delatnosti
6.1.1. Opis predmeta poslovanja, navođenje pretežne delatnosti i ključnih
aktivnosti po osnovu kojih izdavalac ostvaruje najveći prihod uz navođenje značajnih
proizvoda koje prodaje ili usluga koje pruža, za svaku finansijsku godinu u prikazanom
prethodnom razdoblju
Registrovana pretežna delatnost Društva je livenje čelika, sivog liva i bakarnih legura (šifra delatnosti
– 2452).
Društvo je proizvođač u oblasti odbrambene industrije, aktivan samo na srpskom tržištu.
Osnovna delatnost preduzeća je izrada delova tehnologijom preciznog liva od svih kvaliteta legure
železa i legure bakra.
Težinski asortiman delova je od 0,3gr - 1500gr.
Tehnologijom preciznog liva proizvode se odlivci sa vrlo visokim tehnološkim karakteristikama, sa
posebnim akcentom na kvalitet odlivaka i ostvarenjem dimenzionalne tačnosti.
U proizvodnom programu preduzeća zastupljeni su delovi za:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

automobilsku industriju,
pneumatiku-hidrauliku,
poljoprivrednu mehanizaciju,
elektro industriju,
tekstilne mašine,
alatne mašine, alate,
namensku industriju,
prehrambenu industriju.

Prednosti preciznog liva:
1) tolerancije koje se postižu preciznim livenjem nemoguće je ostvariti drugim načinom
oblikovanja kao što su kokilno livenje, livenje pod pritiskom ili kovanje,
2) moguće je koristiti širok asortiman fero i ne-fero legura i time dobiti odlivak sa željenim
osobinama,
3) na odlivcima dobiljenim tehnologijom preciznog liva moguće je izvršiti sve vidove termičke
obrade kao i sve vrste površinske zaštite (hromiranje, cinkovanje, niklovanje, elektropoliranje),
4) mogu se raditi odlivci koji imaju razne izdanke, natpise, umetke, zupčanike, prigušnice, razne
proreze, uske žljebove i rupe,
5) korišćenjem preciznog liva mogu se eliminisati investicije u pomoćne alate i opremu
neophodnu, ako bi se delovi izrađivali mašinskom obradom,
6) ovom tehnologijom moguće je kombinovati više delova u jednu celinu čime se smanjuju
troškovi obrade i kontrole.
Poslovni prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i ino-tržištu ostvareni u:
 2018. - ostvareni prihod od prodaje na domaćem tržištu iznosi 68.338 hiljada dinara ili
39,38% u odnosu na poslovne prihode, a na ino-tržištu iznose 105.196 hiljada dinara ili
60,62% u odnosu na poslovne prihode;
 2017. - ostvareni prihod od prodaje na domaćem tržištu iznosi 66.410 hiljada dinara ili
37,53%, u odnosu na poslovne prihode, a na ino-tržištu iznose 110.501 hiljada dinara ili 62,46
% od poslovnih prihoda;
 2016. - ostvareni prihod od prodaje na domaćem tržištu iznosi 45.773 hiljada dinara ili
29,03%, a na ino-tržištu iznose 111.907 hiljada dinara ili 70,97 % od poslovnih prihoda.
1.1.2. Opis svih novih značajnih proizvoda ili usluga koje su uvedene, trenutni
status razvoja tog proizvoda ili usluge u meri u kojoj je već poznat javnosti
Ne postoje novi značajni proizvodi ili usluge koji su uvedeni. Poslovanje Društva se bazira na već
postojećim aktivnostima i nije bilo značajnijih proizvoda ili usluga koje su uvedene.

6.2. Glavna tržišta
6.2.1. Opis glavnih tržišta na kojima je prisutan izdavalac, uključujući i prikaz
ukupnih prihoda po delatnostima i tržištima (geografski razdvojenim), u razdoblju na
koje se odnose prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu
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Geografsko i industrijsko tržište relevantno za Društvo
„Potisje-Precizni liv“ AD, 50 godina i više stvara imidž i zdravu konkurenciju na domaćem i inostranom
tržištu. Delovi izrađeni tehnologijom preciznog livenja imaju veoma široku primenu u svim granama
industrije: poljoprivredna mehanizacija, elektronika, električni sistemi, prehrambena industrija,
industrija tekstilnih i šivaćih mašina, industrija motora i naoružanja.
Za domaće tržište je do sada rađeno:
 Oko 1.800 proizvoda od čelika,
 Oko 150 proizvoda od bakarnih legura, a za inostrano tržište više od 800 proizvoda.
„Potisje-Precizni liv”AD plasira svoje proizvode na domaćem i stranom tržištu. Odnos plasiranja
proizvoda ino-domaće tržište je cca 70:30 u korist ino-tržišta. Plasiranje proizvoda bazira se na
poznavanju zahteva pojedinih kupaca i njihove potrebe za našim proizvodima, a sa kojima imamo
uspešnu saradnju.
Na inostranom tržištu:
 Nemačka: „Aweat MBH“, „Bode”, KBA, „Tünkers”, „Man Roland”, „Aubi”), „Brückner”,
„Alcoa” i dr.,
 Italija: „Savio“,
 Češka Republika: „AMF Reece“,
 Mađarska: „Kaszimpex“, kao i preduzeća iz Hrvatske, BiH, Makedonije.
Glavni kupci na domaćem tržištu:








„Zastava-oružje“ Kragujevac,
„Stublina“ Stojnik,
„PPT-Petoletka“ Trstenik,
„Alfa Plam“ Vranje,
„Carbo-Concept“ Pančevo,
„Integral“ Topola,
“Integrity“ Stara Pazova i drugi.

U posmatranom periodu, po godinama je ostvaren prihod kako sledi, u 000 dinara:
Godina
Prihod na domaćem tržištu
Prihod na ino tržištu
2016.
45.773
111.907
2017.
66.410
110.501
2018.
68.338
105.196
Navedeni prihod ostvaren je iz obavljanja delatnosti – pravljenje odlivaka.

6.3. U slučaju da su na informacije iz tačke 6.1. i 6.2. uticale neke vanredne
činjenice i okolnosti, detaljno ih opisati
Ne postoje vanredne činjenice i događaji koji su imali uticaja na informacije navedene u u paragrafu
6.1. i 6.2.
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6.4. Prikaz informacija o patentima, licencama, značajnim ugovorima ili
novim proizvodnim procesima, koji su od bitnog značaja za profitabilnost
poslovanja izdavaoca. Detaljnost prikaza usaglasiti sa stepenom uticaja
nekog od navedenih elemenata na poslovanje izdavaoca
Nema relevantnih informacija.

6.5. U slučaju da izdavalac daje bilo kakvu izjavu o svom položaju na tržištu,
navesti činjenice na kojima se zasniva navedena izjava
Nema relevantnih informacija.

7. ORGANIZACIONA STRUKTURA
7.1. Ako je izdavalac deo grupe (npr. koncerna) dati kratak opis grupe i
položaj izdavaoca unutar grupe
Društvo nije deo grupe niti koncerna.
Od 31.08.2017. godine većinski vlasnik Društva je državno Javno preduzeće „Jugoimport – SDPR“
Beograd, koje se bavi prodajom naoružanja i vojne opreme.
Vlasnička struktura društva do dana izrade ovog Prospekta:

1.
2.
3.
4.
5.

Naziv akcionara
„Jugoimport-SDPR” JP Beograd
Božić Jelena
AD „Potisje-precizni liv” ADA
Manjinski akcionari
Akcionarski fond Beograd

% učešća u kapitalu
87,43427%
5,10228%
4,60364%
2,80981%
0,04770%

7.2. Spisak zavisnih društava izdavaoca, uključujući poslovno ime, sedište,
procenat učešća u osnovnom kapitalu i glasačkim pravima, ako je isti
različit od procenta učešća u osnovnom kapitalu
Društvo nema učešće u kapitalu, niti glasačkim pravima u drugim privrednim društvima.

8. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
8.1. Informacije o postojećoj i planiranoj dugotrajnoj materijalnoj imovini
(značajnim postrojenjima, opremi i nekretninama), uključujući imovinu
pod lizingom, kao i prikaz tereta na imovini.
Nekretnine, postrojenja i oprema su detaljno opisani kako sledi (u hiljadama RSD):
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Оpis

Zemljište

Građevinski
оbjekti

Postrojenja
i oprema

Nekretnine,
postrojenjai
оprema u
pripremi

Avansi za
nеkretninе,
postrojenja
i opremu

Ukupno

Nabavna vrednost
Početno stanje
Ispravka greške i
promena rač.
politike
Nova ulaganja
Otuđenja i
rashodovanje
Ostalo - višak
osnovnog
sredstva
Krajnje stanje
2018.

3.893

14.865

134.403

0

0

153.161

0

0

0

0

0

0

224

0

2.282

3.262

12.926

18.694

0

0

4.077

0

0

4.077

0

0

0

0

0

0

4.117

14.865

132.609

3.262

12.926

167.779

Ispravka vrednosti
Početno stanje
2018.
Ispravka greške i
promena rač.
politike
Amortizacija
Gubici zbog
obezvređenja
Otuđenja i
rashodovanje
Ostalo - višak
osnovnog
sredstva
Krajnje stanje
2018.

0

12.840

103.914

0

0

116.754

0

0

0

0

0

0

0

170

1.935

0

0

2.105

0

0

0

0

0

0

0

0

4.077

0

0

4.077
0

0

13.010

101.772

0

0

114.783

3.262
0

12.926
0

52.995
36.407

Neotpisana ( sadašnja vrednost)
31.12.2018.
31.12.2017.

4.117
3.893

1.855
2.025

30.835
30.489

Zemljište:
Naziv i vrsta zemljišta
Gradsko građevinsko

Namena

Lokacija

Krug fabrike

Molski put 4 Ada

Površina
u ha
0,66

Sadašnja vr.u
000 dinara
4.117
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Objekti:
Naziv i vrsta objekta
Skladište rezervnih delova
Objekat za vatrogasnu opremu
Skladište zapaljivog materijala
Otvoreno skladište zapaljivog
materijala
Magacin sa peskom
Šaht za vodu
Laboratorija, magacin gotovih
proizvoda
Skladište ogreva
Garaže
Hala održavanja i termičke
obrade
Hala livnice, alatnice
Trafo stanica
Magacin gotovih i
poluproizvoda
Objekat za smeštaj
kompresora
Upravna zgrada
Nadstrešnica za bicikle
Radnički restoran i portirnica
Dvobrodna lučna hala sa
aneksom
Kotlarnica
Bunar sa šahtom
Bunar sa hidroforom
Betonski putevi oko livnice

Površina
u m2
70

Sadašnja vr. u.
000 dinara
0

27

0

41

0

104

0

Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada

162
11

0
0

464

0

Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada

169
292

0
0

488

0

Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada

378
187

0
0

1090

433

68

53

350
71

0
0

322

0

939

1118

141
8
10

0
233
0
18
1.855

Namena

Lokacija

Skladište
Za vatrogasnu
opremu

Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada

Skladište
Skladište
Magacin
Šaht
Magacin
Skladište
Garaže
Hala
Hala
Trafo stanica
Magacin
Za kompresor
Upravna zgrada
Nadstrešnica
Radnički
restoran
Hala
Кotlarnica
Bunar
Bunar
Putevi

Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada

Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Molski put 4 Ada
Ukupno:

5.392

Zaloge:
Društvo ima ugovor o zalozi na pokretnoj stvari: kombi, na ime Ugovora o dugoročnom kreditu broj
00-420-8500538.8, koji je uzet za kupovinu kombi vozila u 2018. godini.

8.2. Opis svih problema u vezi zaštite životne sredine koji bi mogli da utiču
na korišćenje materijalne dugotrajne imovine
U cilju zaštite životne sredine izvršena su ispitivanja uslova radne sredine, proverom gasnih gorionika,
laboratorijska ispitivanja vazduha, otpadnih voda. Tamo gde je bilo potrebno preduzete su određene
mere radi eliminisanja loših uticaja na radnu sredinu. Obuka zaposlenih obavlja se neprekidno.
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Društvo posluje u skladu sa politikom bezbednosti i zdravlja na radu. U cilju adekvatne zaštite,
zaposlenima se obezbeđuje kvalitetna zaštitna oprema, kako bi se rizik dešavanja povreda zaposlenih
smanjio na minimum.

9. POSLOVNI I FINANSIJSKI PREGLED
9.1. Finansijsko stanje
Opis finansijskog stanja izdavaoca, promene finansijskog stanja, opis
rezultata poslovanja za svaku godinu i međurazdoblja koja su obuhvaćena
prikazanim finansijskim informacijama o poslovanju u prethodnom
periodu, uključujući uzroke značajnih promena iz godine u godinu u
finansijskim informacijama, u meri u kojoj je to potrebno da se razume
poslovanje izdavaoca u celini, a u meri u kojoj to nije navedeno na drugim
mestima u dokumentu.
Tokom svih godina koje su obuhvaćene prikazanim informacijama, livnica je u poslovanju ostvarila
dobit, koja se iz godine u godinu uvećavala, nema docnji u izvršenju obaveza prema dobavljačima, niti
problema sa naplatom potraživanja, kao ni dugoročnih i kratkoročnih zaduživanja kod domaćih niti
stranih kreditora. Menadžment društva je preduzeo korektivne mere u pogledu poslovanja
preduzeća i njegovog položaja na tržištu, pažljivijim odabirom poslova i upravljanjem kvalitetom i
troškovima, te se iskazana dobit javila kao rezultat preduzetih koraka.
Najznačajniji pokazatelji finansijskog stanja su prikazani u narednim tabelama, u 000 dinara:
Godina
2016.
2017.
2018.

Opis
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
Svega prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga na
domaćem tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje usluga na inostranom tržištu
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga na
inostranom tržištu
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga
POSLOVNI PRIHODI:

Iznos neto dobiti
3.299
9.205
7.973

2016.

2017.

2018.

712
6.427
7.139
44.868
193

831
2.995
3.826
65.506
73

1.400
3.728
5.128
66.917
21

45.061

65.579

66.938

103.425
2.055

105.968
1.538

99.827
1.641

105.480

107.506

101.468

150.541
157.680

173.085
176.911

168.406
173.534

Prikazani podaci, gledano po godinama, ukazuju na značajno povećanje prihoda od prodaje na
domaćem tržištu, što je rezultat povećanog obima posla, i pronalaženja novih kupaca na domaćem
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tržištu, a što ublažava razliku u smanjenju tražnje na inostranom tršitu, koja je manja u odnosu na
ranije godine. Međutim, poslovanje i na domaćem i inostranom tržištu, zajedno dovode do veće
stabilnosti u prihodima, što se vidi iz ostvarene realizacije u datom periodu. Povećanje broja kupaca,
kako u zemlji tako i van nje, očekuje se i u narednom periodu, naročito uzimajući u obzir uvođenje
novih tehnologija u proces proizvodnje, koje će doprineti kvalitetnijoj usluzi koju zahtevaju
potencijalni kupci.

Opis
Nabavna vrednost prodate robe
Povećanje zaliha nedovršene proiz. i učinaka
Troškovi materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi
POSLOVNI RASHODI

2016.

2017.

2018.

4.689
-2.906
28.784
20.515
82.089
10.261
2.305
260
8.380
154.377

2.256
-364
33.316
18.373
89.259
10.581
2.236
687
9.814
166.158

2.722
-12.193
35.362
21.837
92.516
10.228
2.394
934
10.598
164.398

9.2. Poslovni rezultati
9.2.1. Informacije o činjenicama, uključujući nove i vanredne (retke ili neobične)
događaje u poslovanju, koje značajno utiču na prihode iz poslovanja izdavaoca, uz
navođenje u kojoj meri je konkretni događaj uticao na prihode
Nije bilo neuobičajenih događaja u poslovanju.
9.2.2. Ako finansijski podaci u dokumentu prikazuju promene u prodaji ili prihodima,
opisati razloge za takve promene
Nije bilo značajnih značajnijih promena u prodaji ili prihodima.
9.2.3. Informacije u vezi sa svim vladinim, ekonomskim, fiskalnim, monetarnim ili
političkim merama ili faktorima koji su značajno uticali, ili bi mogli značajno da utiču,
direktno ili indirektno, na poslovanje izdavaoca
Društvo ne poseduje takve informacije.

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1. Informacije o izvorima sredstava izdavaoca (kratkoročnim i
dugoročnim);Izvori sredstava izdavaoca od banaka i finansijskih institucija
prema finansijskim izveštajima
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Ovde se nalazi pregled kratkoročnih i dugoročnih obaveza po godini , izraženi u 000 dinara, za
relevantne finansijske periode (prethodne tri godine):
U 2018 godini:
1. Dugoročni kredit za kombi vozilo, u iznosu od 2.172 hiljade dinara, preostali iznos duga: 1.377
hiljade dinara.
2. Kratkoročna pozajmica od povezanih lica: 3.546 hiljade dinara
U 2017. godini:
1. Kratkoročna pozajmica od povezanog lica: 4.200 hiljade dinara
U 2016. godini :
Nije bilo kratkoročnih niti dugoročnih pozajmica od domaćih niti stranih kreditora, niti povezanih lica.
U bilansu stanja je iskazan iznos obaveze od 486 hiljada dinara na ime dugoročnog kredita iz ranijih
godina za nabavku viljuškara.

10.2. Objašnjenje iznosa i izvora sredstava, kao i opis novčanog toka
izdavaoca
Izvori sredstava i njihova struktura prema finansijskim izveštajima ( izraženi u 000 dinara):

Opis

2016.

2017.

2018.

Кapital

94.225

99.289

107.155

Dugoročne obaveze

4.129

4.220

6.030

0

0

214

14.038

19.158

17.068

112.392

122.667

130.467

Odložene poreske obaveze
Kratkoročne obaveze
Ukupna pasiva

Sa aspekta dugoročnosti, kratkoročne obaveze u strukturi obaveza imaju značajno učešće, a iste
livnica može da izmiri bez lošeg uticaja na poslovanje, iz redovnih poslovnih aktivnosti. Dugoročno
zaduženje je kredit od 2 miliona dinara, ne predstavlja ni dugoročno opterećenje koje na bilo koji
način može da dovede livnicu u nepovoljan položaj.

Bilans novčanih tokova:
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Priliv gotovine iz aktvnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

2016.

2017.

2018.

159.322
162.255

181.318
177.597
3.721
-

198.278
193.163
5.115
-

2.933
-

-

-

18.694
18.694
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Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Svega priliv gotovine
Svega odlivi gotovine
Neto prilivi gotovine
Neto odlivi gotovine
Gotovine na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

1.502
5.198
3.696

5.967
6.351
384

7.256
6.075
1.181
-

160.824
167.453

205.534
217.932

6.629

187.285
183.948
3.337
-

26.603
23
19.997

19.997
640
22.694

22.694
26
10.322

12.398

Uporedni prikaz novčanih tokova u posmatranom periodu, ukazuje na konstantno povećanje neto
priliva iz poslovnih aktivnosti. Neto odlivi iz poslovnih aktivnosti takođe prate porast, ali je u
poslednje dve poslovne godine zabeležen neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti. Odliva gotovine
iz poslovnih aktivnosti je bilo samo tokom 2018. godine, i to na ime isplate avansa za nabavku nove
opreme, koja je će omogućiti uvođenje nove tehnologije u proces proizvodnje, te se beleži neto odliv
iz aktivnosti investiranja tokom protekle godine. Priliv iz aktivnosti finansiranja beleži porast u 2018.
godine, na ime dugoročnog kredita za nabavku kombi vozila. Neto odliv gotovine u 2018. godini
rezultat je investicionog ulaganja, odnosno ulaganja u novu opremu.

10.3. Informacije o bonitetu izdavaoca i strukturi finansiranja izdavaoca
Kapitalizacija i zaduženosti

2016.

2017.

2018.

Udeo kapitala u ukupnoj pasivi
Koeficijent zaduženosti
(ukupne obaveze / ukupnapasiva)

0,8383

0,8094

0,8213

0,1616

0,1906

0,1787

Odnos kratkoročnih obaveza i ukupne pasive

0,1249

0,1562

0,1308

Stepen zaduženosti
(ukupne obaveze/ukupan kapital)

0,1930

0,2350

0,2160

Likvidnost

2016.

2017.

2018.

2,685

2,611

1,808

2,829

2,711

1,936

Rigorozni racio likvidnosti
I stepen likvidnosti
(potraživanja+gotovina/kratk. obaveze)
Opšti racio likvidnosti - Acid test
II stepen likvidnosti
(obrtna sredstva - zalihe/kratk. obaveze)
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Apsolutni racio likvidnosti
(gotovina i gotovinski ekvivalent/kratkoročne
obaveze)
Racio neto profitne marže
(neto dobitak/ukupan prihod)

0,6048

1,1846

1,4245

0,0457

0,0518

0,0208

Nizak koeficijent zaduženosti Društva ukazuje na to da najveći deo dugoročnog kapitala predstavlja
sopstveni kapital, da je Društvo dugoročno likvidno, odnosno solventno, odnosno da se njaveći deo
poslovanja ne finansira zajmovima, što ukazuje na finansijsku stabilnost Društva. U prilog navedenom
ide i pokazatelj udela kapitala u ukupnoj pasivi, koji beleži porast u odnosu na prethodnu godinu,
prvenstveno zbog iznosa neraspoređene dobiti.

10.4. Informacije o svim ograničenjima korišćenja kapitalnih sredstava koja
su značajno uticala, ili bi mogla značajno da utiču, direktno ili indirektno,
na poslovanje izdavaoca.
Po saznanju Izdavaoca, ne postoje takva ograničenja.

10.5. Informacije o predviđenim izvorima finansiranja koji su potrebni
kako bi se ispunile obaveze iz tačaka 5.2.3. i 8.1.
Nema preuzetih obaveza po navedenim tačkama.

11.
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PATENTI I LICENCE
Ukoliko je to od značaja za poslovanje i prihode izdavaoca, navesti
opis programa istraživanja i razvoja izdavaoca za svaku finansijsku
godinu u razdoblju obuhvaćenom finansijskim informacijama za
prošlo poslovanje, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja
i razvoja koje je finansirao izdavalac
Mogućnosti livnice na području razvoja tehnike i tehnologije i istraživanja su neprekidna, ali nisu na
zadovoljavajućem nivou. Istraživanje i razvoj proizvodnje svodi se na traženju novog tržišta, novih
kupaca i razvoj novih proizvoda sa postojećom tehnologijom.
Nema registrovanih patenata i licenci Društva.

12.

TRENDOVI

12.1. Najznačajniji trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i
prodajnim cenama, od završetka poslednje finansijske godine do datuma
Dokumenta o registraciji
Prodajne cene se nisu menjale, trendovi u proizvodnji se značajno nisu menjali s obzirom da se radi o
uslužnoj proizvodnji, proizvodnja se odvija planiram tokom u planiranom obimu.
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12.2. Informacije o svim poznatim trendovima, neizvesnostima, zahtevima,
obavezama ili događajima, koji bi verovatno mogli da imaju značajan uticaj
na mogućnosti razvoja izdavaoca, najmanje za tekuću godinu
Društvo ne raspolaže takvim informacijama.

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCENE DOBITI

Izdavalac nije radio bilo kakva predviđanja ili procene dobiti za potrebe sastavljanja ovog Prospekta.

14.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

14.1. Članovi rukovodstva

Imena, poslovne adrese i funkcije koje u izdavaocu obavljaju sledeća lica:
1. članovi upravnih i nadzornih organa,
2. osnivači, ukoliko je izdavalac osnovan u razdoblju manjem od pet godina,
3. svaki viši rukovodilac, koji je značajan za procenu stručnog znanja i iskustva u
upravljanju poslovanjem izdavaoca.
Za sva navedena lica prikazuju se značajni poslovi koje obavljaju van izdavaoca, a koji su
od uticaja na izdavaoca. Takođe, potrebno je navesti i eventualnu rodbinsku
povezanost navedenih lica.
Za svakog člana upravnog, rukovodećeg ili nadzornog organa izdavaoca ili svakog lica
navedenog pod (3) prve podtačke, navesti pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom
znanju i iskustvu tog lica sa sledećim informacijama:
a)
imena svih društava u kojima je to lice bilo član upravnih, rukovodećih ili
nadzornih organa, bilo kada u prethodnih pet godina, uz napomenu da li je to lice još uvek
član tih organa. Nije potrebno da se navedu sva zavisna društva izdavaoca u kojima je to
lice takođe član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa;
b)
presude za krivična dela protiv privrede u poslednjih pet godina;
v)
pojedinosti o svim postupcima stečaja i likvidacije u vezi sa kojima je lice iz tačke
1) i 3) prve podtačke bilo povezano obavljajući navedene funkcije u nekom društvu, u
poslednjih pet godina;
g)
pojedinosti o svim službenim optužbama ili sankcijama od strane pravosudnih ili
regulatornih organa (uključujući određena strukovna tela) prema licima od 1) do 3) iz
prve podtačke, kao i podatak o tome da li je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu
jezabranjen rad u takvim organima, u razdoblju od najmanje poslednjih pet godina.
Ukoliko ne postoje takve informacije koje treba da se objave, potrebno je dati izjavu u
tom smislu.
AD „Potisje - precizni liv”ADA je otvoreno akcionarsko društvo, sa jednodomnim upravljanjem.
Organi upravljanja u preduzeću su: Skupština, Odbor direktora, Generalni direktor.
Odbor direktora Društva sastoji se od:
1. Dragan Filipović – generalni direktor i zakonski zastupnik,
i neizvršni članovi Odbora direktora:
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1. Vuk Perić – predsednik,
2. Aleksandra Trbić - član,
Poslovne adrese gore navedenih lica
Dragan Filipović – AD„Potisje - Precizni liv” Ada, Molski put, br. 4, 24430 Ada, filipovic.dragan@ppl.rs;
Vuk Perić –„Direkcija KS“ doo Beograd (STARI GRAD), Terazije 13, 11000 Beograd;
Aleksandra Trbić – član Odbora direktora, JP „Jugoimport - SDPR”, Novi Beograd, Bulevar umetnosti
br. 2, 11070 Novi Beograd, fdsp@eunet.rs .
Kratke informacije o stručnosti i referencama članova Odbora direktora
U skladu sa članom 368a. Zakona o
privrednim društvima (,,Sl.Glasnik RS,, br.
36/2011,99/2011,83/2014 i dr. zakon, 5/2015,44/2018 i 95/2018) „Potisje - Precizni liv” AD Ada na
svojoj internet stranici www.ppl-ada.comobjavljuje Podatke o zaposlenju, zanimanju i funkcijama
članova Odbora direktora.
1. PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Ime i prezime: Vuk Perić
Zanimanje: Diplomirani inženjer saobraćaja
Zaposlenje: prethodno - Agencija za privatizaciju Beograd; sadašnje - „Direkcija KS” doo Beograd,
direktor
Članstvo u drugim odborima i funkcijama koje obavlja u drugim društvima:
-

V.d. direktor „Utva Avio Industrija” doo Pančevo

2. ČLAN ODBORA DIREKTORA
Ime i prezime: Aleksandra Trbić
Zanimanje: Diplomirani ekonomista
Zaposlenje: prethodno - Raiffeisen banka AD Beograd ; sadašnje –JP „Jugoimport - SDPR” .
Članstvo u drugim odborima i funkcijama koje obavljaju u drugim društvima: nema.

3. ČLAN ODBORA DIREKTORA
Ime i prezime: Dragan Filipović
Zanimanje: Diplomirani inženjer metalurgije
Zaposlenje: prethodno: nema
sadašnje: „Potisje -Precizni liv” AD Ada, generalni direktor
Članstvo u drugim odborima i funkcijama koje obavljaju u drugim društvima: nema
Sastav i nezavisnost Odbora
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Odbor direktora se sastoji od generalnog direktora kao zakonskog zastupnika Društva i 2 neizvršna
direktora, koji su nezavisni u skladu sa članom 387. stav 3 i članom 392. Zakona o privrednim
društvima.
Direktori su posvećeni najvišim standardima korporativnog upravljanja i održanju čvrstog okvira
kontrole i upravljanja poslovanja.
Odbor direktora ima nadležnosti i odgovornosti koje su definisane članom 398. Zakona o privrednim
društvima. Generalni direktor je zadužen za upravljanje Društvom i zakonski je zastupnik Društva, dok
su neizvršni direktori zaduženi da nadgledaju rad generalnog direktora, da predlažu poslovnu
strategiju i da nadgledaju njeno sprovođenje.
Odbor direktora je takođe odgovoran da:













utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
daje i opoziva prokuru;
saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
izračunava iznose dividendi i određuje način njihove isplate;
predlaže skupštini politiku naknada direktorima i predlaže ugovore o radu;
izvršava odluke skupštine;
vrši i druge poslove.

Gore navedeni direktori nisu ni na koji način rodbinski povezani.
Niko od gore navedenih lica nije u periodu od najmanje prethodnih pet godina:
 osuđivan za krivična dela u vezi sa privredom;
 bio povezan sa bilo kojim stečajima ili likvidacijama;
 nije mu izrečena sankcija niti mu zabranjen rad u svojstvu člana upravljačkih organa.

14.2. Sukob interesa
Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg
rukovodstva Potencijalni sukob interesa lica iz tačke 14.1, i to u pogledu
njihovih ličnih interesa i njihovih obveza i dužnosti prema izdavaocu. U
slučaju da sukob interesa ne postoji mora biti data jasna izjava o tome.
Nema sukoba interesa između bilo kojih dužnosti lica navedenih u tački 14.1. u okviru Društva i
njihovih privatnih interesa.

Navesti eventualne sporazume ili dogovore sa najvećim akcionarima,
klijentima, dobavljačima ili drugim licima, na osnovu kojih je bilo koje lice
iz tačke 14.1. izabrano za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa
ili člana višeg rukovodstva.
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Ne postoje sporazumi ili dogovori sa najvećim akcionarima, klijentima, dobavljačima ili drugim licima,
na osnovu kojih je bilo koje lice iz tačke 14.1. izabrano za člana odbora direktora.

Prikazati pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koje dogovore lica iz
tačke 14.1. o ustupanju njihovog učešća u hartijama od vrednosti izdavaoca
za određeno vremensko razdoblje
Ne postoje ograničenja koja su dogovorila lica iz tačke 14.1. o ustupanju njihovog učešća u hartijama
od vrednosti Izdavaoca za određeno vremensko razdoblje.

15.
NAKNADE I POGODNOSTI
Navesti naknade i posebne pogodnosti koje su od izdavaoca primala
lica navedena u tački14.1. u razdoblju poslednje finansijske godine
15.1. Iznos naknade i primanja (uključujući svu potencijalnu ili odloženu
naknadu) i nenovčana davanja koja izdavalac, uključujući i njegova
povezana društva, odobri takvim licima za sve oblike rada i usluga, koje bilo
koje lice pruži izdavaocu i povezanim društvima.
Isplaćene naknade neizvršnim direktorima, odnosno članovima Odbora direktora na godišnjem nivou
za 2018. godinu iznose 1.518.987,36 dinara u bruto iznosu.

15.2. Ukupni iznosi koje izdavalac, ili njegova povezana društva, izdvoje u
svrhu ostvarivanja prava na naknadu u slučaju penzionisanja ili sličnih
pogodnosti
Na dan 31.12.2018. godine rezervisanja za otpremnine radi odlaska zaposlenih u penziju iznose
4.653.219,00 dinara.

16.
PRAKSA UPRAVE
Za poslednju završenu finansijsku godinu, za lica pod (1) prve
podtačke tačke 14.1. navesti pojedinačno:
16.1. Datum isteka aktuelnog mandata i vremenski period tokom kojeg je
lice obavljalo tu funkciju
Dragan Filipović je po prvi put imenovan za direktora i izabran na neodređeno vreme sa mandatom
od 4 godine dana 18.06.2018. godine.
Ostali navedeni članovi Odbora direktora su imenovani po prvi put 05.06.2017. godine i to do
održavanja naredne redovne sednice skupštine akcionara, koja je održana 15.06.2018. godine kada
su imenovani ponovo, na mandat od 4 godine.
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16.2. Informacije o ugovorima o delu članova upravnih, rukovodećih i
nadzornih organa zaključenim sa izdavaocem, ili bilo kojim od njegovih
povezanih društava, koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa.
Ako nema takvih ugovora potrebna je odgovarajuća negativna izjava
Nema ugovora koji su zaključeni između Društva sa licima navedenim u članu 14.1. kojima se daju
bilo koje pogodnosti nakon raskida ugovora sa Društvom.

16.3. Informacije o komisiji za reviziju i komisiji za naknade izdavaoca,
uključujući imena članova komisija i kratko navođenje propisanih uslova
po kojima komisije rade.
Društvo nije oformilo Komisiju za reviziju i naknade.

16.4. Izjava izdavaoca o usklađenosti sa standardima korporativnog
upravljanja
Društvo je usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja 2015. godine, koji je dostupan na internet
stranici Društva www.ppla-ada.com .
Društvo kontinuirano prati promene i razvoj u oblasti korporativnog upravljanja s ciljem stalnog
usavršavanja odnosa sa svojim akcionarima, investitorima i celokupnom javnošću, uvođenjem visokih
standarda u međusobnu komunikaciju.

17.

ZAPOSLENI

17.1. Broj zaposlenih na kraju perioda ili prosek za svaku finansijsku
godinu prikazanu u prethodnom razdoblju do datuma Dokumenta o
registraciji
Prosečan broj zaposlenih na bazi stanja krajem meseca:
 na dan 31. decembra 2018. godine 77 zaposlenih;
 na dan 31. decembra 2017. godine 80 zaposlenih;
 na dan 31. decembra 2016. godine 84 zaposlenih.

17.2. Za svako lice iz tačke 14.1. navesti informacije o eventualnom
vlasništvu nad akcijama izdavaoca i svim opcijama na akcije izdavaoca, sa
poslednjim mogućim datumom
Dragan Filipović nema vlasništvo nad akcijama u Društvu, niti opcije na sticanje akcija u Društvu.
Ostala lica navedena pod tačkom 14.1 nemaju vlasništvo nad akcijama, niti opcije na sticanje akcija
Izdavaoca.
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Извор: Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

17.3. Opis svih aranžmana u vezi sa mogućnošću sticanja akcija izdavaoca
od strane zaposlenih
Trenutno nijedan zaposleni Društva nema akcije u Društvu.
Jedini način sticanja akcija Izdavaoca od strane zaposlenih je trgovanje na Beogradskoj berzi ad,
odnosno slobodno iznošenje naloga kupovine/prodaje na MTP Belex tržištu Beogradske berze, na
kojem su do sada sve izdate akcije uključene u trgovanje.
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Osim toga, u skladu sa zakonom, Izdavalac, u slučaju potrebe za dugoročnim finansiranjem, može
doneti odluku o povećanju kapitala javnom ponudom sa ili bez objave Prospekta, gde između ostalog
i zaposleni mogu učestvovati kao potencijalni investitori.

18.

VEĆINSKI AKCIONARI

18.1. Ime ili poslovno ime lica koje, neposredno ili posredno, poseduje
učešće u kapitalu izdavaoca ili u pravu glasa, a koje je potrebno da se prijavi
u skladu sa članom 57. Zakona o tržištu kapitala, zajedno sa iznosom učešća
svakog takvog lica. Ukoliko takvog lica nema, dati odgovarajuću negativnu
izjavu.
Većinski akcionar, JP „JUGOIMPORT-SDPR“ BEOGRAD, MB 07051751, poseduje 157.637 običnih
akcija, odnosno 87,43427% učešća u kapitalu Izdavaoca.
Akcionar, Jelena Božić, JMB 0906980715042, iz Beograda, poseduje 9.199 običnih akcija, odnosno
5,10228% učešća u kapitalu Izdavaoca, stečene kupovinom na Beogradskoj berzi u trgovanju koje se
dešavalo nakon izvršene dokapitalizacije.
Društvo je tokom 2017. godine izvršilo otkup 8.300 sopstvenih akcija (koje ne nose pravo glasa u
skladu sa zakonom), odnosno 4,60364% učešća u kapitalu („razvodnjeno“ nakon dokapitalizacije), od
manjinskih akcionara po ceni od 500,00 dinara po akciji, na organizovanom tržištu Beogradske berze,
a tokom 2018. godine nije se menjao broj stečenih sopstvenih akcija.

18.2. Navesti da li akcije izdavaoca daju različito pravo glasa, ili
odgovarajuću negativnu izjavu o tome.
Sve akcije Društva pružaju isto pravo glasa, odnosno sve akcije Društva su obične, gde jedna akcija
daje jedan glas.

18.3. Prema saznanjima izdavaoca, navesti podatke o licu koje ima
kontrolni položaj u izdavaocu, navesti karakteristike tog stečenog položaja,
kao i mere kojima se sprečava korišćenje navedenog položaja na štetu
izdavaoca.
Društvo je od 31. avgusta 2017. godine pod kontrolom većinskog akcionara, JP „Jugoimport—SDPR“
Beograd, čiji je osnivač Republika Srbija, i posluje u potpunosti u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima i drugim važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.
Ne postoje mere kojima se sprečava korišćenje navedenog položaja kontrolnog akcionara na štetu
Izdavaoca.

18.4. Opis svih sporazuma, poznatih izdavaocu, čije bi sprovođenje,
naknadno, moglo da rezultira promenom kontrolnog položaja u izdavaocu.
Koliko je Društvu poznato, takvi aranžmani ne postoje.
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19.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA
Navesti finansijske transakcije izdavaoca i povezanih lica, izvršene u
razdoblju koje obuhvata prikaz finansijskih informacija u prethodnom
periodu, kao i:
(a) prirodu i obim transakcija, ako neka od transakcija nije bila u
najboljem interesu jedne od strana objasniti razloge za takvu transakciju,
(b) iznos ili procenat koji predstavljaju transakcije povezanih strana u
prometu izdavaoca. Lista transakcija sa povezanim licima
Prikazane informacije su za period od 31.08.2017. godine kada je JP „Jugoimport-SDPR“ Beograd
postalo većinski vlasnik (kontrolni akcionar) Izdavaoca.
a) Od većinskog vlasnika „Jugoimport - SDPR” ЈP su dobijene dve kratkoročne pozajmice u svrhu
realizacije otkupa sopstvenih akcija, kao i za nabavku nove opreme za uvođenje nove
tehnologije u proces proizvodnje (vakum peći);
b)
Kamatna
Opis transakcije
Oznaka partije
EUR
31.12.2017.
31.12.2018.
stopa
1. Kratkoročna
pozajmica
Ugovor 1304 - od
0,5%
35.219,65
4.200
0
„Jugoimport 01.12.2017.
mesečno
SDPR” ЈP
2. Kratkoročna
pozajmica
Ugovor 183-1 od
0,2%
„Jugoimport 90.000,00
0
3.545
07.02.2018.
mesečno
SDPR” ЈP

20.
FINANSIJSKE INFORMACIJE O AKTIVI I PASIVI DRUŠTVA,
FINANSIJSKOM STANJU I DOBICIMA I GUBICIMA
20.1. Finansijski podaci o prošlom poslovanju
Godišnji finansijski izveštaji za tri poslednje poslovne godine sa izveštajem
revizora za svaku pojedinačnu godinu, shodno propisima koji uređuju
sastavljanje finansijskih izveštaja
U nastavku se daju revidirani pojedinačni finansijski izveštaji Izdavaoca za 2016., 2017. i 2018. godinu.
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"MOORE STEPHENS Revizija i Raiunovodsfvo" d.o.o., Beograd
1 1000 Beograd
Studentski trs.4lY

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(TZJAVA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih izve5taja ,,Potisje-Precizni liv" Akcionarsko
druitvo za livenje preciznog liva Ada (dalje u tekstu: Dru5tvo) za poslovnu godinu zavrSenu 31.
decembra 2016. godine za svrhe rztaLavar4a mi5ljenja ovlaS6enog revizora o finansijskih
izve5tajima Dru5tva, a u skladu sa Medunarodnim standardima reviziie i vaZe6om zakonskom
regulativom.
Svesni smo svoje odgovomosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih evidencija i
pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvestaja u skladu sa radunovodstvenim propisima vaLecim
u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omoguduju pripremu
hnansijskih izve5taja koji ne sadrZe gre5ke, bilo namerne ili sludajne.
Za potrebe revtzlje 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, ukljudujuii 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 najboliem saznanju i uverenju, a nakon savetovanja sa drugim
odgovornim rukovodiocima, sledede dinjenice:

1. Ne postoje druga
fi nansij

skim izve

Staj

sredstva,

niti

obaveze Dru5tva osim onih

koji su prezentirani

u

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

3.

Finansijski izve3taji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige i
dokumentacija Dru5tva, ne sadrZe materijalno znadajne propuste niti gre5ke.

4.

Zna(,ajne pretpostavke koje smo koristlli za radunovodstvene procene. su
mi5ljenju razumne.

po

na5em

5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima su na odgovarajuii nadin iskazane i obelodanjene
u skladu sa zahtevima Medunarodnih standarda finansijskog izve5tavanja.
6.

PotraZivanja su prema na5em mi5ljenju naplativa, a za sya potraZivanja dija je naplata
sumljiva, spoma ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

.

Za sve stavke zastarelih i o5teienih zaliha. kao i za druge sludajeve kada je vrednost zalihe
stvarno ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnurezervacrju (ispravka vrednosti).
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8. Za sve druge poznate rizlke kao r za druge sludajeve koji mogu u buduinosti

rezultirati
rashodima i odlivom sredstava Dru5tva, izvrsili smo adekvatno rezervisanje sredstava.

9.

Imamo valjanu dokumentaciju o vlasni5tvu nad sredstvima kojima Dru5tvo raspolaZe i niko
drugi nad njima nema zakonito pravo. Dru5tvo ima uspostuvlj.nu hipoteka na nepokretnoj
imovini u korist Piraeus banke a.d. Beograd, zbog podiiarya dugorodnog kredita za
nabavku opreme potrebne zaproizvodnjui to: Re5enje RGZ SKZ Ada od 19.03.2014. na
osnovu ZaloLne izjave Ov. I br. 1457 12014 od 06.03.2014.
Ne postoji tereienje po osnovu zaloge i slidno.

10. Nemamo saznanja

o bilo kakvom krsenju zakonskih propisa, uputstva nadleZnih organa i
institucija i op5tih akata, koji mogu rezultirati pladanjem znahjnlhkazni ili penala.

11-Nemamo saznanja u vezi kriminalne radnje ili moguinosti postojanja iste, i nije nam
poznato da je ijedan od na5ih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla56enjem da kontroli5e i
odobrava poslovne promene, umeSan u bilo kakve nezakonite ili neiegularne aktivnosti
koje bi mogle materijalno zna(ajno uticati na istinitost finansijskih izve5tiia.
12.Ptema naSem saznanju, protiv Dru5tva biv5a radnica je podnela tuZbu Osnovnom sudu u
Senti Posl.br.2.Pl.512015 od 24.septembra 2015. godine.08juna 201 6 odrLano pripremno
rodi5te. Nema plenidbe imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu Stete koji po
nas mogu tezultiratt znadajnim gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih ni stvarnih ni
potencijalnrh obavezaprema tredim licima zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.
13. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ogranidenja

ili druge objektivne okolnosti koje
bi mogle dovesti do obustavUanja poslovanja Dru5tva u doglednom vremenskom periodu.

14. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra2016. godine do datuma sastavljanja ovog

pisma u vezi sa sadrZajem finansijskih izve3taj a za 2076. godinu, nisu se'promenile
okolnosti niti su nastali dogadaji koji bi zahtevah ispravke finansijskih izvestaja iii dodatna
obelodanj ivanj a namenj ena organima upravlj anj a ili drugim korisnicima.

Ovim potvrdujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prezentiranim pregledima, prilozima i
infbrmacijama, kao i datim objaSnjenjima u vezi sa odredenim pitanjima za izradu IzveStqa
revizije, kao i sve druge informacije, paLlllo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbunjujuie i
da su razmotrene i usvoiene od rukovodstva.

ii
Finansijskj direktor
"--'7'

.

;f

,0"

;

Generalni direktor
M.P.

, ii

" \,

Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting
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Broj: 18/17
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 2016.
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 finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih 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 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 finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u godišnjim finansijskim
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 finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko
mišljenje
Mišljenje
Po našem mišljenju, 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 2016. godine, kao i rezultate 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. 62/2013) i člana 7.
Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br.
114/2013) 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 2016. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim
izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

„MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd

„MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd

Mirjana Baić
Licencirani ovlašćeni revizor

Bogoljub Aleksić
Direktor

Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting
“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o.
Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0) 11 3283 440, 3281 194; Fax: 2181 072
E-mail: office@revizija.co.rs, www.revizija.co.rs
Matični broj/ID: 06974848; PIB/VAT: 100300288

“POTISJE-PRECIZNI LIV” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA

Direktor: gospodin Vico Milutin
Ada, Molski put br. 4

U Beogradu, 17. marta 2017. 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 2016. 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 2016.
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.

Попуњава правно лице
Матични број
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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2016. године
- у хиљадама динара Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

2

3

4

1

Текућа година
5

Износ
Претходна година
Крајње стање
Почетно стање
31.12 2014.
01.01.203.
6
7

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

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

0002

38.690

40.995

263

378

263

378

38.427

40.617

14
01

010 и
део 019

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

1. Улагања у развој

0004

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

3. Гудвил

0006

014 и
део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и
део 019

5. Нематеријална имовина у
припреми

0008

016 и
део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

02

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

0010

15

020, 021
и део
1. Земљиште
029

0011

3.893

3.893

022 и
део 029

2. Грађевински објекти

0012

2.207

2.461

023 и
део 029

3. Постројења и опрема

0013

32.327

34.263

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
0016
припреми

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

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

1

2

3

4

03

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

0019

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

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

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
04. осим ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 +
047
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 4. Дугорочни пласмани матичним и
и део
зависним правним лицима
049

0028

део 043,
део 044 5. Дугорочни пласмани осталим
и део
повезаним правним лицима
049

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

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

05

Текућа година
5

Износ
Претходна година
Крајње стање
Почетно стање
_____ 20__.
01.01.20__.
6
7

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

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА
СРЕДСТВА

0042

288

16

712

843

Група
рачуна,
рачун
1

Класа 1

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

2
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

3

4

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048
+ 0049 + 0050)

0043

0044

17

Текућа година
5

Износ
Претходна година
Крајње стање
Почетно стање
_____ 20__.
01.01.20__.
6
7

72.990

67.428

33.269

31.672

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
0045
ситан инвентар

11.043

11.482

11

2. Недовршена производња и
недовршене услуге

0046

8.018

3.138

12

3. Готови производи

0047

13.909

15.887

13

4. Роба

0048

245

1.117

14

5. Стална средства намењена продаји 0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

54

48

20

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

0051

17.697

7.030

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

0052

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

0053

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

0054

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

0055

0056

8.692

2.827

6. Купци у иностранству

0057

9.005

4.203

206 и 7. Остала потраживања по основу
део 209 продаје

0058

338

183

1.341

.1.055

1.341

1.055

204 и 5. Купци у земљи
део 209
205 и
део
209

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

236

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

0061

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

0062

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

0063

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

0064

232 и 3. Краткорочни кредити и зајмови у
део 239 земљи

0065

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

0066

18

19

20

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1
2
234,
235,
5. Остали краткорочни финансијски
238 и пласмани
део 239

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година
5

Износ
Претходна година
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Почетно стање
_____ 20__.
01.01.20__.
6
7

0067
21

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

19.997

26.603

193

722

155

163

112.392

109.266

57.405

51.765

0401

94.225

91.015

0402

80.265

80.265

80.265

80.265

373

244

22
28 осим IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
288
РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)
88

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0070
23
0071

0072
24

ПАСИВА

30

300

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 0442)
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)
1. Акцијски капитал

0403
25

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

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

32

26

330

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

0414

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
33 осим И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
0415
330
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА
(потражна салда рачуна групе 33 осим
330)

27
1.550

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

1

2

3

4

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

0416

Текућа година
5

Износ
Претходна година
Крајње стање
Почетно стање
_____ 20__.
01.01.20__.
6
7

89

28

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
(0418 + 0419)

0417

13.676

8.956

340

1. Нераспоређени добитак ранијих
година

0418

10.377

70

341

2. Нераспоређени добитак текуће
године

0419

3.299

8.886

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

4.129

4.426

40

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

0425

4.129

3.948

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

4.129

3.948

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

410

1. Обавезе које се могу конвертовати
у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и
зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у
земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

29

30

478

478

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

1

2

3

4

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

42

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

0443

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

6. Остале краткорочне финансијске
обавезе

0449

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ
И КАУЦИЈЕ

0450

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452
43 осим
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
430
0458)

0451

424,
425,
426 и
429
430

13.825

486

3.367

486

3.367

359
33

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

436

6. Добављачи у иностранству

0457

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

48

14.038

32

1. Добављачи - матична и зависна
правна лица у земљи

47

5

31

431

44, 45 и IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ
46
ОБАВЕЗЕ

Текућа година

0459

34

5.558

4.040

5.558

4.040

7.381

6.036

394

1

22

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

215

0462

4

49 осим VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
498
РАЗГРАНИЧЕЊА

Износ
Претходна година
Крајње стање
Почетно стање
_____ 20__.
01.01.20__.
6
7

35

Износ
Група
рачуна,
рачун

1

ПОЗИЦИЈА

АОП

Текућа година

2

3

4

5

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420
- 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 0463
0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)
≥0

89

Претходна година

Напомена број

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

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

.

24

112.392

109.266

57.405

51.765

Законски заступник
У AДИ

М.П.

_____________________________

Дана 28.02.2017.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
Назив
Седиште

0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности

2 4 5 2 ПИБ

1 0 1 0 9 2 2 5 1

ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД
АДА, Мoлски пут 4

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01 до 31.12.2016. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна,
рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

3

Напомена број

4

Текућа година

Претходна година

5

6

157.680

131.479

7.139

5.930

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим
62 и 63
60
600

601

602

603

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

1001

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)

1002

1. Приходи од продаје робе матичним и
зависним правним лицима на домаћем
тржишту
2. Приходи од продаје робе матичним и
зависним правним лицима на иностраном
тржишту
3. Приходи од продаје робе осталим
повезаним правним лицима на домаћем
тржишту
4. Приходи од продаје робе осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

5
5.1

1003

1004

1005

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем
тржишту

1007

712

1.496

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту

1008

6.427

4.434

150.541

125.549

45.061

32.251

105.480

93.298

154.377

141.633

61

610

611

612

613

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И
УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 +
1015)
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
домаћем тржишту
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту
3. Приходи од продаје производа и услуга
осталим повезаним правним лицима на
домаћем тржишту
4. Приходи од продаје производа и услуга
осталим повезаним правним лицима на
иностраном тржишту

1009

1010

1011

1012

1013

5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и
услуга на иностраном тржишту

1015

64

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

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

614

5.2

5.2.1
5.2.2

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

Износ

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број
5

Претходна
година
6

4.689

4.148

Текућа година
3

4
6.1

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

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

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

6.3

28.784

21.539

513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

6.4

20.515

19.592

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

6.5

82.089

70.420

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

6.6

10.261

11.546

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

6.7

2.305

2.373

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

6.8

260

1.199

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

6.9

8.380

9.561

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

1032

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)

663 и 664

56

51 осим 513

541 до 549

55

66

6.2

2.906

1.255

3.303

10.154

628

900

1038

78

147

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

1039

550

753

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)

1040

520

1.183

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

66, осим 662,
663 и 664

56, осим 562,
563 и 564

7

8

Износ

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

566 и 569

АОП

Напомена број
5

Претходна
година
6

Текућа година
3

4

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

139

630

563 и 564

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

1047

381

553

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)

1048

108

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)

1049

683 и 685

583 и 585

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

283

1050

1051

67 и 68, осим
683 и 685

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

9

140

20.194

57 и 58, осим
583 и 585

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

10

11

518

3.540

9.239

69-59

59-69

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 1050 + 1053 - 1052)
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1054

1055

1056

1057

11

11

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056
1058
- 1057)
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057
- 1056)

109

3.431

9.239

132

353

3.299

8.886

1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

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

1064

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

723

12

Износ

Група
рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број
5

Претходна
година
6

0

0

Текућа година
3

4

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
13

1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У АДИ

Законски заступник
М.П.

_____________________________

Дана 28.02.2017 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
Назив
Седиште

0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности

2 4 5 2 ПИБ

1 0 1 0 9 2 2 5 1

ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД
АДА, Молски пут 4

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01 до 31.12 20 16. године
- у хиљадама динара Група

Напомена

рачуна,
рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

Износ

АОП

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

3.299

8.886

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК
а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме
330

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Актуарски добици или губици по основу
планова дефинисаних примања
331

а) добици

2005

б) губици

2006

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала
332

а) добици

2007

б) губици

2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава
333

а) добици

2009

б) губици

2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у будућим
периодима
1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
334

а) добици

2011

б) губици

2012

1.550
89

Група

Напомена

рачуна
, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

Износ

АОП

3

број

Текућа година

Претходна година

4

5

6

2. Добици или губици од инструмената заштите нето
улагања у инострано пословање
335

а) добици

2013

б) губици

2014

3. Добици или губици по основу инструмената заштите
ризика (хеџинга) новчаног тока
336

а) добици

2015

б) губици

2016

4. Добици или губици по основу хартија од вредности
расположивих за продају
337

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

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

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

2023

1.550

89

1.550
89

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА
36

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

2024

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

У АДИ

3.210

10.436

Законски заступник
М.П.

_____________________________

Дана 28.02.2017 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
0 8 2 0 8 4 0 9 Шифра делатности
број
Назив

ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште

АДА, Молски пут 4

2 4 5 2 ПИБ 1 0 1 0 9 2

255
11511

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01до 31.12.2016. године
- у хиљадама динара Износ
Позиција

АОП
2

3

Претходна
година
4

3001

159.322

178.956

1. Продаја и примљени аванси

3002

155.724

155.480

2. Примљене камате из пословних активности

3003

79

147

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

3.519

23.329

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

3005

162.255

152.491

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

75.524

68.196

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

78.949

74.607

3. Плаћене камате

3008

137

683

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

7.645

9.005

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

3011

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

3012

Текућа година
1
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

26.465
2.933

3013

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

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

3021

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

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

3025

1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

1.502

Износ
Позиција

АОП

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

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

4. Остале обавезе (одливи)

3035

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

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

3038

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

3039

3.696

10.905

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

160.824

178.956

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

167.453

163.396

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

6.629

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

26.603

10.719

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

23

324

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

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

3047

19.997

26.603

У АДИ

1.502
5.198

10.905

3.410

10.905

1.788

15.560

Законски заступник
М.П.

_____________________________

Дана 28.02.2017.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)

Матични број

0 8 2 0 8 4

Попуњава правно лице
Шифра
0 9
2 4 5
делатности

Назив

ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД

Седиште

АДА, Молски пут 4

2

ПИБ

1 0

1 0 9 2 2 5 1

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01 до 31.12. 2016. године
- у хиљадама динара –
Компоненте капитала
Редни
број

ОПИС

30
АОП

1

2
Почетно стање претходне године на дан
01.01.2015

1.

а) дуговни салдо рачуна

4001

б) потражни салдо рачуна

4002

Основни капитал

АОП

3

71.772

31
Уписани а
неуплаћени
капитал
4

32
АОП

Резерве
5

4019

4037

4020

4038

244

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2.

3.

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 2а + 2б) ≥ 0

4005

4023

4041

4024

4042

4025

4043

4026

4044

4027

4045

4028

4046

4006

71.722

244

Промене у претходној _____ години
4.

5.

6.

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

б) промет на потражној страни рачуна

4008

Стање на крају претходне године
31.12.2015
а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

8.493

4009
4010

80.265

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

4013

4031

4049

4032

4050

244

Кориговано почетно стање текуће
година на дан 01.01. 2016
7.

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

4014

80.265

244

Промене у текућој 2016 години
8.

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

4033

4051

б) промет на потражној страни рачуна

4016

4034

4052

4017

4035

4053

4036

4054

129

Стање на крају текуће године
31.12. 2016
9.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4018

80.265

373

Компоненте капитала
Редни
Број

35

ОПИС
АОП

047 и 237
АОП

Губитак
2
Почетно стање претходне године на дан
01.01.2015
1.

6

Откупљене
сопствене
акције
7

34
АОП

Нераспоређени
добитак
8

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

4059

4077

4095

4060

4078

4096

8.563

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

4097

8.493

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4098

8.886

4063

4081

4099

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

4067

4085

4103

4068

4086

4104

8.956

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

4105

130

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

4106

4.850

4071

4089

4107

4072

4090

4108

8.563

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2.

3.

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 2а + 2б) ≥ 0
Промене у претходној 2015 години

4.

Стање на крају претходне године
31.12.2015
5.

6.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

8.956

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2016
7.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 6а + 6б) ≥ 0
Промене у текућој 2016години

8.

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2016
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

13.676

Компоненте осталог резултата
330

331

Редни
број

ОПИС

1

2
Почетно стање претходне године на дан
01.01.2015

1.

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. 2015
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а +
2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б 2а + 2б) ≥ 0

4113

4131

4149

4114

4132

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

4117

4135

4118

4136

1.550

4154

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

1.550

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

4121

4139

4157

4122

4140

4158

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

4125

4143

89

4161

4126

4144

,

4162

АОП

Ревалоризационе
резерве

АОП

9

Актуарски
добици или
губици

АОП

10

4145
352

4146

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2.

3.

352

4150

Промене у претходној 2015 години
4.

4151
1.198

4152

Стање на крају претходне године
31.12.2015
5.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

6.

4153

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2016
7.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а +
6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б 6а + 6б) ≥ 0
Промене у текућој 2016 години

8.

89

4159
4160

Стање на крају текуће године
31.12. 2016
9.

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

332
Добици или губици
по основу улагања у
власничке
инструменте
капитала
11

Компоненте осталог резултата
334 и 335
Добици или
губици по основу
Добици или губици по
иностраног
АОП
основу удела у осталом АОП
пословања и
добитку или губитку
прерачуна
придружених друштава
финансијских
извештаја
12
13
333

Редни
број

ОПИС
АОП

1

2
Почетно стање претходне године на
дан 01.01.2015

1.

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна

4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

4167

4185

4203

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

4171

4189

4207

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна

4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

4175

4193

4211

4176

4194

4212

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

Стање на крају текуће године
31.12. 2016
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4179

4197

4215

4180

4198

4216

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2.

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2015
3.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а
+ 2а - 2б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0
Промене у претходној 2015 години

4.

Стање на крају претходне године
31.12.2015
5.

а) дуговни салдо рачуна
(3а + 4а - 4б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(3б - 4а + 4б) ≥ 0
Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

6.

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2016
7.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0
Промене у текућој 2016 години

8.

9.

336

Добици или губици
по основу хеџинга
новчаног тока

14

Компоненте осталог резултата
Редни
број

337

ОПИС
АОП

1

2
Почетно стање претходне године на
дан 01.01.2016

1.

а) дуговни салдо рачуна

4217

б) потражни салдо рачуна

4218

Добици или губици по
основу ХОВ
расположивих за продају
15

АОП

Укупан капитал
[∑(ред 1б кол 3 до
кол 15) - ∑(ред 1а
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

АОП

16

4235

80.931

Губитак изнад
капитала [∑(ред 1а
кол 3 до кол 15) ∑(ред 1б кол 3 до
кол 15)] ≥ 0
17

4244

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2.

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни рачуна

4220

4236

4245

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01. 2015
3.

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

4221
4237

4246
80.931

4222

Промене у претходној 2015 години
4.

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238
4247
10.084

Стање на крају претходне године
31.12.2015
5.

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

4225
4239

4248
91.015

4226

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6.

а) исправке на дуговној страни рачуна

1.550

4227
4240

7.

б) исправке на потражној страни рачуна

4228

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. 2016
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а
+ 6а - 6б) ≥ 0
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0

4229

4249

4241

4250
89.465

4230

Промене у текућој 2016 години
8.

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

б) промет на потражној страни рачуна

4232

4242

9.

Стање на крају текуће године
31.12. 2016
а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а – 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4251
4.760

4233
4243

94.225

4252

4234

У ____________________________

Законски заступник
М.П.

_____________________________

Дана: 28.02.2017.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 2016 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 претходне 2015 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 2016 години је 84
(у 2014– 99). Број запослених на дан 31.12.2016 године је 83 радника на неодређено време.
Кратак историјат друштва
Друштво је основано 1973 године 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 1998, 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 ван берзанско 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 године 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.
У 2016 години Министарство привреде сектор за приватизацију преузима, активноси
везане за поновни поступак приватизације ливнице. Очекује се пренос капитала на наменску
индустрију.
Акције друштва пренете су у новоотворени Регистар акција и удела.
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Финансијски извештаји привредног друштва „Потисје-Прецизни лив“АД за обрачунски
период који се завршава 31.12.2016. 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 31.12.2015
године
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 претпоставком 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 премаши
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, односно извршене
продаје до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничкоповерилачки 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 не реализоване 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 не отписаних 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
Финансијски 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. Финансијски лизинг
Финансијски лизинг 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.
Финансијски 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 средства 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 не монетарно 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 признавања из 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 сврхе;
 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 наведених 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 проценитеља.
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 Србијипоследњи 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 и ситног
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:
-режијски 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.
У складу са прописима о рачуноводству и на основу општег акта друштва, друштво врши
исправка вредности доспелих ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана, и на осново
процене руководства о наплативости потраживања. За ову годину није било доспелих
ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана, па индиректан отпис није вршен.
3.15. Готовински инструменти и готовина
Готовински еквиваленти 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
запосленом у Републици Србији према последњем 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 награде се не врши 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 не предвидивости финансијског тржишта потенцијални и негативни утицаји на финансијско пословање
Друштва сведу на минимум.
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
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
5.1. Свега приходи од продаје робе
Приходи од продаје производа на домаћем тржишту
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту
5.2.1.Свега приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржиишту
Приходи од продаје производа на иностраном тржи.
Приходи од продаје услуга на иностраном тржи.
5.2.2 Свега приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржиишту
5.2.Свега приходи од продаје производа и услуга
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

31.12.2016.
у 000 дин.
712
6.427
7.139
44.868
193
45.061

31.12.2015.
у 000 дин.
1.496
4.434
5.930
32.236
15
32.251

103.425
2.055
105.480

90.535
2.763
93.298

150.541
157.680

125.549
131.479

Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износи 45.773 хиљада динара или 29,03%,
а на ино тржишту износе 111.907 хиљада динара или 70,97 %. од пословних прихода

6. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Опис
6.1. Набавна вредност продате робе
6.2. Повећање залиха недовршене производње и учинака

31.12.2016.
у 000 дин.
4.689
2.906

31.12.2015.
у 000 дин.
4.148

Опис
6.2.1. Смањење залиха недовршене производње и учинака
6.3. Трошкови материјала
6.4. Трошкови горива и енергије
6.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
6.6. Трошкови производних услуга
6.7. Трошкови амортизације
6.8. Трошкови резервисања
6.9. Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

31.12.2016.
у 000 дин.
28.784
20.515

31.12.2015.
у 000 дин.
1.255
21.539
19.592

82.089
10.261
2.305
260
8.380
154.377

70.420
11.546
2.373
1.199
9.561
141.633

6.1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

Опис
Набавна вредност продате робе на велико
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
4.689
4.689

31.12.2015.
у 000 дин.
4.148
4.148

6.2. (ПОВЕЋАЊЕ) СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКA

Опис
Повећање залиха недовршене производње и учинака
Смањење залиха недовршене производње и учинака

31.12.2016.
у 000 дин.
2.906

31.12.2015.
у 000 дин.
1.255

Укупне залихе готових производа обезвређене су 9,35%, aли највећи проценат се односи на
некурентне залихе, које су застареле и годинама нису продаване, како би се приближно свеле
на вредност отпадног челика Износ обезвређења је 1.436 хиљада динара
На неколико позиција цена коштања је била већа од нето продајне цене па је извршено
свођење залиха на нижу цену за 85 хиљада динара.

6.3. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови резервних делова
Трошкови ситног инвентара, и алата
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
24.353
413
2.213
1.805
28.784

31.12.2015.
у 000 дин.
17.351
260
2.070
1.858
21.539

6.4. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
Трошкови горива и енергије друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
Трошкови горива-бензин и нафтини деривати
Трошкови електричне енергије
Трошкови енергије из природног гаса
Трошкови угља
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
863
11.377
8.275
/
2.515

31.12.2015.
у 000 дин.
1.061
10.034
8.330
167
19.592

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
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Остали лични расходи и накнаде
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
60.088

31.12.2015.
у 000 дин.
55.804

10.755
7.595
3.651
82.089

9.989
1.061
3.566
70.420

Основна зарада у односу на претходну годину није мењана 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). Бруто зарада је већа због повећања регреса за годишњи
одмор..
6.6. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
Трошкови производних услуга друштва састоје се од:

Опис
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови услуга рекламе и пропаганде
Остали трошкови производних услуга
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
4.815
4.030
1.239
14
163
10.261

31.12.2015.
у 000 дин.
6.376
3.876
1.017
13
264
11.546

6.7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
Трошкови амортизације друштва односе се на амортизацију: нематеријалних улагања
некретнина, постројења и опреме.
Опис
Трошкови амортизације-нематеријалних улагања
Трошкови амортизације-грађевинских објеката
Трошкови амортизације-опрема
УКУПНО

31.12.2016.
у 000 дин.
115
254
1.936
2.305

31.12.2015.
у 000 дин.
115
279
1.979
2.373

6.8. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови резервисања друштва односе се на отпремнине приликом одласка у пензију
Опис
Резервисања за отпремнине приликом одласка у
пензију.
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
260
260

31.12.2015.
у 000 дин.
1.199
1.199

Усвојени су одлуком Одбора директора бр. 130 од 27.01.2017. године.
6.9. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Опис
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
1.453
590
542
557
719
4.519
8.380

31.12.2015.
у 000 дин.
2.536
540
542
461
849
4.633
9.561

7. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
Приходи од камата по виђењу код од банке
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
78
550
/
628

31.12.2015.
у 000 дин.
147
733
20
900

8. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
139
346
35
520

31.12.2015.
у 000 дин.
630
553
/
1.183

.
9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
Добици од продаје материјала
Вишкови
Приходи од смањена обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Приходи од наплате трошкова судског спора
Остали непоменути приходи
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.

/
/
/
/
/
140
140

21
5
215
1.152
18.801
/
20.194

10. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис
Губици од продаје материјала
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања
Остали непоменути расходи
Обезвређење потраживања од купаца
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.
1
4
/
6
/
11

5
/
477
36
518

11. РАСХОДИ-ПРИХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ
МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ

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

31.12.2016.
у 000 дин.
109
109
/
109

31.12.2015.
у 000 дин.
/
/
/
/

12. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Опис
-по основу губитка ранијих година
-по основу разлике пореске и књиг амортизације
-по основу неискоришћених пореских кредита
-по основу дугорочних резервисања
-по -основу неплаћених јавних прихода
Одложени порески расходи

31.12.2016.
у 000 дин.
/
142
/
-27
17
132

31.12.2015.
у 000 дин.
/
170
0
201
-18
353

Одбор директора одлуком бр.134, од 22.02.2017. године усвојио је 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 истом одлуком
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ИСКАЗИВАЊЕ ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈИ

Друштво у 2016 години није емитовало акције.
Друштво има емитоване обичне акције 83.262 из ранијих година.
Зарада по акцији износи 39,62 динара.( на АОП-у 1070 није исказан податак)

14. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис
Конто-014- Мерна гасна станица
Набавна вредност
Исправка вредности
Неотписана-садашња вредност

31.12.2016.
у 000 дин.
1.150
887
263

31.12.2015.
у 000 дин.
1.150
772
378

15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва приказане су у табели у
наставку.

Опис
НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
Почетно стање 1. јануар. 2016. год.
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Нова улагања
Отуђења и расходовање
Остало-вишак основног
средства
Крајње стање
31.децембар 2016.

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Почетно стање 1.јануар 2016. год.
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Амортизација
Губици због
обезвређења
Отуђења и расходовање
Остало
Крајње стање 31. децембар 2016
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ
31.децембра.16
31.децембра.15

Некретнине,
постројења и
опрема
у припреми

Аванси за
некретнине,
постројења
и опрему

Земљиште

Грађевин
-ски
објекти

Постројења
и опрема

3.893

14.865

134.403

153.161

3.893

14.865

134.403

153.161

12.404

100.140

112.544

254

1.936

2.190

0

12.658

102.076

114.734

3.893

2.207

32.327

38.427

3.893

2.461

34.263

40.617

УКУПНО

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 средства 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.
Предузеће има успостављену хипотеку од 2014. године на четири грађевинска
објекта у корист „Пираеус банке“ ад Београд у износу од 50.000,00 еура, као обезбеђење за
подигнути дугорочни кредит, ради финансирања опреме.

Грађевински објекти су осигурани полисом осигурања 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
Почетно стање – 1. јануара
Повећање у току године
Смањење у току године
Крајње стање – 31.децембар

31.12.2016.
у 000 дин.
843
/
131
712

31.12.2015.
у 000 дин.
1.196
/
353
843

У складу са МРС 12 Одбор директора, одлуком бр. 134 од 22.02.2017 усвојио је кумулативно
одложена пореска средства.
17. ЗАЛИХЕ
Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:

Материјал
Резервни делови,
Ситан пословни инвентар и алати
Недовршена производња
Готови производи
Трговачка роба
Дати аванси
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
9.051
1.992
/
8.018
13.909
245
54
33.269

31.12.2015.
у 000 дин.
9.780
1.702
/
3.138
15.887
1.117
48
31.672

18. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин:
31.12.2016.
Опис
у 000 дин.
8.692
Купци у земљи
Исправка вредности потраживања од купаца
/
9.005
Купци у иностранству
Исправка вредности потраживања од купаца
/
17.697
УКУПНО

31.12.2015.
у 000 дин.
2.863
-36
4.203
0
7.030

.
Сва већа потраживања су усаглашена за 2016 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 потраживања представља рачуноводствену процену
руководства. Није било ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана.
19. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Опис

31.12.2016.
у 000 дин.

Потраживања за више плаћен порез на добит
Потраживања за накнаде зарада које се
рефундирају
УКУПНО

31.12.2015.
у 000 дин.
2

2

336
338

181
183

31.12.2016
у 000 дин.
1.341

31.12.2015.
у 000 дин.
1.055

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Опис
Краткорочни кредит дат запосленима за зимницу

21. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин:

Опис
Текући (пословни) рачуни
Благајна
Девизни рачун
Остала новчана средства-орочено
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.

1.683
/
18.314
/
19.997

157
/
14.283
12.163
26.603

22. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Стање ПДВ друштва може се приказати на следећи начин:

Опис
Потраживања за више плаћен ПДВ
Претходни порез на додату вредност-

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.
/
193
193

УКУПНО

433
289
722

23. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Опис
Активна временска разграничења
УКУПНО

31.12.2016.
у 000 дин.
155
155

31.12.2015.
у 000 дин.
163
163

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 31.12.2016. износе
ЕУР 464.925,31 или 57.405.хиљада динара (2015 година 51.765 хиљада динара),.(АОП-0072 и
0465)

25. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:
31.12.2016.
у 000 дин.
80.265
80.265
80.265

Опис
Акцијски капитал
-oбичне акција
УКУПНО

31.12.2015.
у 000 дин.
80.265
80.265
80.265

25.a УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
Учешћа у капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:
Номинална вредност једне акције износи:964,00 динара.

%
учешћа

31.12.2016
у дин.

Број
Број
Брoj akција акц
акција
31.12.2016. ио31.12.2015
нара

31.12.2015
у.дин.

Регистар акција и
удела
Акционарски фонд

72,79071
0,10329

58.425.148
82.904

60.607
86

1
1

60.607
86

58.425.148
82.904

Maњински акционари

14,80748

11.885.156

12.329

100

12.329

11.885.156

12,29852

9.871.360

10.240

1

10.240

9.871.360

100,0000

80.264.568

83.262

103

83.262

80.264.568

«ВАЛКО» ДОО

Бачка Топола
УКУПНО УЧЕШЋА У
КАПИТАЛУ

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 2016 години .Агенција за приватизацију престаје да постоји. Акције друштва
пренете су у новоотворени регистар под називом „Регистар акција и удела“.

26. РЕЗЕРВЕ
Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:

Опис
Законске резерве на почетку године
Повећање резеви у току године
УКУПНО

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.
244
129
373

244
/
244

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 ито је износ од 244 хиљаде динара.
У току 2016 године извршено је повећање законских резерви из нераспоређене добити и то:
Из 2014 године износ од 70 хиљада динара, одлука скупштине акционара од 22.06.2016 бр.
144, и из 2015 године износ од 59 хиљада динара, одлука скупштине акционара од 22.06.2016
бр. 141.
,
27. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ-ГУБИЦИ
31.12.2016.
у 000 дин.

Опис
Актуарски добици
Актуарски губици
УКУПНО

31.12.2015.
у 000 дин.
1.550

/
89
89

1.550

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

Опис
Нераспоређена добит ранијих година – 1.1.2016.
Исправка грешке и промена рачуноводствене политика
Кориговано стање нераспоређене доби
Распоређена добит у 2016, исплаћена дивиденда
Остала смањења-пренос у резервни фонд
Остала смањења -нераспоређена добит ранијих година
Остала повећања- укидање актуарских добитака
Нераспоређена добит текуће године
Стање на дан 31.12.2016.

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015
у 000 дин

8.956

8.563

/

/
/

/
-129
1.550
3.299
13.676

/
/
-8.493
/
8.886
8.956

На редовној седници скупштине акционара од 22.06.2016 донета је одлука бр. 142 да
се изврши претварање нераспоређене добити у акцијски капитал, износ 8.825 хиљада динара,
тако што би се повећала номинална вредност једне акције.

Захтев Министарству привреде-сектор за приватизацију и стечај упућен је 29.06.2016.
године.
Сагласност за повећане капитала одобрен је 23.12.2016. године под бројем 401-00240/2016-05-3072/02-3012, након истека законског рока да се одлука спроведе.
Финансијски извештаји за 2016. годину одобрени су 22.02. 2017 године, одлуком
одбора директора бр.136.

29. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

ЕФЕКТИ ОБРАЧУНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА
ОТПРЕМНИНЕ

31.12.2016.
У дин.

Износ обавеза за резервисања за отпремнине на дан
01.01.2016. ( почетно стање на рачуну 404)
Трошак текуће услуге рада
Трошак камате
Актуарски добитак /(губитак)
Износ укидања у току 2016 године раније формираног
резервисања закључно са 31.12.2016. године.
Износ обавезе з резервисање за отпремнине на дан
31.12.2016. ( крајње стање на рачуну 404)

3.947.671
343.542
0
88.809
/

4.128.769

7.
8.
9.
10

Пројектовани износ резервисања на дан 31.12.2016
године на основу претпоставки валидних на дан
31.12.2015. године
Износ стварно исплаћене отпремнине у току године
Књижење резервисања
Књижење актуарски добитак-губитака

4.165.816
167.289
259.578
88.809

Дугорочна резервисања за отпремнине ради одласка у пензију у складу са МРС-19 Одбор
директора је усвојио одлуком бр. 130 од 27.01.2017 године.
30.ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Опис
Дугорочни кредити у
земљи
1.Од банке, у дин. са
валутном кл. Пираеус банка.
УКУПНО

Ознака
партије

6730

Каматна
стопа
номин.

ЕUR
2016

/
/

7,463%

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.

/
/

478
478

Део дугорочних кредита који доспева до једне године од дана биланса исказује се у оквиру
краткорочних финансијских обавеза.
Кредит је усаглашен 100%. Каматна стопа је променљива и мења се свака три месеца.

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

Ознака
партије

Опис

Кама
тна
стопа
%

ЕУР
2016

31.12.2016.
у 000 дин.

31.12.2015
.
у 000 дин.

/
486
486

1.456
1.911
3.367

Део дугорочни кредити у земљи
1. Девизни кредит од Пираеус банке
2. Пираеус банка са валут. кл
УКУПНО

7322
6730

/.
3.897,51
3.897,51

7,459
7,199

У 2016 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:
31.12.2016.
у 000 дин.

Опис
Обавезе из пословања
Примљени аванси из иностранства –(
УКУПНО
.

31.12.2015.
у 000 дин.
/
/

-2016)

359
359

33. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Опис
Обавезе из пословања
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству
УКУПНО
Обавезе према добављачима су усаглашене 100%.

31.12.2016.
у 000 дин.
5.558
/
5.558

31.12.2015.
у 000 дин.
4.040
/
4.040

34. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин:

Обавезе по основу зарада и накнада зарада
Обавезе за порезе на зараде и накнаде
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
Обавезе за нето накнаде зарада-боловање
Обавезе за порезе и допри.-боловање,порођајно
Обавезе за порезе и допри.-боловање,порођајно
Обавезе по основу камата и трошкова финанс.
Обавезе према физичким лицима за накнаде
Остале обавезе
УКУПНО

31.12.2016.
у 000 дин.
3.484
457
1.091
982
136
53
36
/
342
800
7.381

31.12.2015.
у 000 дин.
2.849
360
899
808
134
52
35
/
40
859
6.036

35. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Опис
Обавезе за порез на додату вредност и
обрачунати ПДВ на мањак по попису у 2016
години
УКУПНО

31.12.2016
у 000 дин.

31.12.2015.
у 000 дин.

394
394

1
1

36. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
Опис
Нето добитак
Нето остали свеобухватни добитак- губитак
УКУПНО

31.12.2016.
у 000 дин.
3.299
89
3.210

31.12.2015.
у 000 дин
8.886
1.550
10.436

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. Поступак је у току.

Oддатума Биланса стања на дан 31. децембра 2016. године до датума састављања напомена у
вези сa садржајем финансијких извештаја за 2016. годину, нису се промениле околности нити
су настали догађаји који би захтевали исправке финансијских извештаја или додатна
обелодањивања намењена органима управљања или другим корисницима.
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
1 ЕUR

31.12.2016.
Дин.
123,4723

31.12.2015.
Дин.
121,6261

Продајни курс по коме се прерачунавају кредити у динарима са валутном клаузулом од
Пираеус банке износи 1 ЕUR= 124,7070 Дин.

У Ади: 28.02.2017

Законски заступник:
М.P
Милутин Вицо

“ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ”
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЛИВЕЊЕ ПРЕЦИЗНОГ ЛИВА, АДА
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

“ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ”
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЛИВЕЊЕ ПРЕЦИЗНОГ ЛИВА, АДА
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
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Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting
“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o.
Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0) 11 3283 440, 3281 194; Fax: 2181 072
E-mail: office@revizija.co.rs, www.revizija.co.rs
Matični broj/ID: 06974848; PIB/VAT: 100300288

Број: 58/18
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима „Потисје-Прецизни лив“ Акционарско друштво за ливење прецизног
лива Ада
Извештај о финансијским извештајима
Извршили смо ревизију приложених годишњих финансијских извештаја „ПотисјеПрецизни лив“ Акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада (даље у тексту и:
Друштво), који укључују биланс стања на дан 31. децембра 2017. године, биланс успеха,
извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о
токовима готовине за годину завршену на тај дан, као и напомене уз финансијске
извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика и друге
објашњавајуће информације.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја
у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, као и за
устројавање неопходних интерних контрола које омогућују припрему финансијских
извештаја који не садрже грешке, било намерне или случајне.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на
основу своје ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима
ревизије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима и да ревизију
планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да
финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално
значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед криминалне
радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које
су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу
осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући датим околностима, али не у
циљу изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија
такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена
извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских
извештаја.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући да обезбеде
основу за наше ревизорско мишљење.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима „Потисје-Прецизни лив“ Акционарско друштво за ливење прецизног
лива Ада - Наставак
Мишљење
По нашем мишљењу, годишњи финансијски извештаји истинито и објективно по свим
материјално значајним питањима, приказују финансијско стање „Потисје-Прецизни
лив“ Акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада, Београд на дан 31. децембра
2017. године, као и резултат његовог пословања и токове готовине за пословну годину
завршену на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици
Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама уз финансијске
извештаје.
Извештај о осталим регулаторним захтевима
У складу са захтевима који проистичу из члана 30. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“
бр. 62/2013) и члана 7. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских
извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС“ бр. 114/2013) извршили смо проверу
усклађености годишњег извештаја о пословању са годишњим финансијским
извештајима Друштва. Руководство Друштва је одговорно за састављање годишњег
извештаја о пословању у складу са важећом законском регулативом. Наша одговорност
је да спровођењем ревизорских поступака у складу са Међународним стандардом
ревизије 720 - Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима
који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије, изнесемо свој
закључак у вези са усклађености извештаја о пословању са финансијским извештајима
Друштва.
На бази спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне
неконзистентности, које би указивале да годишњи извештај о пословању за 2017. годину
није усклађен са годишњим финансијским извештајима Друштва за исту пословну
годину.
У Београду, 5. април 2018. године

„MOORE STEPHENS
Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о., Београд

„MOORE STEPHENS
Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о., Београд

Мирјана Баић
Лиценцирани овлашћени ревизор

Богољуб Алексић
Директор
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STEPHENS Revizija i Raiunovodstvo" d.o.o., Beograd
"MOORE
'l
I 000 Beograd

Studentski trg 4/V

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(rzIAvA RUKOVODSTVA)

Ovu izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih izveStaja ,, Potisje-Precizni lit," Akcionar.sko
tlruilvo za livenje preciznog liva Ada (dalje u tekstu: Dru5tvo) za poslovnu godinu zavrsenu 31.
decembra 2017. godine za svrhe izraiavutja mi5ljenja ovlalienog revizora o finansijskih
izveStajima DruStva, a u skladu sa Medunarodnim standardima revizije i vaZe6om zakonskom
regulativom.

Svesni smo svoje odgovornosti da obezbedimo pouzdanost raaunovodstvenih evidencija i
pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvestaja u skladu sa radunovodstvenim propisima vaZeiim
u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih intemih kontrola koje omoguiuju pripremu
finansijskih izveStaja koji ne sadrZe greske, bilo nameme ili sludajne.
Za potrebe 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 odgovarajuie informacije koje mogu uticati na istinitost iobjektivnost ili
neophodna obrazloLenja uz godiSnji radun, ukljudujuii 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 naSem naiboliem saznanju
odgovomim rukovodiocima, sledede dinjenice:

Ne postoje druga
fi

sredstva,
nansijskim izve5tajima.

niti

i

uverenju, a nakon savetovanja sa drugim

obaveze Dru5tva osim onih

koji su

prezentirani u

2.

Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tadno obraaunati, evidentirani
u poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovaratu6em obradunskom periodu i u
skladu sa zakonskim propisima, standardima i op5tim aktima koja reguliiu ova pitanja.

3.

Finansijski izveStaji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige
dokumentacija Dru5tva, ne sadrZe materiialno znatajne propuste niti gre5ke.

i

4.

Znadajne pretpostavke koje smo koristili za radunovodstvene procene, ukljudujuii i

procene fer vrednosti, su po na5em mi5ljenju razumne.

5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima su na odgovaraju6i nadin iskazane i obelodanjene
u skladu sa zahtevima Medunarodnih standarda hnansijskog izve5tavanja.
6.

PotraZivanja su prema naSem miSljenju naplativa, a za sva potraZivanja dija je naplata
sumljiva, spoma ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

.

Za sve stavke zastarelih i oSteienih zaliha, kao i za druge sludajeve kada je vrednost zalihe
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, izvr3ili smo adekvatno rezervisanje sredstava.

9.

Imamo valjanu dokumentaciju o vlasniStvu nad sredstvima kojima Dru5tvo raspolaZe i niko
drugi nad njima nema zakonito pravo, niti ima njihovog tere6enja po osnovu hipoteka,
zaloga i sl.

10.

Nemamo saznanja o bilo kakvom kr5enju zakonskih propisa. uputstva nadleZnih organa i
institucija i op5tih akata, koji mogu rezultirati plaianjem znadajnih kazni ili penala.

7

1

1.

Nemamo saznanja u vezi kriminalne radnje ili moguinosti postojanja iste, i nije nam
poznato da je ijedan od naiih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla5ienjem da kontroliSe i
odobrava poslovne promene, umeSan u bilo kakve nezakonite ili neregulame aktivnosti
koje bi mogle materijalno madajno uticati na istinitost finansijskih izve5taja.

'12.

Prema naiem saznanju, protiv DruStva se ne vodi bilo kakav sudski postupak, ve5tadenje.
plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu Stete koji po nas mogu
rezultirati znadajnim gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih ni stvarnih ni potencijalnih
obaveza prema tre6im licima zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.

13.

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

14. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra 2017. godine do datuma sastavljanja ovog

pisma u vezi sa sadrZajem finansijskih izve5taja za 2017. godinu, nisu se promenile
okolnosti niti su nastali dogadaji koji bi zahtevali ispravke finansijskih izveStaja ili dodatna
obelodanj ivanj a namenj ena organima upravlj anj a ili drugim korisnicima.
Ovim potvrdujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prezentiranim pregledima, prilozima i
informacijama, kao datim objaSnjenjima u vezi sa odredenim pitanjima za izradt Izve5taja
revizije. kao i sve druge informacij e, palljivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbunj ujuie i
da su razmotrene i usvojene od rukovodstva.

i

;-l-=
Generalni direktor

Finansijskiy'irektor
M.P

Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting
“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o.
Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0) 11 3283 440, 3281 194; Fax: 2181 072
E-mail: office@revizija.co.rs, www.revizija.co.rs
Matični broj/ID: 06974848; PIB/VAT: 100300288

“POTISJE-PRECIZNI LIV” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA

V.D. direktor: gospodin Dragan Filipović
Ada, Molski put br. 4
U Beogradu, 5. aprila 2018. 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 2017. 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 2017.
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.

Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08208409

Шифра делатности 2452

ПИБ 101092251

Назив POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA
Седиште Ада , Молски пут 4

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

АКТИВА
00

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ

0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0002
0019 + 0024 + 0034)
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

0003

1. Улагања у развој

0004

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

0005

013 и део 019

3. Гудвил

0006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

0007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

0008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

0009

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

0010

1. Земљиште

022 и део 029

01
010 и део 019
011, 012 и део 019

14

37033

38690

0

626

263

0

478

148

263

36407

38427

0011

3893

3893

2. Грађевински објекти

0012

2025

2207

023 и део 029

3. Постројења и опрема

0013

30489

32327

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

03

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

0019

0

0

1. Шуме и вишегодишњи засади

0020

2. Основно стадо

0021

02

020, 021 и део 029

030, 031 и део 039
032 и део 039

15

0

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

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
0026
правних лица и заједничким подухватима

042 и део 049

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

5

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

0

0

0

0

0

0

785

712

84849

72990

0

32912

33269

0

0027

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и
049
зависним правним лицима

0028

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим
049
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 0038
о финансијском лизингу

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

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

0042

288

4

Крајње стање _____
20__.

16

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043
0069 + 0070)
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050)

0044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар

0045

10216

11043

11

2. Недовршена производња и недовршене 0046
услуге

9067

8018

12

3. Готови производи

13223

13909

Класа 1

0047

17

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Претходна година

Напомена број
Текућа година

1

2

3

13

4. Роба

0048

14

5. Стална средства намењена продаји

0049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

0050

20

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

0051

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

4

5

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

6

7

220

245

186

54

27333

17697

0056

15331

8692

6. Купци у иностранству

0057

12002

9005

7. Остала потраживања по основу
продаје

0058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА

0059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

0060

19

250

338

236

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

0061

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

0062

20

1287

1341

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

1287

1341

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству

0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани

0067

24

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА

0068

21

22694

19997

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0069

22

236

193

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

23

137

155

122667

112392

58066

57405

18

0

205 и део
209
206 и део 209

23 осим 236 и 237

28 осим 288

88

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

0071

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

0072

24

0

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

4

5

6

7

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

0401

30

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

0402

300

1. Акцијски капитал

0403

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

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

26

9362

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

27

373

373

330

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

0414

33 осим 330

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

0415

33 осим 330

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

0416

28

79

89

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419)

0417

29

9226

13676

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

21

10377

341

2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

9205

3299

0

0

0

4220

4129

0

047 и 237

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

25

99289

94225

99131

80265

93919

80265

0

5212

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

3

40

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

0425

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

405

5. Резервисања за трошкове судских
спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

41

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

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима

0435

413

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

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског
лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

402 и 409

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442
0462)

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0443
0449)

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

4

30

31

5

6

7

4220

4129

4220

4129

0

0

0

19158

14038

0

4200

486

0

4200

0

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Напомена број

Претходна година
Текућа година
Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1

2

427

3

4

5

6

7

5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
0448
намењених продаји
6. Остале краткорочне финансијске
обавезе

0449

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ

0450

32

174

43 осим 430

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

0451

33

6447

5558

5558

424, 425, 426 и 429

486

431

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

432

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

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

5216

436

6. Добављачи у иностранству

0457

1231

439

7. Остале обавезе из пословања

0458

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

34

7416

7381

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

35

518

394

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

36

403

215

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

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

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0465

49 осим 498

89

4

24

У ____________________________
дана ______________20_______године

0

122667

112392

58066

57405
Законски заступник

М.П.

___________________

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 - предузетник
Матични број 08208409

Шифра делатности 2452

ПИБ 101092251

Назив POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA
Седиште Ада , Молски пут 4

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

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

1001

5

1002

5.1

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)

176911

157680

3826

7139

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

831

712

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту

1008

2995

6427

61

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

1009

173085

150541

610

1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем 1010
тржишту

611

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

612

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

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
1013
тржишту

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту

1014

5.2.1

65579

45061

615

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

5.2.2

107506

105480

64

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

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

5.2

1011

Износ
Група рачуна, рачун

1

ПОЗИЦИЈА

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

166158

154377

6.1

2256

4689

6.2

364

2906

1023

6.3

33316

28784

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

6.4

18373

20515

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

6.5

89259

82089

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

6.6

10581

10261

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

6.7

2236

2305

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

6.8

687

260

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

6.9

9814

8380

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0

1030

10753

3303

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0

1031

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039)

1032

160

628

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

1033

0

0

50 до 55, 62 и 63

6

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

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

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

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

513

51 осим 513

541 до 549
55

66

7

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

15

78

663 и 664

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

1039

145

550

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047)

1040

1554

520

0

8

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
56, осим 562, 563 и 564 ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041

21

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

1042

21

560

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима

1043

565

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

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

7

139

563 и 564

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

1047

1526

381

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040)

1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032)

1049

566 и 569

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
1050
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

583 и 585

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

108

1394

1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

9

34

140

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

10

264

11

9129

3540

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1054
1050 - 1051 + 1052 - 1053)
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1055
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
1056
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
1057
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 - 1057)

11

2

109

1058

9131

3431

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 1059
+ 1057 - 1056)
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА

1063

723

132
12

74

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена број

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

С. НЕТО ДОБИТАК
1064

9205

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)

3299

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

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

1071

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

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 - предузетник
Матични број 08208409

Шифра делатности 2452

ПИБ 101092251

Назив POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA
Седиште Ада , Молски пут 4

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена broj

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

2002

37.1

9205

3299

79

89

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК
а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима
1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме
330

а) повећање ревалоризационих резерви

2003

б) смањење ревалоризационих резерви

2004

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања
331

а) добици

2005

б) губици

2006

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала
332

а) добици

2007

б) губици

2008

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава
333
а) добици

2009

б) губици

2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима
1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
334
а) добици

2011

б) губици

2012

27

Износ
Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

1

2

АОП

Напомена broj

3

4

Текућа година

Претходна година

5

6

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање
335

а) добици

2013

б) губици

2014

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока
336

а) добици

2015

б) губици

2016

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају
337

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

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

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

2023

37.2

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

2024

37

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

79

89

79

89

9126

3210

0

0

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

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 - предузетник
Матични број 08208409

Шифра делатности 2452

ПИБ 101092251

Назив POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA
Седиште Ада , Молски пут 4

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001

181318

159322

1. Продаја и примљени аванси

3002

179717

155724

2. Примљене камате из пословних активности

3003

16

79

3. Остали приливи из редовног пословања

3004

1585

3519

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

3005

177597

162255

1. Исплате добављачима и дати аванси

3006

74935

75524

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

91726

78949

3. Плаћене камате

3008

7

137

4. Порез на добитак

3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

10929

7645

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

3011

3721

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

3012

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

2933

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013

0

0

0

0

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

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3020

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

3021

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

Износ
Позиција

1

АОП

2

Текућа година

Претходна година

3

4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025

5967

1502

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)
1. Увећање основног капитала

3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

4. Остале дугорочне обавезе

3029

5. Остале краткорочне обавезе

3030

1767

1502

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

3031

6351

5198

1. Откуп сопствених акција и удела

3032

4150

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

488

3410

4. Остале обавезе (одливи)

3035

1713

1788

5. Финансијски лизинг

3036

6. Исплаћене дивиденде

3037

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

3038

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

3039

384

3696

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

3040

187285

160824

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)

3041

183948

167453

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)

3042

3337

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)

3043

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ

3046

640

3047

22694

4200

6629
19997

26603
23

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
У ____________________________
дана ______________20_______године

19997
Законски заступник

М.П.

___________________

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 - предузетник
Матични број 08208409

Шифра делатности 2452

ПИБ 101092251

Назив POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA
Седиште Ада , Молски пут 4

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
- у хиљадама динара Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4001

б) потражни салдо рачуна

4002

80265

4019

4037

4020

4038

244

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4003

4021

4039

б) Исправке на потражној страни рачуна

4004

4022

4040

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

4005

4023

4041

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

4006

4024

4042

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

80265

244

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4007

4025

4043

б) промет на потражној страни рачуна

4008

4026

4044

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

4009

4027

4045

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

4010

4028

4046

129

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

80265

373

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4011

4029

4047

б) исправке на потражној страни рачуна

4012

4030

4048

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

4013

4031

4049

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

4014

4032

4050

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____
7

80265

373

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
број

30

31

АОП

1

2

АОП

32
АОП

Основни капитал

Уписани а неуплаћени капитал

Резерве

3

4

5

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4015

б) промет на потражној страни рачуна

4016

18866

4033

4051

4034

4052

4035

4053

4036

4054

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

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

4017

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

4018

99131

373

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237
АОП

34
АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4055

4073

4091

б) потражни салдо рачуна

4056

4074

4092

а) исправке на дуговној страни рачуна

4057

4075

4093

б) исправке на потражној страни рачуна

4058

4076

4094

4059

4077

4095

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

4078

4096

8956

8956

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____
3

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

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4061

4079

4097

130

б) промет на потражној страни рачуна

4062

4080

4098

4850

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

4063

4081

4099

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

4064

4082

4100

а) исправке на дуговној страни рачуна

4065

4083

4101

б) исправке на потражној страни рачуна

4066

4084

4102

4067

4085

4103

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

4086

4104

Стање на крају претходне године 31.12.____

5

13676

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____
7

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

13676

Компоненте капитала
Редни
ОПИС
Број

35
АОП

1

2

047 и 237

34

АОП

АОП

Губитак

Откупљене сопствене акције

Нераспоређени добитак

6

7

8

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4069

4087

б) промет на потражној страни рачуна

4070

4088

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

4071

4089

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

4072

4090

9362

4105

13655

4106

9205

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

9362

4107

4108

9226

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

332

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

АОП

11

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4109

4127

4145

б) потражни салдо рачуна

4110

4128

а) исправке на дуговној страни рачуна

4111

4129

4147

б) исправке на потражној страни рачуна

4112

4130

4148

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

4131

4149

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

4132

1550

4150

1639

4151

1550

4146

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
2

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____
3

Промене у претходној _____ години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4115

4133

б) промет на потражној страни рачуна

4116

4134

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

4117

4135

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

4118

4136

4154

а) исправке на дуговној страни рачуна

4119

4137

4155

б) исправке на потражној страни рачуна

4120

4138

4156

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

4139

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

4140

4152

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

89

4153

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

89

4157

4158

Компоненте осталог резултата
Редни

330

ОПИС
број

1

АОП

2

331
АОП

332

Ревалоризационе резерве

Актуарски добици или
губици

9

10

АОП

11

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4123

4141

4159

б) промет на потражној страни рачуна

4124

4142

10

4160

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

4125

4143

79

4161

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

4126

4144

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

4162

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4163

4181

4199

б) потражни салдо рачуна

4164

4182

4200

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165

4183

4201

б) исправке на потражној страни
рачуна

4166

4184

4202

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

4167

4185

4203

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

4168

4186

4204

а) промет на дуговној страни рачуна

4169

4187

4205

б) промет на потражној страни рачуна

4170

4188

4206

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

4171

4189

4207

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

4172

4190

4208

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173

4191

4209

б) исправке на потражној страни
рачуна

4174

4192

4210

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

4175

4193

4211

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

4176

4194

4212

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

Промене у претходној _____
години
4

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
333

Редни

334 и 335

336

ОПИС
број

1

АОП

2

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

АОП

12

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских
извештаја

АОП

13

14

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4177

4195

4213

б) промет на потражној страни рачуна

4178

4196

4214

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

4179

4197

4215

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

4180

4198

4216

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

Компоненте осталог резултата
Ре
дни

337
ОПИС

број

1

АОП

2

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____
1

а) дуговни салдо рачуна

4217

б) потражни салдо рачуна

4218

4235

91015

4244

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
2

а) исправке на дуговној страни рачуна

4219

б) исправке на потражној страни
рачуна

4220

4236

4245

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____
3

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

4221
4237

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

91015

4246

3210

4247

94225

4248

4222

Промене у претходној _____
години
4

а) промет на дуговној страни рачуна

4223

б) промет на потражној страни рачуна

4224

4238

Стање на крају претходне године
31.12.____
5

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

4225

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

4226

4239

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика
6

а) исправке на дуговној страни рачуна

4227

б) исправке на потражној страни
рачуна

4228

4240

4249

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____
7

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

4229
4241

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

4230

94225

4250

Компоненте осталог резултата
Ре
дни
број

1

Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3
Губитак изнад капитала [∑(ред
АОП до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол АОП 1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б
15)] ≥ 0
кол 3 до кол 15)] ≥ 0

337
ОПИС

АОП

2

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају
15

16

17

Промене у текућој _____ години
8

а) промет на дуговној страни рачуна

4231

б) промет на потражној страни рачуна

4232

4242

5064

4251

4243

99289

4252

Стање на крају текуће године
31.12. _____
9

а) дуговни салдо рачуна
(7а + 8а - 8б) ≥ 0
б) потражни салдо рачуна
(7б - 8а + 8б) ≥ 0

4233

4234

У ____________________________
дана ______________20_______године

Законски заступник
М.П.

___________________

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)

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
ЗА 2017 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 претходне 2016 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; БД 105609/2012;
БД 77792/2014 од 18.09.2014; године, БД 89900/2015 од 26.10.2015; БД 68716/2017 од
15.08.2017. 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 2017 години је 80
(у 2016– 84). Број запослених на дан 31.12.2017 године је 79 радника. ( на неодређено време78
радника и 1 радник на одређено радно време).
.
Кратак историјат друштва
Друштво је основано 1960 године 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 1998, 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 ван берзанско 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 године 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 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.
У 2016. години Министарство привреде сектор за приватизацију преузима, активности
везане за поновни поступак приватизације ливнице. Очекује се пренос капитала на наменску
индустрију.
Акције друштва пренете су у новоотворени Регистар акција и удела.
07.06.2017. године закључком Владе РС 05 Број:023-10691/2016-3, дата је сагласност
да се акције привредног друштва Потисје-Прецизни лив АД, Ада, и то 60.607 акција које
према подацима Централног регистрa, депо и клиринга хартија од вредности чине 72,79071%
укупног капитала друштва, пренесу на Републику Србију, без накнаде.
Истим закључком Влада Републике Србије је дала сагласност да се наведене акције пренесу
са Републике Србије на Јавно предузеће „Југоимпорт –СДПР“, без накнаде. Уговор о преносу
акција „Југоимпорт –СДПР“ Ј.П, бр. 894-1 од 26.07.2017. године.
Од 31.08.2017. године већински власник је државно Јавно предузеће „Југоимпорт –СДПР“,
које се бави продајом наоружања и војне опреме, као и трансфером технологије. То је највећа
регионална компанија у области одбрамбене индустрије.
2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Финансијски извештаји привредног друштва „Потисје-Прецизни лив“АД за обрачунски
период који се завршава 31.12.2017. 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 31.12.2016
године
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 претпоставком 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 премаши
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, односно извршене
продаје до краја обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничкоповерилачки 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 укалкулисаних 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 не реализоване 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 не отписаних 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
Финансијски 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. Финансијски лизинг
Финансијски лизинг 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.
Финансијски 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 средства 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 не монетарно 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 признавања из 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 сврхе;
- 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 наведених 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 проценитеља.
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 Србијипоследњи 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 и ситног
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:
-режијски 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.
У складу са прописима о рачуноводству и на основу општег акта друштва, друштво врши
исправка вредности доспелих ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана, и на осново
процене руководства о наплативости потраживања. За ову годину није било доспелих
ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана, па индиректан отпис није вршен.
3.15. Готовински инструменти и готовина
Готовински еквиваленти 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
запосленом у Републици Србији према последњем 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 награде се не врши 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 не предвидивости финансијског тржишта потенцијални и негативни утицаји на финансијско пословање
Друштва сведу на минимум.
Управљање ризицима обавља Одбор директора, идентификује и процењује финансијске
ризике и дефинише заштите од ризика.

УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКА
Биланс успеха
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:
31.12.2017.
у 000 дин.
831
2.995
3.826
65.506
73

31.12.2016.
у 000 дин.
712
6.427
7.139
44.868
193

31.12.2017.
у 000 дин.
2.256
-364
33.316
18.373
89.259

31.12.2016.
у 000 дин.
4.689
-2.906
28.784
20.515
82.089

Опис
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
5.1. Свега приходи од продаје робе
Приходи од продаје производа на домаћем тржишту
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту
5.2.1. Свега приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту
65.579
45.061
Приходи од продаје производа на иностраном тржишту
105.968
103.425
Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту
1.538
2.055
5.2.2 Свега приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту
107.506
105.480
173.085
150.541
5.2. Свега приходи од продаје производа и услуга
176.911
157.680
5. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:
Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износи 66.410 хиљада динара или
37,538%, у односу на пословне приде, а на ино тржишту износе 110.501 хиљада динара или
62,462 %. од пословних прихода.
6. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Опис
6.1. Набавна вредност продате робе
6.2. Повећање залиха недовршене производње и учинака
6.3. Трошкови материјала
6.4. Трошкови горива и енергије
6.5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични

Опис

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.

……расходи
6.6. Трошкови производних услуга
6.7. Трошкови амортизације
6.8. Трошкови резервисања
6.9. Нематеријални трошкови
6. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

10.581
2.236
687
9.814
166.158

10.261
2.305
260
8.380
154.377

6.1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова:

Опис
Набавна вредност продате робе- домаће тржиште
Набавна вредност продате робе- ино тржиште
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
490
1.766
2.256

31.12.2016.
у 000 дин.
468
4.221
4.689

6.2. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКA

Опис
Повећање залиха недовршене производње и учинака

31.12.2017.
у 000 дин.
364

31.12.2016.
у 000 дин.
2.906

Укупне залихе готових производа обезвређене су 8,12%, aли највећи проценат се односи на
застареле залихе, које се годинама нису могле продати. Како би се приближно свеле на
вредност отпадног челика извршено је обезвређење залих.
Цена коштања на свим позицијама готових производа је нижа од нето продајне цене,
на основу извршеног упоређивања.
6.3. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
Трошкови материјала за израду
Трошкови осталог материјала
Трошкови резервних делова
Трошкови ситног инвентара, алата, амбалаже,
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
26.049
483
4.182
2.602
33.316

31.12.2016.
у 000 дин.
24.353
413
2.213
1.805
28.784

6.4. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
Трошкови горива и енергије друштва састоје се од следећих врста трошкова:

Опис
Трошкови горива-бензин и нафтини деривати
Трошкови електричне енергије
Трошкови енергије из природног гаса

31.12.2017.
у 000 дин.
867
10.880
6.334

31.12.2016.
у 000 дин.
863
11.377
8.275

Опис

31.12.2017.
у 000 дин.

Трошкови угља

31.12.2016.
у 000 дин.

292
18.373

УКУПНО:

20.515

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
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Остали лични расходи и накнаде
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
64.143

31.12.2016.
у 000 дин.
60.088

11.484
10.014
3.618
89.259

10.755
7.595
3.651
82.089

Основна зарада у односу на претходну годину није мењана 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). Бруто зарада је већа због стимулације за повећани
допринос пословном успеху при раду.
6.6. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
Трошкови производних услуга друштва састоје се од:

Опис
Трошкови услуга на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови услуга рекламе и пропаганде
Трошкови осталих производних услуга
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
4.177
3.698
2.381
38
287
10.581

31.12.2016.
у 000 дин.
4.815
4.030
1.239
14
163
10.261

Трошкови услуга одржавања су повећани због редовног одржавања опреме.
6.7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
Трошкови амортизације друштва односе се на амортизацију: нематеријалних улагања
некретнина, постројења и опреме.
Опис
Трошкови амортизације-нематеријалних улагања
Трошкови амортизације-грађевинских објеката
Трошкови амортизације-опрема
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
216
182
1.838
2.236

31.12.2016.
у 000 дин.
115
254
1.936
2.305

6.8. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови резервисања друштва односе се на отпремнине приликом одласка у пензију
Опис
Резервисања за отпремнине приликом одласка у
пензију.
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.

687
687

260
260

Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију урађени у складу са
МРС-19. финансијског извештавања.
6.9. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Опис
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
2.078
872
521
581
700
5.062
9.814

31.12.2016.
у 000 дин.
1.453
590
542
557
719
4.519
8.380

7. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
Приходи од камата по виђењу код банке
Позитивне курсне разлике
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
15
145
160

31.12.2016.
у 000 дин.
78
550
628

8. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи друштва састоје се од следеће врсте расхода:

Опис
Расходи камата из односа са повезаним лицем
Расходи камата према трећим лицима
Расходи по основу негативних курсних разлика
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
УКУПНО:
.

31.12.2017.
у 000 дин.
21
7
1.525
1
1.554

31.12.2016.
у 000 дин.
139
346
35
520

9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода:

Опис
Остали непоменути приходи
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
34
34

31.12.2016.
у 000 дин.
140
140

10. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода:

Опис

31.12.2017.
у 000 дин.

Мањкови
Остали непоменути расходи
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.

1
263
264

4
6
11

11. РАСХОДИ - ПРИХОДИ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ
МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ

Опис
Остали расходи ранијих година
Приходи из ранијих година
Нето добитак-губитак пословања које се
обуставља

31.12.2017.
у 000 дин.
2

31.12.2016.
у 000 дин.
109
-

2

109

60
14
74

31.12.2016.
у 000 дин.
-142
27
-132

12. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

Опис
-по основу разлике пореске и књиг. амортизације
-по основу неискоришћених пореских кредита
-по основу дугорочних резервисања за отпремнине
Одложени порески приходи-расходи

31.12.2017.
у 000 дин.

Одложене порески приходи урађени у складу са законским прописима и МРС-12.
13

ИСКАЗИВАЊЕ ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈИ

Друштво у 2017. години није емитовало акције.
Друштво има емитоване обичне акције укупан број 83.262 из ранијих година.
Зарада по акцији износи 109,67 динара.( на АОП-у 1070 није исказан податак)

Биланс стања
14. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

Опис
Конто-014- Мерна гасна станица
Садашња вредност софтвера
Садашња вредност-мерне гасне станице
Неотписана-садашња вредност

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.
478
148
626

263
263

15. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Стање и промене на некретнинама, постројењима и опреми друштва приказане су у табели у
наставку.

Опис
НАБАВНА
ВРЕДНОСТ
Почетно стање 1. јануар. 2017. год.
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Нова улагања
Отуђења и расходовање
Остало-вишак основног
средства
Крајње стање
31.децембар 2017.

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ
Почетно стање 1.јануар 2017. год.
Исправка грешке и
промена
рачуноводствене
политике
Амортизација
Губици због
обезвређења
Отуђења и расходовање
Остало
Крајње стање 31. децембар 2017
НЕОТПИСАНА
(САДАШЊА)
ВРЕДНОСТ
31.децембра.17
31.децембра.16

Земљиште

Грађевински
објекти

Постројења
и опрема

Некретнине,
постројења и
опрема
у припреми

Аванси за
некретнине,
постројења
и опрему

УКУПНО

3.893

14.865

134.403

-

-

153.161

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.893

14.865

134.403

-

-

153.161

-

12.658

102.076

-

-

114.734

-

182

1.838

-

-

2.020

-

-

-

-

-

-

0

12.840

103.914

-

-

116.754

3.893
3.893

2.025
2.207

30.489
32.327

-

-

36.407
38.427

У складу са Правилником рачуноводству предузеће примењује трошковни модел па се
основна средства исказују по набавној вредности. Процена вредности опреме ранијих година
није била добра па многа основна средства 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.
Грађевински објекти су осигурани полисом осигурања 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
Почетно стање – 1. јануара
Повећање у току године
Смањење у току године
Крајње стање – 31. децембар

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.
712
73
785

843
131
712

Одложена пореска средства урађена су у складу са МРС- 12.
17. ЗАЛИХЕ
Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин:
Oпис
Материјал
Резервни делови,
Ситан пословни инвентар и алати
Недовршена производња
Готови производи
Трговачка роба
Дати аванси
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
8.945
1.271
9.067
13.223
220
186
32.912

31.12.2016.
у 000 дин.
9.051
1.992
8.018
13.909
245
54
33.269

18. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин.
31.12.2017.
Опис
у 000 дин.
Купци у земљи
15.331
Купци у иностранству (2017-Еур-101.308,16)
12.002
27.333
УКУПНО

31.12.2016.
у 000 дин.
8.692
9.005
17.697

Сва већа потраживања су усаглашена за 2017 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 потраживања представља рачуноводствену процену
руководства. Није било ненаплаћених потраживања старијих од 60 дана од датума валуте.
19. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
Опис
Потраживања за више плаћен порез на добит
Потраживања за накнаде зарада које се
рефундирају ( боловање, породиљско од.)
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.
2

2

248
250

336
338

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Опис

31.12.2017
у 000 дин.

Краткорочни зајам дат запосленима за зимницу,
огрев.

31.12.2016.
у 000 дин.

1.287

1.341

21. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
Стање готовинских еквивалената и готовине друштва може се приказати на следећи начин:

Опис
Текући (пословни) рачуни
Благајна
Девизни рачун (2017 Еур-189.558,58)
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
236
22.458
22.694

31.12.2016.
у 000 дин.
1.683
18.314
19.997

22. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Стање ПДВ друштва може се приказати на следећи начин:

Опис
Порез на додату вредност-

31.12.2017
у 000 дин.

УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
236

193

236

193

23. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Опис
Активна временска разграничења
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
137
137

31.12.2016.
у 000 дин.
155
155

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 средњем курсу НБС и на дан 31.12.2017. износе
ЕУР 490.125,31 или 58.066 хиљада динара (2016 година 57.405 хиљада динара),.(АОП-0072 и
0465)

25. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
Основни и остали капитал друштва може се приказати на следећи начин:

Опис
Акцијски капитал-обичне акције 01.01.17
Повећње у току године
Емисиона премија-код откупа сопствених
акција
УКУПНО ОСНОВНИ КАПИТАЛ:
25. a

31.12.2017.
у 000 дин.
80.265
13.654

31.12.2016.
у 000 дин.
80.265
-

5.212
99.131

80.265

УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ
Учешћа у акцијском капиталу друштва могу се приказати на следећи начин:

Опис

%
учешћа

Акцијски
капитал
31.12.2017
у динарима

„Југоимпорт“ СДПР ЈП

Брoj
akција
31.12.2017
.

Број
акционара
31.12.2017

Акцијски
капитал
31.12.2016

Број
акција
31.12.2016

у.динарима

72,790709

68.364.696

60.607

1

60.607

58.425.148

12,298528

11.550.720

10.240

1

10.240

9.871.360

9,968533

9.362.400

8.300

1

-

-

4,83894
0,10329

4.544.712
97.008

4.029
86

49
1

12.329
86

11.885.156
82.904

100,00%

93.919.536

83.262

53

83.262

80.264.568

«ВАЛКО» ДОО

Бачка Топола
„Потисје-Прецизни
лив“ АД, Ада
Maњински акционари
Акционарски фонд
УКУПНО УЧЕШЋА У
КАПИТАЛУ

Номинална вредност једне акције износи:1.128,00 динара
У току 2017. године било је трговање са акцијама преко организованог тржишта
„Београдске берзе“ Београд, методом преовлађујуће цене преко брокерско дилерског друштва
„PRUDENCE CAPITAL“ АД Београд. „Потисје-Прецизни лив“ ад, откупило је 18.12.2017.
године од мањинских акционара 8.300 акција по цени од 500,00 динара по акцији. Хартије од
вредности су пренете на власнички рачун у Централном регистру депо и клиринг хартија од
вредности.
Хартије од вредности Друштва налазе у Београдској берзи на МТП Белех-тржишни сегмент
МТП-акције.
26. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

Опис
Откупљене сопствене акције
УКУПНО

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.
9.362
9.362

-

Потисје-Прецизни лив је откупило 8.300 сопствених акције од мањинских акционара по цени
од 500 динара по акцији, преко организованог тржишта „Београдске берзе“, методом
преовлађујуће цене, и при томе остварило емисиону премију. Номинална вредност износи

1.128. динара по акцији. Откупљене сопствене акције су краткорочне. Одлука о стицању
сопствених акција на регулисаном тржишту бр. 10-17/ЈЖ од 22.11.2017. године.
27. РЕЗЕРВЕ
Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин:

Опис
Законске резерве на почетку године
Повећање резеви у току године
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.
373
373

244
129
373

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) који је прописивао да је друштво капитала дужно
да има законске резерве и то је износ од 373 хиљаде динара.
У току 2017 године законске резерве нису повећаване.
,
28. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ-ГУБИЦИ
31.12.2017.
у 000 дин.

Опис
Актуарски губици
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
79
79

89
89

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

Опис
Нераспоређена добит ранијих година – стање 01.01.
Распоређена добит за повећање основног капитала
Нераспоређена добит текуће године
Нераспоређени добитак:

31.12.2017.
у 000 дин.
13.676
-13.655
9.205
9.226

31.12.2016
у 000 дин
8.956
3.299
13.676

На редовној седници Скупштине акционара од 05.06.2017 донета је одлука бр. 161 да
се изврши претварање нераспоређене добити у основни капитал, износ од 13.655 хиљада
динара, тако што би се повећала номинална вредност једне акције за 164 динара. После овог
повећања номинална вредност акције повећала се са 964 динара на 1.128 динара.
Захтев Министарству привреде-сектор за приватизацију и стечај упућен је 23.06.2017.
године.
07.07.2017. године Министарство привреде донело је Решење за сагласност којим се
одобрава повећане основног капитала друштва претварањем нераспоређене добити у основни
капитал привредног друштва повећањем номиналне вредности акција. под бројем 401-003000/2017-05-3072/02-1307.

30. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ
ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

ЕФЕКТИ ОБРАЧУНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА
ОТПРЕМНИНЕ
у 000 дин

31.12.2017.
у динарима

Износ обавеза за резервисања за отпремнине на дан
01.01.2017. ( почетно стање на рачуну 404)
4.129
Трошак услуга текућег рада
Трошак камате
Актуарски добитак /(губитак)
Износ укидања у току 2017 године раније формираног
резервисања закључно са 31.12.2017. године.
Износ обавезе з резервисање за отпремнине на дан
31.12.2017. ( крајње стање на рачуну 404)
4.220
Пројектовани износ резервисања на дан 31.12.2017
године на основу претпоставки валидних на дан
31.12.2016. године
Износ стварно исплаћене отпремнине у току године
Књижење резервисања за 2017 годину

4.128.769
362.133
145.329
-79.236
495.549

4.219.918

4.233.085
586.206
686.928

Дугорочна резервисања за отпремнине ради одласка у пензију у складу са МРС-19.
31. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Краткорочне финансијске обавезе могу се приказати на следећи начин:

Опис
1. Краткорочна позајмица „Југоимпорт“
СДПР Ј.П, Београд

2. Пираеус банка ад Београд део
дугорочног кредита.
УКУПНО:

Ознака
партије

ЕУР
2017

Каматна
стопа

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.

Уговор
1304-1 од
01.12.2017

35.219,65

0,5%
месечно

4.200

-

-0
4.200

486
486

6730

35.219,65

-

У 2017 години нису подизани ни краткорочни ни дугорочни кредити од банке.
На основу одлуке Одбора директора бр.7 од 08.11.2017. године примљена је од јавног
предузећа „Југоимпорт“СДПР, краткорочна позајмица на рок од шест месеци, ради откупа
сопствених
акција.
32. ПРИМЉЕНИ AВАНСИ
Обавезе за примљене авансе могу се приказати на следећи начин:
Опис
Примљени аванси
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
174
174

31.12.2016.
у 000 дин.

Примљен аванс од „Термовент СЦ“ доо, Темерин, за готове производе 30.11.2017.

-

33. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Опис
Обавезе из пословања
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству ( Еур 10.385,95)
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.

31.12.2016.
у 000 дин.

5.216
1.231
6.447

5.558
5.558

Обавезе према добављачима су усаглашене 100%.

34. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Остале краткорочне обавезе и ПВР могу се приказати на следећи начин:
Опис
Обавезе по основу зарада и накнада зарада
Обавезе за порезе на зараде и накнаде
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде
Обавезе за нето накнаде зарада-боловање
Обавезе за порезе и допри.-боловање,порођајно
Обавезе за порезе и допри.-боловање,порођајно
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања

Обавезе према физичким лицима за накнаде
Остале обавезе
УКУПНО:

31.12.2017.
у 000 дин.
3.444
451
1.078
969
100
43
29
21
480
801
7.416

31.12.2016.
у 000 дин.
3.484
457
1.091
982
136
53
36
342
800
7.381

35. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Опис

31.12.2017
у 000 дин.

Обавезе за порез на додату вредност –
пореска пријава за децембар 2017. године
УКУПНО:

31.12.2016
у 000 дин.
518
518

394
394

36. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
Опис
Обавезе за остале порезе и доприносе и
друге дажбине
УКУПНО:

31.12.2017
у 000 дин.

31.12.2016
у 000 дин.
403
403

215
215

37. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА
Опис
37.1.Нето добитак
37.2.Нето остали свеобухватни добитакгубитак
УКУПНО:

31.12.2016.
у 000 дин.
9.205

31.12.2016.
у 000 дин
3.299

79
9.126

89
3.210

Финансијски извештаји за 2017. годину одобрени су 23.02.2018. године, одлуком
Oдбора директора 76/2018-JŽ.

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 судски поступак у Основном суду у Сенти
Посл. бр. 2. ПИ. 5/2015 од 24.09.2015 године. Поступак је у току.
Oд датума Биланса стања на дан 31. децембра 2017. године до датума састављања напомена у
вези сa садржајем финансијких извештаја за 2017. годину, нису се промениле околности нити
су настали догађаји који би захтевали исправке финансијских извештаја или додатна
обелодањивања намењена органима управљања или другим корисницима.

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
1 ЕUR

31.12.2017.
Дин.
118,4727

31.12.2016.
Дин.
123,4723

У Ади: 28.02.2018
Законски заступник:
М.P
Драган Филиповић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2017 ГОДИНУ
Назив Друштва:
„Потисје-Прецизни лив“ АД
Седиште Друштва:
Молски пут 4 , Ада
Порески идентификациони број :
101092251
Матични број:
08208409
Основна делатност:
2452 ливење челика
Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у мало правно лице.
Друштво поседује цертификат за квалитет EN ISO 9000:2015 TŰV NORD CERT GmbH.

Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре правног лица:
Од 31.08.2017. године већински власник Друштва једржавно Јавно предузеће „Југоимпорт –СДПР“
Београд, које се бави продајом наоружања и војне опреме .
.
Предузеће је наставило да се бави истом делатношћу.
Организациона структура предузећа, уређено је тако да постоје четири сектора и пет служби.
1. Сектор комерцијалних послова
2. Техничко производни сектор
3. Сектор за квалитет
4. Сектор економско-финансијских послова
Сектори су међусобно повезане и чине једну целину засновану на хиерархијском принципу.
Просечан број запослених на бази стања крајем месеца 80 (2017); 84 (2016).
Органи управљања у предузећу су: Скупштина, Одбор директора, Генерални директор..
Скупштина предузећа на даброји 53 акционара.
„Потисје-Прецизни лив”АД, је отворено акционарско друштво.
Једнодомно управљање. Oдбор директора има три члана: једног извршног и два неизвршна директора.
Власничка структура Друштва је:
1. „Југоимпорт СДПР“ Ј.П. Београд
2. „Валко“ доо Бачка Топола
3. „Потисје-Прецизни лив“ ад
4. Манјински акционари
5. Акционарски фонд, Београд

72,790709%
12,298528%
9,968533%
4,838940%
0,103290%

Управљачка структура Друштва:
1. Председник скупштине
2. Генерални директор
3 .Председник одбора директора
4 Члан одбора директора

бира се на свакој Скупштини акционара,
Драган Филиповић-извршни директор,
Вук Перић-неизвршни директор,
Александра Трбић-неизвршни директор

Надлежност права и обавезе ових органа регулисани су општим актом друштва.

Производни програм

Основна делатност предузећа је израда делова технологијом прецизног лива од свих квалитета легуре железа и
легуре бакра.
Тежински асортиман делова је од 0,3гр - 1500гр.
Технологијом прецизног лива производе се одливци са врло високим технолошким карактеристикама, са
посебним акцентом на квалитет одливака и остварењем димензионалне тачности.
У производном програму предузећа заступљени су делови за:
- аутомобилску индустрију,
- пнеуматику-хидраулику,
- пљопривредну механизацију,
- електро индустрију,
- текстилне машине,
- алатне машине, алате
- војну индустрију,
- прехрамбену индустрију.
Предности прецизног лива:
-Толеранције које се постижу прецизним ливењем немогуће је остварити другим начином обликовања
као што су кокилно ливење, ливење под притиском или ковање.
-Могуће је користити широк асортиман феро и не-феро легура и тиме добити одливак са жељеним
особинама.
-На одливцима добиљеним технологијом прецизног лива могуће је извршити све видове термичке
обраде као и све врсте површинске заштите (хромирање, цинковање, никловање, електро-полирање).
-Могу се радити одливци који имају разне изданке, натписе, уметке, зупчанике, пригушнице, разне
прорезе, уске жљебове и рупе.
-Коришћењем прецизног лива могу се елиминисати инвестиције у помоћне алате и опрему неопходну,
ако би се делови израђивали машинском обрадом.
-Овом технологијом могуће је комбиновати више делова у једну целину чиме се смањују трошкови
обраде и контроле.
Приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање/положај у коме се оно налази, као
и податке важне за процену стања имовине друштва:
Билансне позиције биланса стања:
Актива
Стална имовина
Обртна имовина
Oдложена пореска средства
Укупна актива

2015.
40.995
67.428
843
109.266

2016.
38.690
72.990
712
112.392

Пасива
Капитал
Дугорочна резервисања и обавезе
Одложена пореске обавезе
Краткорочне обавезе
Укупна пасива

2015.
91.015
4.426
/
13.825
109.266

2016.
94.225
4.129
/
14.038
112.392

Билансне позиције биланса успеха:
Приходи
Пословни приход
Финансијски приход
Остали приход
Укупни приход

у хиљадама динара
2017.
37.033
84.849
785
122.667
у хиљадама динара
2017.
99289
4.220
/
19.158
122.667

у хиљадама динара
2015.
131.479
900
20.193
152.573

2016.
157.680
628
140
158.448

2017.
176.911
160
36
177.107
у хиљадама динара

Расходи
Пословни расход
Финансијски расход
Остали расход
Укупни расход

2014.
141.633
1.183
519
143.334

2016.
154.377
520
120
155.017

2017.
166.158
1.554
264
167.976
у хиљадама динара

Резултат пословања

2015.

Пословни добитак/(губитак)
Финансијскидобитак/(губитак)
Остали добитак/(губитак)
Добит/(Губитак)
Одложени порески расходи
Нето добитак/(Нето губитак)

2016.

-10.152
-283
19.674
9.239
-353
8.886

3.303
108
20
3.431
-132
3.299

2017.
10.753
-1.394
-228
9.131
74
9.205

Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним освртом на солвентност,
ликвидност, економичност, рентабилност друштва
Резултат пословања
• принос на укупни капитал
(бруто добит/укупан капитал)
• нето принос на сопствени капитал
(нето добит/капитал)
• степен задужености
(укупне обавезе/укупан капитал)
• I степен ликвидности
(потраживањ+готовина/крат.обавезе)
II степен ликвидности
(обртна средстава - залихе/крат.обавезе)
• нето обртни капитал
(обрта имовина - краткорочне обавезе)
у хиљадама динара
• цена акција - највиша и најнижа у извештајном
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и
приоритетне)
• тржишна капитализација у динарима
• добитак по акцији
(нето добитак/број издатих акција)
• исплаћена дивиденда по редовној и
приоритетној акцији, за последње 3 године,
појединачно по годинама

2015.

2016.
0,036413

2017.
0,0919

0,035012

0,0927

0,1930

0,235

2,5223
2,5863

2,6851
2,8295

2,611
2,711

53.603

58.952

65.691

601 рсд

601 рсд

500 рсд

50.040.462
0,10672

50.040.462

41.631.000
0,11055

-

-

0,10151
0,09763
0,20052

0,03962

-

Земљиште
Назив и врста
земљишта

Намена земљишта

Локација

Површина
земљишта ha

Вредност имовине
(садашња у 000 динара)

Градско грађевинско

Круг фабрике

Молски пут 4 АДА

0,62 ha

3.893

Објекти

Намена објекта

Локација

Површина
објекта (m2)

Вредност имовине
(садашња у 000 динара)

складиште

Молски пут 4 Ада

70,00

61

За ватрогасну
опрему

Молски пут 4 Ада

27,00

-

складиште

Молски пут 4 Ада

41,00

-

складиште

Молски пут 4 Ада

104,00

-

магацин

Молски пут 4 Ада

162,00

-

шахт

Молски пут 4 Ада

11,00

-

Лабараторија, магацин
готових производа

магацин

Молски пут 4 Ада

464,00

-

Складиште огрева

складиште

Молски пут 4 Ада

169,00

-

Гараже

гаража

Молски пут 4 Ада

292,00

-

хала

Молски пут 4 Ада

488,00

-

хала

Молски пут 4 Ада

378,00

-

Трафо станица

Молски пут 4 Ада

187,00

-

магацин

Молски пут 4 Ада

1.084,00

513

За компресор

Молски пут 4 Ада

68,00

57

Управна зграда

Молски пут 4 Ада

350,00

-

настрешница

Молски пут 4 Ада

71,00

Раднички ресторан

Молски пут 4 Ада

322,00

-

хала

Молски пут 4 Ада

939,00

1.183

котларница

Молски пут 4 Ада

141,00

/

Бунар са шахтом

бунар

Молски пут 4 Ада

8,00

253

Бунар са хидрофором

бунар

Молски пут 4 Ада

10,00

/

Бетонски путеви око
ливнице

путеви

Молски пут 4 Ада

Назив и врста
објекта
Складиште резервних
делова
Ојекат за ватрогасну
опрему
Складиште запаљивог
материјала
Отворено складиште
запаљивог материјала
Магацин са песком
Шахт за воду

Хала одржавања и
термичке обраде
Хала ливнице,
алатнице
Трафо станица
Магацин готових и
полупроизвода
Објекат за смештај
компресора
Управна зграда
Настрешница за
бицикле
Раднички ресторан и
портирница
Двобродна лучна хала
са анексом
Kотларница

УКУПНО

19
5.386,00

2.025

Учешће у капиталу других лица
Друштво нема учешће у капиталу код других правних лица.
Залоге
Друштво нема заложена добра.
Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва:

С обзиромда је већински власник друштва јавно предузеће „Југоимпорт СДПР“, постоји реална потреба за
повећањем производње и пласманом производа. Циљ је да се путем инвестиционог улагања изврши
реконструкција и адаптација као и да се постојећи објекати модернизују. Увођењем нове савремене
технологије рада и набавком нове опреме, проширили би производни капацитет постојећег производног
система и унапредили процес производње. Урађен је Елаборат о потреби улагања –прва фаза.
Пројекат има за циљ модернизацију технологије, уштеду енергије, повећање обима производње и значајно
побољшање квалитета производа и конкурентности на тржишту, и боље услове рада за запослене.
Визија друштва је да се освоје нова тржишта, да се знатно побољша квалитет производа, услуга, процеса ,
смање трошкови, поштују рокови,(извршења производње,испорука купцима,извршења пројеката у
потпуности и на време) повећа извоз, као и едукација запослених.
Веома је битно да вођење проеката буде са јасно дефинисаним фазама, носиоцима, комуникацијом и
правовременим укључивањем неопходних лица.
Главни ризици и проблеми у пословању ливнице у наредном периоду, поред глобалне економске кризе на
страном и домаћем тржишту је и све већа конкуренција на европском тржишту, као и присуство одливака из
Kине, Индије и Турске, којима су доступни јефтинија средства, ресурси и радна снага.
- Супституција ливених компонената другим материјалима.
Изложеност ризицима и то ценовном, кредитном, ризику ликвидности и новчаног тока, осталим
претњама као и информације о стратегији за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности:
Друштво је у свом пословању нарочито изложено следећим ризицима:
1. Тржишни ризик
С обзиром да је преко 60% извозно оријентисано, тржишни ризик се односи на могуће промене услова продаје
добара и услуга, промене нивоа цена, односно репроматеријала, енергије и других инпута који значајније утичу
на цену коштања. Тржишни ризик обухвата валутни ризик, ризик цена и ризик каматне стопе.
Ризик од промене девизног курса еура има веома значајну улогу у пословању Друштва.
2. Кредитни ризик
Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва, као резултат кашњења купаца у измиривању
уговорених обавеза по основу потраживања.
3. Ризик ликвидности
Ризик ликвидности је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал
Друштва услед немогућности Друштва да испуњава доспеле обавезе.
Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, као и политика заштите сваке значајније
трансакције:
Циљ Друштва у области управљања ризицима јесте обезбеђење додатних гаранција за достизање стратешких
циљева Друштва, путем благовременог идентификовања и спречавања ризика, дефинисања ефективних мера и
обезбеђења максималне ефикасности мера за управљање ризицима.
Руководство предузећа посебну пажњу обраћа на управљање ризиком. Ризик може бити мањи или већи, али
је увек присутан.
Процес управљања ризиком предузећа дели се у две фазе:
1.
оцена ризика,
Оцену ризика врши се перманентно. Оцена ризика обухвата следеће фазе: идентификовање, ризика,
процена вероватноће, процена утицаја, и одређивање приоритета. Идентификовање ризика значи
препознавање утицаја спољашњих и унутрашњих фактора на пословање предузећа. Спољашњи фактори су
многобројни.
Унутрашњи фактори су одраз: стратегије и организације, планирања и вођења, способности менаџмента, и
ефикасности пословања.
2.
контрола ризика.
Kонтрола ризика подразумева претходну оцену ризика.

Наши производи и услуге су углавном намењени познатим купцима, и поред тога веома је тешко
опстати на савременом тржишту. Ризик се може смањити, али га не можемо потпуно елиминисати.
Предузеће се стално суочава са ризиком тржишних промена и неизвесности у пословању. Процена и
предвиђање будућих исхода на тржишту су незаобилазан елемент стратегије нашег предузећа. Менаџмент
предузећа креира њену будућност, раст и развој.
Информације о финансијским инструментима које друштво користи, ако је то значајно за процену
финансијског положаја и успешност пословања:
Предузеће за процену успешност пословања упоређује висину упаног капитала у односу на обавезе.
Финансијску стабилност преузеће приказује као однос дугорочно везане имовинеи трајни капитал.
Информације о свим важнијим пословним догађајима који су наступили након протека пословне године за
коју се извештај припрема:
Од дана израде и предаје финансијских извештаја до дана објављивања, није било значајнијих догађаја који би
битно утицали на веродостојност исказаних извештаја.
Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима:
Друштво је повезаноса јавним предузећем „ Југоимпорт“ СДПР“ Београд од 31.08.2017. године, та ко да
није било значајних пословних активности. Остварена је једна краткорочна позајмица у износу од 4.200
хиљада динара, коју је друштво наменски искористило за куповину сопствених акција.
Друштво нема повезана предузећа у саставу.
Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја:
Могућности ливнице на подручју развоја технике и технологије и истраживања су непрекидна али нису на
задовољавајућем нивоу.
Истраживање и развој производње своди се на тражењу новог тржишта, нових купаца и развој нових
производа са постојећом технологијом.
Информације о улагањима у циљу заштите животне средине:
У циљу заштите животне средине извршена су испитивања услова радне средине, провером гасних горионика,
лабораторијска испитивања ваздуха, отпадних вода. Тамо где је било потребно предузете су одређене мере
ради елиминисања лоших утицаја на радну средину. Обука запослених обавља се непрекидно.
Друштво послује у складу са политиком безбедности и здравља на раду. У циљу адекватне заштите,
запосленима се обезбеђује квалитетна заштитна опрема, како би се ризик дешавања повреда запослених
смањио на минимум.
Информације о огранцима:
Друштво је 27.12.2017. године донело одлуку о оснивању П.Ј. Ливница специјалних легура, Младеновац.
Пословних активности није било.
Информације о сопственим акцијама:
Друштво је години извршило откуп 8.300 сопствених акција од мањинских акцонара по цени од 500,00
динара по акцији, преко организованог тржишта „Београдске берзе“, методом преовлађујуће цене, и
остварило емисиону премију. Проценат стечених акција : 9,97%. Одлука о стицанју сопствених акција на
регулисаном тржишту бр. 10-17/ЈЖ од 22.11.2017. године
Изјава лица одговорних за састављање извештаја
Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих
међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини,
обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на
капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје. Изјаву
дали:

Лице одговорно за састављање годишњег извештаја
_____________________
Весна Тасић

.
М.П.

Генерални директор
__________________________
Драган Филиповић
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA „POTISJE-PRECIZNI LIV“ A.D. ADA
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja „Potisje-Precizni liv“ Akcionarsko društvo
za livenje preciznog liva, Ada (u daljem tekstu “Društvo“) koji obuhvataju bilans stanja na
dan 31. decembar 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu,
izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava
na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih
računovodstvenih politika i druga objašnjenja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja
koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili
greške.

Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu
izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi
standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na
način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže
materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih
pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške.
Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za
sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizijskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o
delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu adekvatnosti
primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procena izvršenih
od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju
osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
AKCIONARIMA „POTISJE-PRECIZNI LIV“ A.D. ADA

Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2018. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u
skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim
politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i tačnost godišnjeg izveštaja o poslovanju
u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018) i
Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naša
odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju
Društva za 2018. godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu. Naši postupci u
tom pogledu su obavljeni 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” i ograničeni su samo na ocenu usaglašenosti godišnjeg izveštaja o
poslovanju sa revidiranim finansijskim izveštajima.
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018. godinu usklađen je, po
svim materijalno značajnim pitanjima, sa revidiranim finansijskim izveštajima Društva za
2018. godinu.

Beograd, 21. mart 2019. godine
Ovlašćeni revizor
Ružica Majkić

Južni bulevar 86/12
11000 Beograd
Srbija
T: +381 11 4409 880
T: +381 11 7448 918
F: +381 11 7839 117
office@nexiastar.com
www.nexiastar.com
KOMISIJA ZA REVIZIJU
POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE
PRECIZNOG LIVA, ADA
Beograd, 21. mart 2019. godine

Predmet: Potvrda o nezavisnosti

Poštovani,
Društvo za reviziju Nexia Star d.o.o. Beograd angažovano je da izvrši reviziju godišnjih
finansijskih izveštaja POTISJE-PRECIZNI LIV AD ADA (u daljem tekstu:
“Društvo”) za poslovnu godinu koja se završava na dan 31. decembar 2018. godine.
Shodno članu 42. Zakona o reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2013), članu 54.
Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2011) i članu 453. Zakona o
privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), društvo za reviziju
je dužno da najmanje jednom godišnje, za vreme trajanja ugovora o reviziji, dostavi
Komisiji za reviziju društva čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja:
•

izjavu u pisanoj formi, kojom potvrđuje svoju nezavisnost, nezavisnost
licenciranih i ovlašćenih revizora, kao i lica koja su zaposlena u društvu za
reviziju na poslovima revizije, a koja još nemaju profesionalno zvanje u skladu sa
Zakonom o reviziji, od društva čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja;

•

obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu društvo za reviziju
pružilo čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja,

•

obaveštenje o svim okolnostima koje bi mogle uticati na nezavisnost društva za
reviziju u odnosu na društvo čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja i o
merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Shodno zahtevima iz napred navedenih dokumenata, mi ovde potvrđujemo da smo,
prema našem profesionalnom prosuđivanju, kao društvo za reviziju, licencirani ovlašćeni
revizori i osoblje angažovano u timu za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Društva,
po svim zahtevima, nezavisni u odnosu na Društvo.
1

Osim toga, u prethodnom periodu, potvrđujemo da osim revizije finansijskih izveštaja,
nismo pružali druge usluge Društvu.
Ova potvrda o našoj nezavisnosti izdata je samo za potrebe Komisije za reviziju Društva i
ne može biti korišćena za druge svrhe.
Ukoliko ocenjujete da ima pitanja vezanih za našu nezavisnost, o kojima bi trebalo da
razgovaramo, mi vam stojimo na raspolaganju i sa zadovoljstvom ćemo se odazvati na
Vaš poziv i pripremiti odgovore i objašnjenja za koja budete zainteresovani.
S poštovanjem,

Ružica Majkić
Ovlašćeni revizor

20.2. Probne finansijske informacije ("pro forma" finansijski podaci)
Prospekt neće sadržavati pro forma finansijske informacije.
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20.3. Finansijski izveštaji
Ako izdavalac, pored svojih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja,
izrađuje i konsolidovane finansijske izveštaje, u Dokument o registraciji
moraju biti uključeni i revidirani konsolidovani i nekonsolidovani
finansijski izveštaji.U Dokument o registraciji mora biti uključen i godišnji
izveštaj o poslovanju društva, sastavljen od strane uprave.
Izdavalac ne izrađuje konsolidovane finansijske izveštaje.

20.4. Revizija finansijskih izveštaja uključenih u Dokument o registraciji
20.4.1. Izjava da su godišnji finansijski izveštaji revidirani.
Izdavalac potvrđuje da su u Prospektu prikazani revidirani godišnji finansijski izveštaji za 2016., 2017.
i 2018. godinu.
20.4.2. Navođenje ostalih podataka u Dokumentu o registraciji koji su revidirani od
strane ovlašćenog revizora
Pored prikazanih istorijskih godišnjih finansijskih informacija, ovaj Prospekt ne sadrži bilo kakve druge
informacije nad kojima je izvršena revizija.

20.5. U slučaju da neki finansijski podaci u Dokumentu o registraciji nisu
izvod iz revidiranih finansijskih izveštaja izdavaoca, navesti izvor podataka
i dati jasnu izjavu da su navedeni podaci nerevidirani
Ni jedan finansijski podatak koji je sadržan u ovom Dokumentu o registraciji nije izveden iz drugih
izvora osim iz revidiranih finansijskih izveštaja Društva.

20.6. Finansijski podaci za razdoblje kraće od poslovne godine
Nema finansijskih informacija pripremljenih za razdoblje kraće od poslovne godine za potrebe ovog
prospekta.

20.7. Politika dividendi
Politika dividende je regulisana Statutom Izdavaoca.
Ukoliko nakon pokrića gubitka preostane deo dobiti, Društvo može izvršiti raspodelu dela dobiti na
dividende akcionarima , član 32. Statuta.
Isplata dividende se vrši na osnovu Odluke Skupštine o raspodeli dobiti.
Odbor direktora izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine
pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način
njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine.
Isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu Odluke odbora direktora, ako to rezultati
poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda),
s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.
Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili upisani u evidenciju Centralnog registra,
depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Društvo od dana prelaska u akcionarsko društvo, zaključno sa poslovnom godinom koja se završila na
dan 31.12.2018. godine, nije isplaćivalo dividendu.
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20.7.1. Iznos dividende po akciji za svaku finansijsku godinu u razdoblju koje obuhvata
prikazane finansijske informacije u prethodnom periodu
Nije bilo raspodele dobiti u Društvu u okviru razdoblja koje obuhvata prikazane finansijske
informacije u prethodnom periodu.

20.8. Sudski i arbitražni postupci
Informacije o svim upravnim, sudskim ili arbitražnim postupcima
(uključujući i postupke koji predstoje ili su nerešeni, a o kojima izdavalac
ima saznanja) tokom perioda koje obuhvata najmanje prethodnih 12
meseci, a koji su imali, ili su mogli da imaju, značajan uticaj na finansijski
položaj ili profitabilnost izdavaoca i/ili grupe. Ako ovakvih postupaka
nema, potrebno je dati odgovarajuću negativnu izjavu
Tokom perioda od prethodnih 12 meseci, nije bilo postupaka pred državnim organima, sudskih ili
arbitražnih postupaka koji mogu imati, ili su imali u skoroj prošlosti značajne efekte na Društvo i/ili
finansijsko stanje ili profitabilnost Društva.

20.9. Značajna promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca
Opis svih značajnih promena finansijskog ili tržišnog položaja izdavaoca,
odnosno cele grupe, koje su se dogodile od završetka poslednjeg
finansijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane finansijske
informacije ili privremene finansijske informacije (za međurazdoblja).
U slučaju da ih nije bilo dati odgovarajuću negativnu izjavu.
Nije bilo značajnih promena u finansijskom ili tržišnom položaju Društva koja se dogodila od kraja
poslednjeg finansijskog perioda za koji su pripremljene revidirane finansijske informacije, odnosno od
31. decembra 2018. godine.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1. Osnovni kapital
21.1.1. Iznos upisanog i/ili odobrenog osnovnog kapitala, kao i uplaćenog kapitala.
Ukoliko osnovni kapital nije uplaćen u celosti, navesti i iznos neuplaćenog dela i razloge
zbog kojih nije uplaćen.
Za svaku vrstu i klasu akcija navesti:
a)
broj odobrenih akcija,
b)
broj akcija koje su izdate i uplaćene i
v)
nominalnu vrednost akcija ili napomenu da su akcije izdate bez nominalne
vrednosti
Osnovni kapital Društva, registrovan u Agenciji za privredne registre, iznosi 203.369.376,00 dinara na
dan08.02.2019.godine, i podeljen je na 180.292 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSPPLAE62194, sa nominalnom vrednošću od 1.128,00 dinara po akciji.
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Na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva, od 15. juna 2018. godine, Društvo je izdalo 97.030
novih običnih akcija nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, ukupne emisione vrednosti
109.449.840,00 dinara. Akcije imaju dodeljen CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPPLAE62194.
21.1.2. Broj i nominalna vrednost sopstvenih akcija izdavaoca i njihovo učešće u
osnovnom kapitalu izdavaoca.
Društvo ima 8.300 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, što čini 4,60364% učešća
u osnovnom kapitalu Izdavaoca.
21.1.3. Broj zamenljivih hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje akcija izdavaoca,
uz navođenje uslova u vezi sa sticanjem tih akcija.
Nema zamenljivih hartija od vrednosti koje je izdalo Društvo.
21.1.4. Postojanje bilo kakve odluke ili obaveze izdavaoca u vezi sa davanjem prava
prvenstva pri budućim povećanjima osnovnog kapitala.
Ne postoje odluke ili obaveze, izuzev zakonske obaveze u pogledu prava prečeg upisa od strane
postojećih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima član 277., odnosno pravo da upišu
akcije iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje određeni akcionar ima
na dan donošenja odluke o izdavanju akcija u odnosu na ukupan broj akcija te klase.
21.1.5. Informacije o broju i procentu akcija za koje su emitovane izvedene hartije od
vrednosti.
Društvo nije izdavalo izvedene hartije od vrednosti.
21.1.6. Prikaz promena vrednosti osnovnog kapitala u prethodnom periodu
Nominalna vrednost osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru iznosi 203.369.376,00
dinara, od čega je 109.449.840,00 dinara osnovnog kapitala iz dokapitalizacije – povećanja osnovnog
kapitala novčanim ulogom, izdavanjem 8A emisije običnih akcija, koja je registrovana u Centralnom
registru dana 08.02.2019.godine.
Drugih promena osnovnog kapitala, u prikazanom finansijskom razdoblju u Prospektu, nije bilo.
Pre gore navedenog, poslednja promena osnovnog kapitala Društva je vršena 2008. godine, takođe iz
dokapitalizacije i upisana je u Centralni registar 20.08.2008.godine.

21.2. Statut Društva
Važeći Statut je usvojen dana 15.06.2018. godine i registrovan je i objavljen u Registru privrednih
subjekata 22.06.2018. godine.
21.2.1. Opis delatnosti izdavaoca uz navođenje članova Statuta kojima je to regulisano
Registrovana pretežna delatnost Društva je livenje čelika (šifra delatnosti -2452) u skladu sa članom
4. Statuta, ali Društvo može da obavlja druge poslovne delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinski
promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa zakonom i članom 4. Statuta.
21.2.2. Kratki prikaz odredaba Statuta o organima društva, kao i mogućih drugih akata
kojima je uređena podela izdavaoca na administrativne celine
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Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno, a organi Društva su:
1)
Skupština akcionara - predsednik skupštine koji se bira na svakoj sednici akcionara,
2)
Odbor direktora, koji čine:
 Generalni direktor – Dragan Filipović – izvršni direktor,
 Predsednik Odbora direktora – Vuk Perić – neizvršni direktor,
 Član Odbora direktora – Aleksandra Trbić – neizvršni direktor.
Nadležnosti, prava i obaveze ovih organa regulisani su Statutom društva, odnosno članom 11. i
21.,22. i 23. Statuta.
Organizaciona struktura Društva, uređena je tako da postoje četiri sektora i pet službi:
1.
2.
3.
4.

Sektor komercijalnih poslova;
Tehničko proizvodni sektor;
Sektor za kvalitet;
Sektor ekonomsko-finansijskih poslova.

Sektori su međusobno povezane i čine jednu celinu zasnovanu na hijerarhijskom principu.
21.2.3. Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaku vrstu i klasu već
izdatih akcija.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 8. Statuta, akcionari Društva imaju sledeća prava:
1)
2)
3)

pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Društva, nakon isplate poverioca
u slučaju prestanka rada Društva;
pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
pravo kupovine akcija naredne emisije;
pravo pristupa uvidu u akte društva u skladu sa zakonom;
pravo raspolaganja sa svojim akcijama u skladu sa zakonom;
druga prava predviđena zakonom i Statutom.

4)
5)
6)
7)
8)

Sve akcije Društva su obične akcije. Društvo takođe može izdavati i preferencijalne akcije i druge
finansijske instrumente u skladu sa zakonom.
Prenos akcija i prava od akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima nije ograničen.
21.2.4. Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promenila prava imalaca akcija, uz
navođenje slučajeva u kojima odredbe osnivačkog akta i statuta odstupaju od odredbi
Zakona o privrednim društvima, a po osnovu odredbi koje to izričito dopuštaju.
Društvo takođe može izdati i preferencijalne akcije kojima se daju posebna prava kao i druge
finansijske instrumente u skladu sa zakonom. Ne postoje odredbe Statuta koje odstupaju od Zakona
u tom smislu.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar može da traži od društva da otkupi njegove
akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja (nesaglasni akcionar) za odluku:
1)

o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili
zakonom;
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2)
o statusnoj promeni;
3)
o promeni pravne forme;
4)
o promeni vremena trajanja društva;
5)
kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
6)
kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog
razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim
zakonom;
7)
o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne
trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.
Pravo na otkup akcija i isplatu je propisano članovima 474. do 477. Zakona o privrednim društvima.
21.2.5. Opis načina na koji se sazivaju godišnje redovne i vanredne skupštine akcionara
Redovna sednica Skupštine akcionara se održava jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 meseci od
završetka poslovne godine i saziva je direktor, upućivanjem pismenog poziva svim akcionarima
najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.
Vanrednu sednicu Skupštine akcionara saziva direktor na osnovu svoje odluke ili na predlog akcionara
koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, upućivanjem pismenog poziva svim akcionarima
najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.
Statutom je regulisan proces sazivanja sednica Skupštine akcionara u članovima 13. i 14., kao i
Zakonom o privrednim društvima.
21.2.6. Kratak opis bilo koje odredbe statuta izdavaoca, koja daje mogućnost da se odloži
ili spreči sticanje kontrolnog paketa akcija izdavaoca
Nema odredaba Statuta koje bi imale uticaj na odlaganje ili sprečavanje sticanja kontrolnog paketa
akcija Izdavaoca.
21.2.7. Navođenje odredaba statuta ili drugog akta izdavaoca koje nalažu obelodanjivanje
učešća u osnovnom kapitalu izdavaoca ili u glasačkim pravima.
Kako je Društvo javno i akcije su mu uključene u trgovanje na Beogradskoj berzi, postoji obaveza
predviđena članom 57. Zakona o tržištu kapitala.
Sve akcije i akcionari su registrovani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, čiji je
registar javno dostupan na internet straniciwww.crhov.rs. Pored toga, Statut je takođe registrovan u
registru privrednih subjekata i javno je dostupan.
21.2.8. Navođenje posebnih odredaba statuta koje se odnose na promenu osnovnog
kapitala
Ne postoje takve posebne odredbe u Statutu. Promene u akcijskom kapitalu će biti preduzete u
skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

22.

ZNAČAJNI UGOVORI

Nema značajnih ugovora u kojima je Društvo ugovorna strana, izuzev ugovora zaključenih u
uobičajenom toku poslovanja, niti ugovora koji je zaključilo Društvo, a koji sadrži bilo koju odredbu
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prema kojoj bi Društvo imalo obavezu ili pravo koje je značajno za Društvo, u razdoblju od dve godine
pa do dana ovog Dokumenta o registraciji.

23.
INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE
STRUČNJAKA
U Prospekt nisu uključena mišljenja niti izveštaji koje su izradila treća lica, takođe nije bilo informacija
koje su dolazile od strane trećih lica, izuzev revizorskih mišljenja na godišnje finansijske izveštaje.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID

U periodu važenja ovog Dokumenta o registraciji, može se izvršiti uvid u sledeće dokumente:
 Osnivački akt i Statut Društva,
 Revidirane finansijske izveštaje Društva sa Izveštajem revizora za 2018, 2017. i 2016. godinu,
 Prospekt.
U gore navedene dokumente se može fizički izvršiti uvid, u sedištu Društva, lično, svakog radnog dana
u vremenu od 9 do 13 časova.
Na internet stranici Agencije za privredne registre, www.apr.gov.rs , objavljeni su Osnivački akt,
važeći Statut Društva, kao i revidirani finansijski izveštaji Društva za poslovne godine prikazane u
ovom Prospektu.

25.

INFORMACIJE O UDELIMA

25.1. Informacije koje se odnose na društva u kojima izdavalac ima udeo u
kapitalu, koji može da ima značajan uticaj na procenu imovine i obaveza,
finansijskog položaja ili dobitaka i gubitaka izdavaoca
Društvo nema učešće u kapitalu, niti glasačka prava u drugim privrednim društvima.
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PRILOG II
DOKUMENT O HARTIJAMA OD VREDNOSTI ZA AKCIJE

1. ODGOVORNA LICA
1.1.Odgovorna lica
Lica odgovorna za informacije sadržane u Prospektu su:
1. Dragan Filipović, generalni direktor i zakonski zastupnik, član Odbora direktora,
i neizvršni članovi Odbora direktora:
2. Vuk Perić, predsednik,
3. Aleksandra Trbić, član.
Ne postoje posebni delovi Prospekta za koje su odgovorne druge osobe.

1.2. Izjava odgovornih lica
Potpisana izjava odgovornih lica koja glasi:
"Preduzevši sve potrebne mere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Prospektu
u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i
potpunost Prospekta."
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2. FAKTORI RIZIKA
Faktori rizika za akcije koje se uključuju u trgovanje, a koji su značajni za procenu tržišnog rizika
povezanog sa tim akcijama su:
 Fluktuacija cene akcija na tržištu kapitala – finansijska tržišta su poslednjih godina prošla
kroz značajne fluktuacije cena, koje su često bile nepovezane sa samim rezultatima
poslovanja društava; takve tržišne fluktuacije kao i opšti ekonomski uslovi mogu uticati na
cenu akcija Društva; cena akcija mogla bi da bude vrlo nestabilna i pod uticajem raznih
faktora koji deluju na Društvo, njegove konkurente ili finansijska tržišta generalno - kupovina
ili prodaja velikog broja običnih akcija, razvoj tržišta kapitala u Srbiji, izmene zakonskih
propisa i opšti ekonomski, politički ili regulatorni uslovi;
 Rizici vezani za isplatu dividendi u okviru Društva - akcije nose pravo na dividendu, ali
Društvo ne može dati nikakve garancije da će dividenda ubuduće biti isplaćena, s obzirom da
zavisi od niza faktora poput: budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanih tokova,
potreba za obrtnim sredstvima, kapitalnim izdacima i drugim poslovnim faktorima; u skladu
sa pozitivnim propisima Republike Srbije, raspodela dobiti, tj. isplata dividendi može biti
realizovana tek nakon pokrića eventualnih gubitaka i formiranja i održavanja zakonskih
rezervi (u meri u kojoj je takvo formiranje i održavanje rezervi obavezno).
 Uticaj i nadležnosti većinskog akcionara - većinski akcionara Društva JP „Jugoimport SDPR“
Beograd ima 87, 43427% učešća u kapitalu Društva i dalje će biti u mogućnosti da, preko
glasova koje poseduje, vrši uticaj na odlučivanje i poslovanje Društva, uključujući i mogućnost
da pomoću prava glasa koje poseduje spreči usvajanje odluka za koje smatra da su
nepovoljne i/ili nepoželjne, a među kojima mogu biti i one koje bi mogle dovesti do
smanjenja njegovog učešća u kapitalu Društva, vrši izbor i promenu direktora i uprave i da
donosi druge značajne odluke u pogledu strukture Društva i njegovog poslovanja u skladu sa
Zakonom o privrednim društvima i Statutom. Načelno uzevši, prilikom razmatranja ulaganja u
akcije investitor ne bi trebalo da pretpostavi da će većinski akcionar nužno uvek voditi računa
o interesima svih ili nekih od ostalih akcionara Društva.
 Potencijalne buduće prodaje i emisije akcija Društva– osim ove 8A emisije akcija koje se
sada uključuju na MTP Belex ,Društvo trenutno nema planova za dalje izdavanje običnih
akcija, međutim, moguće je da Društvo odluči da izda dodatne emisije akcija u budućnosti i
da svaka takva emisija dovede do razvodnjavanja učešća postojećih akcionara, što u svakom
slučaju, zavisi od toga da li je iskorišćeno važeće pravo prečeg upisa akcija;
 Potencijalna nemogućnost da se razvije likvidno tržište kapitala - tržišna vrednost akcija
može biti izuzetno volatilnog karaktera pod uticajem volatilnosti celog tržišta kapitala, a
osnovni rizik kojem su izložene akcije koje se uključuju na MTP Belex ogleda se u činjenici da
je tržište Beogradske berze izuzetno nelikvidno, te svaki investitor mora biti svestan da na
tržištu postoji rizik da neće moći da proda svoje akcije u bilo koje vreme po fer tržišnoj ceni.
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3. KLJUČNE INFORMACIJE
3.1. Izjava o kapitalu
Izjava izdavaoca da je, po njegovom mišljenju, kapital izdavaoca dovoljan za
podmirenje njegovih trenutnih obaveza i projekata, u suprotnom, način na
koji namerava da obezbedi dodatni potrebni kapital.
Nakon okončanja postupka povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom u iznosu od
109.449.840,00 dinara, izdavanjem akcija 8A emisije, uprava Društva je mišljenja da je kapital koji je
dostupan dovoljan za podmirenje tekućih potreba i, naročito, dovoljan za period koji pokriva
najmanje 12 meseci od dana ovog Prospekta.

3.2. Kapitalizacija i zaduženost
Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (sa razlikom između garantovane i
negarantovane, osigurane i neosigurane zaduženosti) sa datumom koji nije
raniji od 90 dana pre datuma dokumenta. Zaduženost takođe uključuje
indirektnu i potencijalnu zaduženost
Na dan 08.05.2019. godine tržišna kapitalizacija Izdavaoca iznosi 58.054.024,00 dinara, sa 180.292
izdatih običnih akcija.
Poslednja cena ostvarena na trgovanju na Beogradskoj berzi – MTP Belex dana 11.04.2019. godine
iznosi 322,00 dinara.
Izvori sredstava i njihova struktura prema finansijskim izveštajima ( izraženo u 000 dinara):
31.03.2019. (prvi kvartal 2019)
Kapital

203.382.612

Dugoročne obaveze

5.613.688

Odložene poreske obaveze

214.452

Kratkoročne obaveze
Ukupna pasiva

Kapitalizacija i zaduženost

26.171.971
235.382.723

31.03.2019. (prvi kvartal 2019)

Udeo kapitala u ukupnoj pasivi

0,8640

Koeficijent zduženosti
(ukupne obaveze/pasiva)
Kratkoročne obaveze/ukupna pasiva

0,1360

Stepen zaduženosti
(ukupne obaveze/ukupni kapital )

0,1574

0,1112

3.3. Interesi pravnih/fizičkih lica u vezi sa izdavanjem/ponudom
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Osim interesa Izdavaoca za prikupljanje novčanih sredstava izdavanjem nove emisije akcija već
opisanih u ovom Prospektu nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sа izdavanjem ovih
hartija.

3.4. Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava
Razlozi za ponudu hartija od vrednosti i, prema potrebi, procenjeni neto
iznos sredstava raščlanjen za svaku važniju namenu i prikazan redom
prema prioritetu namene. Ukoliko predviđena sredstva neće biti dovoljna
da bi se finansirale sve namene, navesti iznos i izvore drugih potrebnih
sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korišćenju sredstava, posebno
kada se ona koriste za sticanje imovine van redovnog toka poslovanja, ili za
finansiranje najavljenih akvizicija, kao i za smanjenje ili prestanak
zaduženosti.
Društvo namerava da koristi sredstva koja stekne na osnovu ovog izdavanja akcija za poboljšanje
finansijskog položaja i proširenje poslovanja Društva.
Procena menadžmenta je da će značajan procenat ili 100% sredstava biti korišćeno za investiciona
ulaganja – sanaciju objekata i nabavku opreme za obavljanje delatnosti, a kako je već opisano u tački
5.2.2. u dokumentu o registraciji.

4. INFORMACIJE O AKCIJAMA KOJE ĆE BITI UKLJUČENE U
TRGOVANJE
4.1. Opis vrste i klase hartija od vrednosti koje su predmet uključenja u
trgovanje, sa CFI kodom i ISIN brojem.
Akcije koje su predmet uključenja u trgovanje su obične akcije 8A emisije, nominalne vrednosti
1.128,00 dinara, i to 97.030 akcija, identifikacionih oznaka CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPPLAE62194,
koje su upisane u Centralni registar dana 08.02.2019. godine.
Društvo je dana 12.02.2019. godine podnelo zahtev Beogradskoj berzi za izdavanje potvrde o
spremnosti Berze da uključi hartije od vrednosti na segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex,
u svrhu odobrenja ovog Prospekta za uključenje hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi.
Berza je dan 13.03.2019. godine izdala Potvrdu o spremnosti br. 951/19.

4.2. Broj ponuđenih akcija, njihove karakteristike, kao i valuta u kojoj se
izdaju
Broj akcija koje se uključuju u trgovanje je 97.030 običnih akcija, nominalne vrednosti, odnosno
emisione cene 1.128,00 dinara po akciji.

4.3. Opis prava koje daju akcije, uključujući i sva eventualna ograničenja tih
prava, kao i proceduru za ostvarivanje prava koja daju akcije
Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, 44/2018 i 95/2018), Statuta i Odluke o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom br.
124/2018-JŽ od 15. juna 2018. godine, akcionari Društva imaju sledeća prava:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Društva, nakon isplate poverioca
u slučaju prestanka rada Društva;
pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
pravo kupovine akcija naredne emisije;
druga prava predviđena zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

Sve akcije Društva su obične akcije. Društvo takođe može izdavati i preferencijalne akcije i druge
finansijske instrumente u skladu sa zakonom.
Prenos akcija i prava iz akcija je neograničen.
Postojeći akcionari će imati pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije u skladu sa Zakonom o
privrednim društvima član 277. i Statutom Društva.

4.4. Navesti da li izdavalac planira još neku emisiju akcija i predviđeni
okvirni datum izdavanja
Do dana objavljivanja ovog Prospekta, ne postoji odluka akcionara Društva u vezi sa novim emisijama
akcija, ali Društvo ne može sa sigurnošću da navede da li će biti još nekih emisija akcija u budućnosti.

4.5. Obavezna ponuda za preuzimanje akcija
Navesti da li postoji obaveza upućivanja ponude za preuzimanje akcija
izdavaoca od strane trećeg lica, saglasno odredbama Zakona o preuzimanju
akcionarskih društava
Na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni glasnik RS“, br. 46/2006,
107/2009, 99/2011 i 108/2016), lice je obavezno da objavi ponudu za preuzimanje kada neposredno
ili posredno, samostalno ili zajednički delujući, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva, tako da
zajedno sa akcijama koje je već steklo, pređe prag od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva
(kontrolni prag), kao i u slučaju daljih sticanja u slučajevima predviđenih navedenim zakonom.
Saglasno Mišljenju Komisije za hartije od vrednosti br. 4/1-102-61/4-19 od 25.01.2019. godine u vezi
primene člana 8. stav 1, tačka 10) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, kojim se uređuje
izuzetak od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, izričito je obuhvaćen slučaj kada
akcije ciljnog društva stiče lice sa kojim Republika Srbija zajednički deluje, stoga za JP „JugoimportSDPR“ Beograd kao većinskog vlasnika i kontrolnog akcionar Društva, nije i neće postojati obaveza
objavljivanja ponude za preuzimanje u slučaju prelaska pragova iz člana 6. Zakona o preuzimanju
akcionarskih društava, obzirom da je nedvosmisleno zajedničko delovanje po članu 4. navedenog
zakona, jer je Republika Srbija jedini osnivač i vlasnik pomenutog javnog preduzeća.

4.6. Navesti da li je u prethodne dve godine bilo ponuda za preuzimanje
akcija izdavaoca, shodno odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih
društava
Nije bilo ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca u prethodne dve godine, a ni u periodu pre toga.

4.7. Porezi i druga davanja u vezi sa akcijama
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 Porez na prenos vlasništva: Ne postoji obaveza plaćanja poreza na prenos uz naknadu
(prodaju) akcija.
 Porez na poklon i nasleđe:Saglasno članu 14. Zakona o porezu na imovinu, ne postoji
obaveza plaćanja poreza na poklon i nasleđe na prenos akcija bez naknade.
 Porez na kapitalnu dobit: Prenos akcija uz naknadu može dovesti do oporezivog
kapitalnog dobitka u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se regulišu porezi na
prihode.
Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002,
80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012,
93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015,
112/2015, 5/2016, 7/2017), poreski obveznik - fizičko lice koje vrši prenos akcija društva uz naknadu
može da ostvari kapitalni dobitak ili gubitak. Kapitalni dobitak je razlika između nabavne cene i
prodajne cene akcija (a ta razlika predstavlja osnov za obračun poreske obaveze). U slučaju da je ta
razlika negativna, poreski obveznik je ostvario kapitalni gubitak. Oporezivi kapitalni dobitak ne postoji
ukoliko je poreski obveznik izvršio prenos akcija koje je imao u svom vlasništvu u periodu dužem od
10 godina.
Kapitalni dobitak se oporezuje po stopi od 15%, osim ako nije drugačije propisano važećim
sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u slučaju da nerezident vrši prenos akcija u
društvu registrovanom u Republici Srbiji).
Na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002,
80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014,
91/2015, 112/2015), poreski obveznik - pravno lice koji vrši prenos akcija društva uz naknadu može
da ostvari kapitalni dobitak ili gubitak. Način procene kapitalnog dobitka poreskog obveznika pravnog
lica isti je kao i kod fizičkog lica.
Važeća poreska stopa zavisi od rezidentnosti korporativnog poreskog obveznika:
o Društvo koje je rezident plaća 15% poreza na kapitalnu dobit,
o Društvo koje je nerezident plaća 20% poreza na kapitalnu dobit osim ukoliko drugačije nije
predviđeno važećim sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Za razliku od fizičkih lica, za poreske obveznike pravna lica ne postoji poreska olakšica u slučaju da su
akcije u njihovom vlasništvu u određenom vremenskom periodu.
 Porez na prihode od dividendi
Poreski obveznici kojima je isplaćena dividenda od drugih društava u obavezi su da plate porez na
dobit. Razlikuju se pravila koja važe za fizička lica i privredna društva koja ostvaruju prihod od
dividendi.
Privredna društva kojima je isplaćena dividenda od drugih privrednih društava registrovanih u
Republici Srbiji oporezuju se na sledeći način:
o Prihod koji rezidenti ostvare po osnovu dividende od drugih društava rezidenata ne ulazi u
poresku osnovicu za obračun poreza na dobit,
o Nerezidentna društva kojima je isplaćena dividenda od rezidentnih društava u obavezi su da
plate porez na dobit po odbitku po osnovu dividende po stopi od 20% osim ukoliko nije
drugačije propisano važećim sporazumom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
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Fizička lica kojima je isplaćena dividenda od privrednih društava registrovanih u Republici Srbiji
oporezuju se na sledeći način:
o Rezidenti koji primaju dividende od privrednih društava registrovanih u Republici Srbiji po
stopi od 15% od ostvarene dividende,
o Nerezidenti – po stopi od 15%, osim ukoliko nije drugačije propisano važećim sporazumom o
izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Sve moguće naknadne izmene i dopune propisa, tumačenja, sudskih i administrativnih odluka mogu
dovesti do izmena gore navedenog i mogu imati poreske posledice po akcionare. Društvo nije u
obavezi i neće izvršiti bilo koju izmenu ili dopunu Prospekta niti će obavestiti akcionare o bilo kojoj
naknadnoj izmeni propisa, osim ukoliko su takve promene značajne za procenu učinjenu od strane
potencijalnih investitora.
Svaki budući vlasnik akcija ima obavezu da se sam informiše o poreskim obavezama koje mogu
proizaći iz vlasništva ili bilo kog raspolaganja akcijama, uključujući i o poreskim propisima Republike
Srbije i odnosnim međunarodnim sporazumima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ukoliko su
vlasnici akcija nerezidenti, kao i da prati promene ovih propisa koji mogu dovesti do izmena poreskih
obaveza na osnovu vlasništva akcija.

5. USLOVI PONUDE
5.1. Uslovi, postupak, očekivano vreme upisa i uplate
Izdavalac je dužan da napomene da se ovaj Prospekt sastavlja sa ciljem uključenja već izdatih običnih
akcija 8A emisije na MTP Belex Beogradske berze.
Društvo je poštovalo propisani postupak u pogledu sastavljanja ovog Prospekta, a Prospekt za
uključenje akcija na MTP Belex su predmet prethodnog odobrenja Komisije za hartije od vrednosti u
skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).
5.1.1. Uslovi ponude
Shodno odluci Skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom, ukupan broj
ponuđenih, odnosno izdatih običnih akcija 8A emisije je iznosio 97.030 akcija.
Prag uspešnosti emisije je iznosio 51% ponuđenih akcija, odnosno 49.485 upisanih i uplaćenih akcija.
Postupak izdavanja i upisa akcija 8A emisije izvršen je u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) i 2)
Zakona o tržištu kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, pri čemu su postojeći akcionari imali
pravo prečeg upisa u skladu sa objavljenom Odlukom i odredbama Zakona o privrednim društvima.
5.1.2. Ukupna vrednost izdanja/ponude
Shodno odluci Skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom, ukupna
vrednost ponuđenih, odnosno izdatih običnih akcija 8A emisije iznosila je 109.449.840,00 dinara,
odnosno emisiona cena po akciji iznosila je 1.128,00 dinara.
5.1.3. Način i vremenski period upisa akcija
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Shodno odredbama člana 294. stav 4 Zakona o privrednim društvima, upis akcija je otpočeo nakon
registracije Odluke o povećanju kapitala novčanim ulogom u Registru privrednih subjekata, a na
osnovu izmenjene odluke Odbora direktora o danu početka upisa akcija br. 165/2018-JŽ od
23.10.2018. godine.
Upis i uplata akcija su trajali tri meseca, u periodu od 01.11.2018.godine do 31.01.2019.godine.
U skladu sa odredbom člana 35. Zakona o tržištu kapitala, upis se vršio svakim radnim danom, od
09:00 do 16:00 časova u Ovlašćenoj banci, Komercijalna banka AD Beograd, na adresi:
Trg Politika broj 1 (ex Makedonska br. 29 – zgrada Politika), Beograd.
Uplata akcija se vršila na uplatni račun Društva otvoren kod AIK banke a.d. Beograd.
5.1.4. Navesti trenutak i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti
Komisija za hartije od vrednosti vrši nadzor nad ispunjavanjem svih obaveza propisanih u Zakonu o
tržištu kapitala u vezi sa javnom ponudom akcija ili uključenjem u trgovanje na regulisanom tržištu,
odnosno MTP u Republici Srbiji.
Ukoliko u toku javne ponude akcija ili postupka za uključivanje akcija u trgovanje Komisija utvrdi da
su podaci iz prospekta značajno pogrešni ili da dovode investitora u zabludu, odnosno da su
izostavljene bitne činjenice od značaja za utvrđivanje istinitosti ostalih podataka, Komisija nalaže
izdavaocu da u određenom roku ispravi te podatke. To može dovesti do obustavljanja daljeg upisa i
obaveštavanja svih lica koja su upisala ili kupila akcije i omogućavanja tim licima, ukoliko to žele da, u
periodu od najmanje pet dana od dana izricanja nadzorne mere iz člana 43. Zakona o tržištu kapitala,
ponište upis i povrate svoje uplate po osnovu upisa akcija.
Ukoliko Komisija utvrdi da su postupci iz člana 43. Zakona o tržištu kapitala sprovedeni u
predviđenom roku, rešenjem prekida obustavu upisa i uplate akcija i o tome obaveštava javnost,
izdavaoca i lica koja su izvršila upis i uplatu akcija iz tog rešenja.
Ukoliko izdavalac ne otkloni ili ne može da otkloni nepravilnosti u predviđenom roku, Komisija
rešenjem poništava prospekt i javnu ponudu i o tome obaveštava javnost, izdavaoca i lica koja su
izvršila upis i uplatu akcija iz tog rešenja.
Ako se prospekt za javnu ponudu poništi, Izdavalac ili drugo lice koje je vlasnik hartija od vrednosti je
dužan da, u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja Komisije, licima koja su izvršila upis i
uplatu hartija od vrednosti vrati uplaćene iznose sa kamatom.
Kada postoji osnovana sumnja da je došlo do povrede odredaba poglavlja II Zakona, Komisija može
privremeno da obustavi javnu ponudu ili uključenje u trgovanje na najviše 10 uzastopnih radnih dana.
5.1.5. Opis mogućnosti smanjenja upisa akcija i načina za povraćaj preplaćenog iznosa
učesnicima
Odlukom Društva nije bila predviđena takva mogućnost.
5.1.6. Podaci o minimumu i/ili maksimumu upisanih akcija po investitoru, izraženo
brojčano ili kroz novčanu vrednost
Ukupan broj ponuđenih akcija je iznosio 97.030, koje je u celosti upisao i uplatio većinski akcionar,
odnosno 100% emisije, a nakon isteka roka za pravo prečeg upisa akcija od strane postojećih
akcionara, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
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5.1.7. Detalji o vremenskom periodu u kome investitori mogu povući svoj upis akcija, ako
takva mogućnost postoji
Odlukom Društva nije bila predviđena mogućnost povlačenja upisa akcija.
5.1.8. Način i vremenski period za uplatu akcija
Uplata po osnovu upisanih akcija vršila se na uplatni račun Društva broj: 105-0000000190418-08,
otvoren kod AIK banke a.d. Beograd, tokom perioda definisanog u članu 5.1.3.
5.1.9. Opis načina i navođenje vremena kada će rezultati ponude biti javno objavljeni i
rok u kojem će akcije biti prenete na vlasničke račune kupaca
U roku od 5 radnih dana od dana okončanja javne ponude, Društvo je preko Agenta emisije,
Komercijalna banka AD Beograd, kao člana Centralnog registra, podnelo Zahtev za otvaranje
emisionog računa i upis akcija u Centralni registar.
Centralni registar je u roku od 3 radna dana od dana prijema urednog zahteva izvršio upis i prenos
akcija na račune zakonitih imalaca u Centralnom registru.
5.1.10. Postupak za ostvarivanje prava prečeg upisa, prenosivost prava prečeg upisa i
postupanje sa neiskorišćenim pravom prvenstva
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima član 277., postojeći akcionari su imali pravo prečeg
upisa, odnosno pravo da upišu akcije iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te
klase koje je određeni akcionar imao na dan donošenja odluke o izdavanju akcija u odnosu na ukupan
broj akcija te klase.

5.2. Plan distribucije i alokacije
5.2.1. Kategorije potencijalnih investitora kojima se akcije nude
Akcije su se nudile postojećim akcionarima, kao što je pojašnjeno u tački 5.1.1.
5.2.2. U meri u kojoj je to poznato izdavaocu, navesti hoće li veći akcionari, članovi uprave
ili nadzornog odbora izdavaoca, upisati akcije u ponudi, kao i da li neko lice ima nameru
da upiše više od 5% akcija koje su ponuđene
Izdavalac je imao informaciju o nameri većinskog akcionara da izvrši upis i uplatu ponuđenih akcija, u
skladu sa Rešenjem Vlade RS br.023-9258/2018 od 04. oktobra 2018. godine o davanju prethodne
saglasnosti na ulaganje kapitala JP „Jugoimport-SDPR“ Beograd u akcionarsko društvo „Potisjeprecizni liv“ ADA, a koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
5.2.3. Alokacija
Nije primenjivo.
5.2.4. Postupak obaveštavanja investitora o alociranim akcijama uz naznaku da li
trgovanje može da počne pre obaveštavanja investitora
Nije primenjivo.
253

5.2.5. Upis dodatnih akcija („overallotment“, prekomerna dodela) ili opcije pokrića upisa
dodatnih hartija od vrednosti („green shoe“)
Nije primenjivo.

5.3. Cena
5.3.1. Opis cene po kojoj će akcije biti ponuđene. Ako je cena nepoznata ili ne postoji
uspostavljeno i/ili likvidno tržište za te akcije, opisati metod utvrđivanja cene u ponudi,
uz navođenje da li je te kriterijume utvrdio izdavalac, ponuđač, agent ili neko drugo lice
Emisiona cena po kojoj su se akcije nudile je 1.128,00 dinara po akciji, kao što je definisano članom 3.
Odluke.
Emisiona cena utvrđena je u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima.
5.3.2. Postupak objavljivanja konačne cene u ponudi
Nije primenjivo.
5.3.3. Za akcionare koji imaju pravo prečeg upisa naznačiti osnov cene upisa
Nije primenjivo.
5.3.4. Ako postoji ili može da postoji značajna razlika između cene iz javne ponude i cene
po kojoj su članovi uprave ili nadzornog odbora izdavaoca, kao i više rukovodstvo ili sa
izdavaocem povezana lica, sticali akcije u razdoblju od godinu dana pre javne ponude,
dati uporedni prikaz tih cena
Nije primenjivo.

5.4. Sprovođenje ponude/prodaje (Plasman i pokroviteljstvo)
5.4.1. Podaci o licima koja učestvuju u javnoj ponudi u svojstvu koordinatora, savetnika,
punomoćnika ili sličnom svojstvu u odnosu na izdavaoca ili ponuđača
Lica koja učestvuju u ponudi u nekom od navedenih svojstava:
 Ovlašćena banka, Komercijalna banka AD Beograd, Trg Politika broj 1, Beograd, Odeljenje
za brokersko dilerske poslove - agent emisije.
5.4.2. Naziv i adrese institucija putem kojih izdavalac/ponuđač izvršava finansijske
obaveze prema imaocima akcija
Ne postoje institucije putem kojih izdavalac/ponuđač izvršava finansijske obaveze prema imaocima
akcija.
5.4.3. Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu
otkupa (pokroviteljstvo) ili bez obaveze otkupa (plasman) hartija od vrednosti.
U slučaju da je predviđena mogućnost da ova institucija otkupi hartije od vrednosti
prema svojoj proceni, opisati i tu mogućnost. Navesti i bitne uslove ugovora o
pokroviteljstvu, uključujući i situacije u kojima pokrovitelj prihvata obavezu upisa samo
dela ponuđenih akcija. Naznačiti i ukupan iznos naknade koju će primiti ove institucije za
pružene usluge sprovođenja postupka ponude/prodaje hartija od vrednosti.
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Ne postoji zaključen Ugovor o prodaji hartija od vrednosti sa obavezom otkupa (pokroviteljstvu) ili
bez obaveze otkupa (plasman).

6. UKLJUČENJE U TRGOVANJE
6.1. Navesti da li su ponuđene akcije predmet zahteva za uključenje u
trgovanje ili će biti predmet zahteva za uključenje u trgovanje uz naznaku
tržišta za koje se traži uključenje, ali uz jasnu napomenu da se navedeno
uključenje odobrava od strane organizatora tržišta, odnosno MTP.
Navesti i uslove propisane pravilima organizatora tržišta na koje izdavalac
namerava da traži uključenje u trgovanje i izjavu o ispunjavanju tih uslova.
Ako su akcije već uključene radi trgovanja na regulisanom tržištu, MTP ili
drugom uređenom tržištu, taj podatak jasno naznačiti
Predmet uključenja u trgovanje su obične akcije 8A emisije, nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, i to
97.030 akcija, identifikacionih oznaka CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPPLAE62194, koje su upisane u
Centralni registar dana 08.02.2019. godine.
Društvo je dana 12.02.2019.godine podnelo zahtev Beogradskoj berzi za izdavanje potvrde o
spremnosti Berze da uključi hartije od vrednosti na segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex,
u svrhu odobrenja ovog Prospekta za uključenje hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi.
Berza je dan 13.03.2019. godine izdala Potvrdu o spremnosti br. 951/19 da uključi novoizdate hartije
od vrednosti na segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex.
Sve do sada izdate akcije iste klase Izdavaoca su uključene u trgovanje na pomenutom segmentu
tržišta.

6.2. Navesti sva uređena tržišta ili odgovarajuća tržišta na kojima će se
prema saznanju izdavaoca ponuditi akcije iste klase ili će biti uključene radi
trgovanja ili su već ranije uključene u trgovanje
Za sve izdate akcije 8A emisije će biti podnet zahtev za uključivanje u trgovanje na MTP Belex.

6.3. Ukoliko se istovremeno, ili gotovo istovremeno, sa izdavanjem akcija za
koje se traži uključenje na regulisano tržište, odnosno MTP, privatno
upisuju ili nude akcije iste klase ili ukoliko se izdaju hartije od vrednosti
druge klase za privatno ili javno plasiranje, navesti pojedinosti o prirodi
takvih poslova i broju i osobinama hartija od vrednosti na koje se odnose
Pored akcija Društva za koje će biti podnet zahtev za uključivanje na regulisano tržište, Društvo neće
istovremeno upisati privatno plasirane akcije iste klase, niti će izdati akcije neke druge klase za
privatno ili javno plasiranje.
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6.4. Pojedinosti o licima koja su se obavezala da će delovati kao posrednici
pri sekundarnom trgovanju, obezbeđujući likvidnost pomoću ponuđene i
tražene cene i opis osnovnih uslova i preuzetih obaveza
Nema lica koja su se obavezala da će delovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju.

6.5. Stabilizacija
Nije predviđena mogućnost stabilizacije cena.

7. AKCIONARI KOJI PRODAJU AKCIJE
7.1. Ime i prezime ili poslovno ime i sedište lica koja nude akcije na prodaju,
opis i prirodu odnosa tog lica sa izdavaocem u prethodne tri godine
Nije primenljivo.

7.2. Vrsta, klasa i broj akcija koje nudi svaki pojedinačni akcionar u
postupku javne ponude
Nije primenljivo.

7.3. "Lock-up" sporazumi
Strane koje učestvuju u sporazumu. Sadržaj i izuzeci od sporazuma.
Naznaka razdoblja "lock up"-a.
Nije primenljivo.

8. TROŠKOVI IZDANJA/PONUDE
8.1. Procena ukupnih troškova u vezi sa ponudom
Društvo procenjuje da svi troškovi u vezi sa ponudom, izdavanjem i uključenjem novih akcija,
uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove Upisne banke, Agenta emisije, Komisije za hartije od
vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, Berze i druge značajni troškove i slično, iznose oko
1 milion dinara.

9. RAZVODNJAVANJE (promene procenta učešća akcionara
nakon ponude)
9.1. Iznos i procenat neposrednog razvodnjavanja odmah nakon ponude
Nakon okončanja 8A emisije običnih akcija i njihovom registracijom u Centralnom registru, a koje se
ovim Prospektom uključuju na MTP Belex, došlo je do značajnog razvodnjavanja, tj. promene
procenta učešća imaoca akcija nakon ponude/emisije.
Na to su uticale sledeće činjenice:
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 Akcije su u primarnoj prodaji bile ponuđene isključivo postojećim akcionarima, sa pravom
preče kupovine akcija, i to u ukupnom broju koji je 1,1 put veći od ukupnog broja do tada
izdatih akcija Izdavaoca;
 Manjinski akcionari nisu iskoristili pravo prečeg upisa;
 Maksimalan broj izdatih akcija je 180.292 komada akcija, naspram 83.262 do tada izdatih
akcija Izdavaoca.
Po isteku zakonskog roka prava preče kupovine, akcije je upisao i uplatio u celosti samo jedan
akcionar i to većinski akcionar prema dotadašnjem učešću u kapitalu i pravu glasa.
Za rezultat imamo povećanje ukupnog broja akcija nakon 8A emisije za 2 puta, ali i povećanje broja
akcija većinskog akcionara za 2,6 puta i povećanje njegovog učešća u kapitalu i pravu glasa Izdavaoca
sa 72,790709% na 87,43427%. Sledstveno, učešće svih ostalih akcionara zajedno, palo je sa
27,20929% na 12,56573%.

Naziv akcionara

PRE DOKAPITALIZACIJE
Broj
% učešća u
akcija
kapitalu

POSLE DOKAPITALIZACIJE
Broj
% učešća u
akcija
kapitalu

1.

„Jugoimport- SDPR” JP Beograd

60.607

72,79071

157.637

87,43427

2.

„Valko" doo Bačka Topola - u stečaju *

10.240

12,29853

10.240

5,67968

3.

AD „Potisje-precizni liv"Ada

8.300

9,96853

8.300

4,60364

4.

Manjinski akcionari

4.029

4,83894

4.029

2,23471

5.

Akcionarski fond Beograd

86

0,10329

86

0,04770

* Naznačeni akcionar, nakon datuma dokapitalizacije, trgovanjem na Berzi prodao svoje akcije/nije više u
vlasničkoj strukturi.

Prospekt se odnosi na uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište Beogradske berze,
odnosno MTP, te nakon uključenja predmetnih akcija 8A emisije ne može doći do razvodnjavanja.

10. DODATNE INFORMACIJE
10.1. Ukoliko se u Dokumentu o hartijama od vrednosti pominju savetnici koji su
povezani sa izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kom su svojstvu delovali
savetnici
Nema takvih informacija.

10.2. Navesti ostale informacije u ovom delu Prospekta koje su revidirali ili
pregledali ovlašćeni revizori i o čemu su sačinili izveštaj. Treba dostaviti kopiju
tog izveštaja ili uz odobrenje lica koja je izradilo izveštaj, skraćeni izveštaj
Nema drugih informacija u ovom delu Prospekta koje su revidirali ili pregledali ovlašćeni revizori i o
čemu su sačinili izveštaj.
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10.3. Kada je u ovom delu Prospekta uključeno mišljenje ili izveštaj koje je
izradilo treće lice, kome je priznat status stručnjaka u nekom području, navesti
ime tog lica, službenu adresu, kvalifikacije i njegovo eventualno vlasništvo u
kapitalu izdavaoca. Ako je izveštaj izrađen na zahtev izdavaoca, dati jasnu izjavu o
tome da su to mišljenje ili izveštaj uključeni, u obliku u kome su i u kontekstu u
koji su uključeni, uz saglasnost lica koje odgovorno za sadržaj tog dela Prospekta.
U ovom delu Prospekta nije uključeno mišljenje ili izveštaj koji je izradilo treće lice kome je priznat
status stručnjaka.

10.4. Kad informacije potiču od trećeg lica, potvrditi da su te informacije tačno
prenete i da, prema saznanju Društva i koliko se može zaključiti na osnovu
informacija koje je objavilo treće lice, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi
tako prenete informacije postale netačne ili obmanjujuće. Takođe, navesti
izvor(e) tih informacija
Ostali izvori, osim informacije o strukturi akcionara sa sajta Centralnog registra hartija od vrednosti,
nisu korišćene u Prospektu.
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