
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 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009
+ 0017 + 0018 + 0028) 0002 13 135.953 130.002

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

010 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и 014
2. Концесије, патенти, лиценце, робне
и услужне марке, софтвер и остала
нематеријална имовина

0005

013 3. Гудвил 0006

015 и 016
4. Нематеријална имовина узета у
лизинг и нематеријална имовина у
припреми

0007

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 +
0014 + 0015 + 0016)

0009 135.953 130.002

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 67.463 65.543

023 2. Постројења и опрема 0011 35.279 32.364

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

025 и 027
4. Некретнине, постројења и опрема
узети у лизинг и некретнине,
постројења и опрема у припреми

0013 33.031

026 и 028
5. Остале некретнине, постројења и
опрема и улагања на туђим
некретнинама, постројењима и опреми

0014

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у земљи 0015 180 30.883

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и
опрему у иностранству 0016 1.212

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

04 и 05

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 +
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)

0018



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

040 (део), 041 (део) и 042 (део)
1. Учешћа у капиталу правних лица
(осим учешћа у капиталу која се
вреднују методом учешћа)

0019

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују
методом учешћа 0020

043, 050 (део) и 051 (део)

3. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

0021

044, 050 (део), 051 (део)

4. Дугорочни пласмани матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

0022

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у земљи 0023

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и
зајмови) у иностранству 0024

046
7. Дугорочна финансијска улагања
(хартије од вредности које се вреднују
по амортизованој вредности)

0025

047 8. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0026

048, 052, 054, 055 и 056
9. Остали дугорочни финансијски
пласмани и остала дугорочна
потраживања

0027

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0028

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 14 4.867 5.775

 
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037
+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+
0058)

0030 76.042 72.577

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035
+ 0036) 0031 15 30.188 26.171

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0032 6.273 6.654

11 и 12 2. Недовршена производња и готови
производи 0033 22.468 19.042

13 3. Роба 0034 1.283 306

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у
земљи 0035 164 169

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у
иностранству 0036

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ
ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА 0037

20
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042
+ 0043)

0038 16 32.072 25.303

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 13.445 7.276

205 2. Потраживања од купаца у
иностранству 0040 18.627 18.027
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Износ
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200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у земљи 0041

201 и 203
4. Потраживања од матичног, зависних
и осталих повезаних лица у
иностранству

0042

206 5. Остала потраживања по основу
продаје 0043

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА
ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 0044 17 369 846

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 367 844

223 2. Потраживања за више плаћен порез
на добитак 0046 2 2

224
3. Потраживања по основу
преплаћених осталих пореза и
доприноса

0047

23
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 +
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

0048 22 9.362 9.362

230 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матично и зависна правна лица 0049

231 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана лица 0050

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у земљи 0051

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и
пласмани у иностранству 0052

235 5. Хартије од вредности које се
вреднују по амортизованој вредности 0053

236 (део)
6. Финансијска средства која се
вреднују по фер вредности кроз Биланс
успеха

0054

237 7. Откупљене сопствене акције и
откупљени сопствени удели 0055 9.362 9.362

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0056

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ 0057 18 3.906 10.756

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0058 19 145 139

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 +
0030)

0059 216.862 208.354

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060 20 69.337 71.382

ПАСИВА

 
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +
0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411
- 0412) ≥ 0

0401 180.712 178.760

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 21 203.370 203.370

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403
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306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404 21 5.212 5.212

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 23 373 373

330 и потражни салдо рачуна 331,332,
333, 334, 335, 336 и 337

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0406 72

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,
334, 335, 336 и 337

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0407 24 450

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409
+ 0410) 0408 25 3.123 12.176

340 1. Нераспоређени добитак ранијих
година 0409 0 12.176

341 2. Нераспоређени добитак текуће
године 0410 3.123

 VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412 25 30.916 42.443

350 1. Губитак ранијих година 0413 30.916

351 2. Губитак текуће године 0414 42.443

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420
+ 0428)

0415 11.262 12.141

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
(0417+0418+0419) 0416 5.114 5.561

404 1. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0417 26 5.114 5.561

400 2. Резервисања за трошкове у
гарантном року 0418

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422
+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 0420 27 6.148 6.580

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0421

411 (део) и 412 (део)

2. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

0422 5.896 5.896

411 (део) и 412 (део)

3. Дугорочни кредити и остале
дугорочне обавезе према матичном,
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

0423

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у земљи 0424 252 684

415 и 416 (део)
5. Дугорочни кредити, зајмови и
обавезе по основу лизинга у
иностранству

0425

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности 0426



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ
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Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0428

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ
ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 0430

 

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 +
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453
+ 0454)

0431 24.888 17.453

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

42, осим 427
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437
+ 0438 + 0439 + 0440)

0433 432 432

420 (део) и 421 (део)
1. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у земљи

0434

420 (део) и 421 (део)
2. Обавезе по основу кредита према
матичном, зависним и осталим
повезаним лицима у иностранству

0435

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429
(део)

3. Обавезе по основу кредита и зајмова
од лица која нису домаће банке 0436

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429
(део)

4. Обавезе по основу кредита од
домаћих банака 0437 432 432

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из
иностранства 0438

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама
од вредности 0439

428 7. Обавезе по основу финансијских
деривата 0440

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0441 28 1.077 690

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 +
0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 0442 29 15.161 8.677

431 и 433
1. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у земљи

0443 167 167

432 и 434
2. Обавезе према добављачима -
матична, зависна правна лица и остала
повезана лица у иностранству

0444

435 3. Обавезе према добављачима у
земљи 0445 13.328 8.328

436 4. Обавезе према добављачима у
иностранству 0446 1.666 182

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(0450 + 0451 + 0452) 0449 8.218 7.654



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 30 7.775 7.566

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату
вредност и осталих јавних прихода 0451 31 443 88

481 3. Обавезе по основу пореза на
добитак 0452

427
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

0453

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0454

 

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

0455

 Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 +
0429 + 0430 + 0431 - 0455) 0456 216.862 208.354

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457 69.337 71.382

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +
1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001 5 182.949 124.983

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002 5.1 4.401 3.320

600, 602 и 604 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003 1.003 528

601, 603 и 605 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004 3.398 2.792

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1006 + 1007) 1005 5,2 175.122 138.766

610, 612 и 614 1. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1006 42.660 33.804

611, 613 и 615 2. Приходи од продаје производа и услуга на
иностраном тржишту 1007 132.462 104.962

62 III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008

630 IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009 5.3 3.426

631 V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010 17.103

64 и 65 VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011

68, осим 683, 685 и 686 VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 +
1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013 6 175.042 172.984

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1014 6.1 2.295 2.196

51 II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015 6.2 59.520 54.436

52 III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ
ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016 6.3 89.006 91.032

520 1. Трошкови зарада и накнада зарада 1017 70.334 73.115

521 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада 1018 11.679 12.174

52 осим 520 и 521 3. Остали лични расходи и накнаде 1019 6.993 5.743

540 IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020 6.4 4.206 4.012

58, осим 583, 585 и 586 V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021 6.5 1.139

53 VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022 6.6 12.785 13.658

54, осим 540 VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023 6.7 633 1.600

55 VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024 6.8 5.458 6.050



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025 7.907

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026 48.001

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +
1030 + 1031) 1027 7 6 12

660 и 661
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1028

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030 6 12

665 и 669 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 +
1035 + 1036) 1032 8 594 744

560 и 561
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ
ЛИЦИМА

1033 139 139

562 II. РАСХОДИ КАМАТА 1034 37 34

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035 418 335

565 и 569 IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036 236

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥
0 1037

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥
0 1038 588 732

683, 685 и 686
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1039

583, 585 и 586
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1040 16.1 2.726

67 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1041 9 60 151

57 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1042 10 622 43

Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +
1041) 1043 183.015 125.146

Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +
1042) 1044 178.984 173.771

М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045 4.031

Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046 48.625

69-59

Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1047

59- 69

О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО
ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ
РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1048

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 +
1047 - 1048) ≥ 0 1049 4.031



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

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 +
1048 - 1047) ≥ 0 1050 48.625

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1051

722 дуг. салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052 11 908

722 пот. салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1053 6.182

723 Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1054

Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +
1053 - 1054) ≥ 0 1055 3.123

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -
1053 + 1054) ≥ 0 1056 42.443

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ
ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ
ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1061

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055) 2001 32.1 3.123 0

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) 2002 0 42.443

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

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

330

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 0 0

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 0 0

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005 0 72

б) губици 2006 32.2 450 0

333

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

а) добици 2007 0 0

б) губици 2008 0 0

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

332

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

а) добици 2009 0 0

б) губици 2010 0 0

334

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

а) добици 2011 0 0

б) губици 2012 0 0



Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

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

а) добици 2013 0 0

б) губици 2014 0 0

336

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

а) добици 2015 0 0

б) губици 2016 0 0

337

5. Добици или губици по основу хартија од вредности
које се вреднују по фер вредности кроз остали
укупан резултат

а) добици 2017 0 0

б) губици 2018 0 0

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

2019 0 72

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

2020 450 0

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021 0 0

IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ
СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2022 0 0

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 -
2020 - 2021 + 2022) ≥ 0 2023 0 72

VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021 - 2022) ≥ 0 2024 450 0

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2023 - 2024) ≥ 0 2025 32 2.673 0

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2024 - 2023) ≥ 0 2026 0 42.371

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или
АОП 2026 > 0

2027 0 0

1. Приписан матичном правном лицу 2028 0 0

2. Приписан учешћима без права контроле 2029 0 0

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



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
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) 3001 185.767 172.356

1. Продаја и примљени аванси у земљи 3002 46.372 62.520

2. Продаја и примљени аванси у иностранству 3003 132.186 103.219

3. Примљене камате из пословних активности 3004

4. Остали приливи из редовног пословања 3005 7.209 6.617

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) 3006 182.309 180.977

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи 3007 73.129 73.012

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству 3008 12.377 10.783

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3009 90.743 92.273

4. Плаћене камате у земљи 3010 34 27

5. Плаћене камате у иностранству 3011

6. Порез на добитак 3012

7. Одливи по основу осталих јавних прихода 3013 5.404 4.882

8. Остали одливи из пословних активности 3014 622

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3015 3.458

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3016 8.621

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3017

1. Продаја акција и удела 3018

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3019

3. Остали финансијски пласмани 3020

4. Примљене камате из активности инвестирања 3021

5. Примљене дивиденде 3022

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3023 9.876 10.003

1. Куповина акција и удела 3024

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3025 9.876 10.003



Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

3. Остали финансијски пласмани 3026

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3027

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3028 9.876 10.003

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) 3029 1.100

1. Увећање основног капитала 3030

2. Дугорочни кредити у земљи 3031

3. Дугорочни кредити у иностранству 3032

4. Краткорочни кредити у земљи 3033 1.100

5. Краткорочни кредити у иностранству 3034

6. Остале дугорочне обавезе 3035

7. Остале краткорочне обавезе 3036

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) 3037 432 253

1. Откуп сопствених акција и удела 3038

2. Дугорочни кредити у земљи 3039 432 253

3. Дугорочни кредити у иностранству 3040

4. Краткорочни кредити у земљи 3041

5. Краткорочни кредити у иностранству 3042

6. Остале обавезе 3043

7. Финансијски лизинг 3044

8. Исплаћене дивиденде 3045

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3046 847

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3047 432

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) 3048 185.767 173.456

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) 3049 192.617 191.233

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 3050

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 3051 6.850 17.777

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3052 10.756 28.539

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3053

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3054 6

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 +
3053 - 3054) 3055 3.906 10.756

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција
ОПИС

АОП

Основни капитал (група 30
без 306 и 309)

АОП

Остали основни
капитал (рн 309)

АОП

Уписани а неуплаћени
капитал (група 31)

АОП

Емисиона премија и
резерве (рн 306 и група

32)

1 2 3 4 5

1. Стање на дан 01.01.____
године 4001 203.370 4010 4019 4028 5.585

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4002 4011 4020 4029

3.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____године (р.бр.
1+2) 4003 203.370 4012 4021 4030 5.585

4. Нето промене у ____ години 4004 4013 4022 4031

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4005 203.370 4014 4023 4032 5.585

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених
политика

4006 4015 4024 4033

7.
Кориговано почетно стање на
дан 01.01.____ године (р.бр.
5+6) 4007 203.370 4016 4025 4034 5.585

8. Нето промене у ____ години 4008 4017 4026 4035

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4009 203.370 4018 4027 4036 5.585

 



Позиција
ОПИС

АОП

Рев. рез. и нер. доб. и губ.
(група 33)

АОП

Нераспоређени добитак
(група 34)

АОП
Губитак (група 35)

АОП

Учешће без права
контроле

1 6 7 8 9

1. Стање на дан 01.01.____ године 4037 -209 4046 17.199 4055 5.023 4064

2.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4038 4047 4056 4065

3. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____године (р.бр. 1+2) 4039 -209 4048 17.199 4057 5.023 4066

4. Нето промене у ____ години 4040 281 4049 -5.023 4058 37.420 4067

5. Стање на дан 31.12. ______ године
(р.бр. 3+4) 4041 72 4050 12.176 4059 42.443 4068

6.
Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика 4042 4051 4060 4069

7. Кориговано почетно стање на дан
01.01.____ године (р.бр. 5+6) 4043 72 4052 12.176 4061 42.443 4070

8. Нето промене у ____ години 4044 -522 4053 -9.053 4062 -11.527 4071

9. Стање на дан 31.12. ____ године
(р.бр. 7+8) 4045 -450 4054 3.123 4063 30.916 4072

 



Позиција
ОПИС

АОП

Укупно (одговара позицији
АОП 0401) (кол.

2+3+4+5+6+7-8+9) ≥0 АОП

Губитак изнад висине
капитала (одговара
позицији АОП 0455)

(кол. 2+3+4+5+6+7-
8+9) < 0

1 10 11

1. Стање на дан 01.01.____
године 4073 220.922 4082

2.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4074 4083

3.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____године
(р.бр. 1+2) 4075 220.922 4084

4. Нето промене у ____ години 4076 4085

5. Стање на дан 31.12. ______
године (р.бр. 3+4) 4077 178.760 4086

6.

Ефекти ретроактивне исправке
материјално значајних грешака
и промена рачуноводствених
политика

4078 4087

7.
Кориговано почетно стање
на дан 01.01.____ године
(р.бр. 5+6) 4079 178.760 4088

8. Нето промене у ____ години 4080 4089

9. Стање на дан 31.12. ____
године (р.бр. 7+8) 4081 180.712 4090

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 

 

Привредно друштво „Потисје-Прецизни лив“ АД из Аде (у даљем тексту: Друштво) је 
јавно акционарско друштво. Седиште друштва је у Ади, Молски пут, број 4. 
 
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, 30/2018. и 73/19 
– др. закон), друштво је разврстано у мало правно лице (према критеријумима из 
претходне 2021. 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, БД 53083/2018 од 22.06.2018. године. 
 
Порески идентификациони број (ПИБ): 101092251 
 
Матични број: 08208409 
 
Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца у 2021. години је 74. 
Број запослених на дан 31.12.2021. године је 71, од којих је 67 на неодређено и 4 на 
одређено време. 
 

1.1 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 
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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, и 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“ ЈП, 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, и представља највећу регионалну компанију у области одбрамбене 
индустрије. Током 2019. године, већински власник је извршио упис и уплату додатних 
97.030 обичних акција номиналне вредности 1.128,00 динара, чиме је стекао 87,43% 
удела у акцијском капиталу друштва. 

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

2.1. Регулатива за састављање извештаја 

 

Финансијски извештаји привредног друштва „Потисје - Прецизни лив“ ад за 
обрачунски период који се завршава 31.12.2021. године састављени су, по свим 
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материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима - Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ), 
Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), 
као и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и изабраним и 
усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о 
рачуноводству. 

2.2. Начело сталности пословања 

 
Финансијски извештаји Друштва припремљени су у складу са принципом сталности 
пословања који се заснива на претпоставци да ће Друштво наставити са пословањем 
у догледној будућности. У циљу утврђивања оправданости ове претпоставке 
руководство анализира планове будућих новчаних прилива. На основу поменутих 
анализа, руководство сматра да је Друштво способно да настави са пословним 
активностима у складу са принципима сталности пословања и да овај принцип треба 
да буде примењен у припреми ових финансијских извештаја. Не очекују се да ефекти 
пандемије вирусом COVID-19 имају утицаја на пословање ливнице у будућем 
периоду. 
 
Одређени подаци за 2020. годину кориговани су да би се, сходно стандардима, 
извршило приказивање конзистентно са подацима за 2021. годину. 
 
Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није друкчије 
наведено. Упоредни подаци приказани су у хиљадама (РСД) важећим на дан 
31.12.2020. 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. 
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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 дужничко - поверилачки однос и да је испостављена фактура. Приход се мери 
по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања, узимајући у обзир 
износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Друштво одобри. Разлика 
између поштене вредности и номиналног износа накнаде признаје се као приход од 
камате. Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

 Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 

 руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се 
обично повезује са власништвом, нити контролу над продатим производима и 
робом; 

 када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 
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 када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом 
економске користи у Друштво и 

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

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

3.5. Пословни расходи 

 

У укупне пословне расходе спадају: набавна вредност продате робе, трошкови 
материјала; трошкови 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). 
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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 
 

 
Лизинг се класификује као финансијски лизинг уколико се њим суштински преносе сви 
ризици и користи повезани са власништвом. Лизинг се класификује као пословни 
лизинг, ако се њим не преносе суштински сви ризици и користи повезани са 
власништвом. Да ли је лизинг финансијски или пословни, зависи од суштине 
трансакције, а не од форме уговора.  
 
У моменту закључивања уговора о лизингу и датума обавезивања страна да ће се 
придржавати главних одредби уговора о лизингу на тај дан се лизинг класификује 
било као оперативни, било као финансијски лизинг. 
 
Када је Друштво закупац, признаје финансијски лизинг као средство и обавезу у свом 
билансу стања, у износу који је на почетку трајања лизинга једнак фер вредности 
закупљених средстава или по садашњој вредности минималних плаћања лизинга, ако 
је она нижа. Код финансијског лизинга правна форма уговора о лизингу одређује да 
закупац не може да стекне право својине над закупљеним средствима, већ стиче 
економске користи од коришћења закупљеног средства. Сви иницијални директни 
трошкови корисника лизинга додају се износу који је признат као средство. 
 
Отплата финансијског лизинга дели се на камату и враћање главнице према 
израчунатим ануитетима. Трошкови камате терете расход периода, односно књиже се 
у Билансу успеха. За износ отплаћених рата умањује се главница. Износ 
амортизације средства које је узето у лизинг, систематски се додељује сваком 
обрачунском периоду током очекиваног времена коришћења, у складу са политиком 
амортизације која је усвојена за иста средства која подлежу амортизацији, а која су у 
власништву Друштва. Уколико није сасвим извесно да ће Друштво као корисник 
лизинга стећи право власништва над средством које је предмет лизинга до краја 
трајања лизинга, то средство се у потпуности амортизује у краћем периоду од 
трајања лизинга или корисног века. 
 

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). 
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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%. 

3.10. Нематеријална улагања 

 
Нематеријална имовина се признаје као имовина само ако су задовољени следећи 
услови: 

 ако је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са том имовином 
приливати у правно лице, 

 ако се набавна вредност/цена коштања може поуздано одмерити, 

 ако се може идентификовати, односно препознатљива је. 

Нематеријална имовина је препознатљива ако је: 

 одвојива, односно када се може одвојити или оделити од друштва и продати, 
пренети, лиценцирати, изнајмити или разменити, било појединачно или заједно 
са повезаним уговором, препознатљивом имовином или обавезом, без обзира 
да ли Друштво има намеру да то уради или 

 настаје по основу уговорних или других законитих права, без обзира да ли су та 
права преносива или одвојива од Друштва или од других права и обавеза. 

Нематеријална улагања су иницијално призната по набавној вредности. Набавну 
вредност нематеријалне имовине чине: 

 набавна цена, укључујући увозне царине и порезе по основу промета који се не 
рефундира, након одбитка трговинских попуста и рабата; и 

 сви директно приписиви трошкови припреме имовине за намењену употребу. 

Корисни век нематеријалне имовине која се не амортизује се поново разматра у 
сваком периоду како би се утврдило да ли догађаји и околности и даље подржавају 
претпоставку неограниченог корисног века те имовине. Уколико то није случај, 
промена процене корисног века из неограниченог у ограничени се рачуноводствено 
обухвата као промена рачуноводствене процене у складу са МРС 8. 
 
Нематеријална имовина која има неограничен век трајања и гоодwилл се не 
амортизују већ се на датум сваког биланса стања тестирају на обезврђење. За 
нематеријалну имовину се сматра да има неограничен корисни век, уколико се на 
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основу анализе свих релевантних фактора не може предвидети завршетак периода у 
коме се очекује да ће нематеријална имовина генерисати приливе нето токова 
готовине у Друштво 
 
Добици и губици који проистичу из расходовања или продаје нематеријалне имовине 
се признају у билансу успеха периода када је нематеријална имовина расходована, 
односно продата, и то у висини разлике између новчаног прилива и књиговодствене 
вредности средства. 
 

3.11. Некретнине, постројења и опрема 
 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјалне ставке које се: 

 држе за коришћење у производњи производа или испоруци добара или услуга, 
за изнајмљивање другима или за административне сврхе; и 

 за које се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода. 

 
Ставке некретнина, постројења и опреме, које испуњавају услове да буду признате 
као средство, одмеравају се приликом почетног признавања по својој набавној 
вредности односно, цени коштања. 
Набавна вредност/цена коштања неке некретнине, постројења и опреме се признаје 
као средство ако, и само ако: 

 је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством 
приливати у Друство; и 

 се набавна вредност/цена коштања тог средства може поуздано одмерити. 

 им је набавна вредност већа од просечне бруто зараде по запосленом у Р. 
Србији према последње објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

Набавна вредност/цена коштања некретнина, постројења и опреме обухвата: 

 фактурну цену, укључујући увозне таксе и порезе по основу промета који се не 
могу рефундирати, након одузимања трговачких попуста и рабата. 

 све трошкове који се могу директно приписати довођењу средства на локацију 
и у стање које је неопходно да би средство могло функционисати, на начин на 
који то очекује менаџмент. 

 иницијалну процену трошкова демонтаже, уклањања средства и обнове 
подручја на којем је средство лоцирано, што је обавеза која се у Друштву 
намеће било када се средство набави или као последица коришћења средства 
у току одређеног периода за све друге сврхе осим за производњу залиха у том 
периоду. 

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове 
набавке или завршетка, увећава вредност средства ако, поред услова да се призна 
као стално средство, испуњава и следеће: 

 ако долази до продужења корисног века трајања, укључујући и повећање 
капацитета, 
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 ако се надградњом машинских делова постиже значајно унапређење квалитета 
излазних компоненти. 

Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак 
пословања у периоду у којем је настао. 
 
Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме 
признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији 
резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и 
опремом и могу се капиталисати: 

 када Друштво очекује да ће их користити дуже од једног обрачунског периода, 

 ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у 
вези са ставком некретнина, постројења и опреме која је већ призната у 
књигама и 

 ако имају значајну вредност. 

Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне 
методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века 
употребе. 

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. 
 
Да би средство било признато као стално средство и подлегло обрачуну 
амортизације треба да испуњава два услова: 

 да је његов корисни век дужи од годину дана и 

 критеријум значајности, ако је вероватно да постоји економска корист, а његова 
набавна вредност у моменту стицања је већа од просечне бруто зараде у 
републици Србији - последњи објављен податак. 

Амортизационе стопе, утврђене на основу процењеног корисног века употребе (без 
утврђивања резидуалног остатка) су:  

 грађевински објекти: 2,50% - 20% 

 погонска опрема: 2,50% - 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 
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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. 

Кључ за распоред индиректних трошкова утврђује се тако што се директан материјал 
у недовршеној производњи стави у однос са директним материјалом укупне 
производње. 
 
У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ 
представљају расход периода: 

 режијски трошкови администрације, трошкови продаје, као и трошкови 
недовољне и неефикасне искоришћености капацитета 

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. 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. Током 2021. године није било идентификованих уговора са 
купцима на које се примењује МРС 15. Приходи се мере по поштеној вредности 
примљене надокнаде или потраживања. МСФИ 9 прописује упрошћени или 
поједностављени приступ за рачунање обезвређења код потраживања из пословања. 
За потраживања из пословања и уговорну имовину која не садржи значајну 
компоненту финансирања у складу са МСФИ 15 - Приходи од уговора са купцима 
(значи потраживања и уговорна имовина која доспева у року од 12 месеци или мање), 
признаје се очекивани кредитни губитак за целокупно трајање. За рачунање 
очекиваног кредитног губитка, употребљена је тзв. матрица за одређивање исправке. 
Употреба матрица за исправку подразумева груписање потраживања на бази 
различитих карактеристика купаца и историјских образаца остварених губитака. 
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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, као 
ни резервисања за накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор. 

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. 

4.1. Прва примена стандарда финансијског извештавања 

 
Приликом састављања финансијских извештаја за 2021. годину, по први пут је у 
примени у нови стандард финансијског извештавања, МРС 16 – Лизинг. Није било 
ефеката при примени овог стандарда. 
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УСВОЈЕНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ 

 
 

Б и л а н с    у с п е х а 
 

5. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 

Приходи од продаје друштва састоје се од следећих врста прихода: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1.003 528 

Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 3.398 2.792 

5.1. Свега приходи од продаје робе 4.401 3.320 

Приходи од продаје производа на домаћем тржишту 42.436 33.248 

Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту 224 556 

5.2.1. Свега приходи од продаје производа и услуга на 
домаћем тржишту 

42.660 33.804 

Приходи од продаје производа на иностраном тржишту 131.542 103.166 

Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту 920 1.796 

5.2.2 Свега приходи од продаје производа и услуга на 
иностраном тржишту 

132.462 104.962 

5.2. Свега приходи од продаје производа и услуга 175.122 138.766 

5.3. Повећање/смањење вредности залиха недовршених и 
готових производа 

3.426 -17.103 

5.  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ: 182.949 124.983 

 

Остварени приход од продаје на домаћем тржишту износи 43.663 хиљада динара или 
23,87%, у односу на пословне приходе, а на ино - тржишту износе 135.860 хиљада 
динара или 74,26% пословних прихода, док повећање залиха чини 1,87% укупних 
пословних прихода. 

6. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

  Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

6.1. Набавна вредност продате робе 2.295 2.196 

6.2. Трошкови материјала, горива и енергије 59.520 54.436 

6.3. Трошк. зарада, накн. зарада и ост. лични расх. 89.006 91.032 

6.4. Трошкови амортизације 4.206 4.012 

6.5. Расходи од усклађивања вредности имовине 1.139 0 

6.6. Трошкови производних услуга 12.785 13.658 

6.7. Трошкови резервисања 633 1.600 

6.8. Нематеријални трошкови 5.458 6.050 

6. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 175.042 172.984 
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6.1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 

Набавна вредност продате робе друштва састоји се од следећих врста трошкова: 
Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Набавна вредност продате робе - домаће тржиште 523 349 

Набавна вредност продате робе - ино тржиште 1.772 1847 

Укупно: 2.295 2.196 

 

6.2. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

Трошкови материјала друштва састоје се од следећих врста трошкова: 
Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Трошкови материјала за израду 30.939 25.269 

Трошкови осталог материјала 508 344 

Трошкови резервних делова 1.977 1.073 

Трошкови ситног инвентара, алата, амбалаже 2.090 2.561 

Трошкови горива - бензин и нафтини деривати 1.368 1.179 

Трошкови електричне енергије 13.220 15.138 

Трошкови енергије из природног гаса 9.418 8.759 

Трошкови угља 0 113 

Укупно: 59.520 54.436 

 

6.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 70.334 73.115 

Трошкови доп. на зараде и накн. зарада на терет посл. 11.679 12.174 

Трошкови накнада по уговорима 4.298 2.170 

Остали лични расходи и накнаде 2.695 3.573 

Укупно: 89.006 91.032 

 

6.3.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Стручна спрема 
Број 

запослених 

В С С 7 

В Ш С 2 

В К В / 

С С С 23 

К В 18 

П К 1 

Н С С 20 

Укупно на 31.12.2021. 71 
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6.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Трошкови амортизације - нематеријалних улагања 0 130 

Трошкови амортизације - грађевинских објеката 1.761 1.601 

Трошкови амортизације - опрема 2.445 2.281 

Укупно: 4.206 4.012 

 

6.5. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 

 

Извршено је обезвређење вредности материјала – повратног воска, приликом његове 
продаје, када је књиговодствена вредност сведена на нето продајну вредност, и то:  
: 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Обезвређење залиха материјала 1.139 0 

Укупно: 1.139 0 

 

6.6. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  
 

Трошкови производних услуга друштва састоје се од: 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Трошкови услуга на изради учинака 7.250 7.587 

Трошкови транспортних услуга 3.407 2.998 

Трошкови услуга одржавања 797 1.610 

Трошкови услуга рекламе и пропаганде 35 21 

Трошкови осталих производних услуга 1.296 1.442 

Укупно: 12.785 13.658 

 

6.7. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 
 

Трошкови резервисања друштва односе се на отпремнине приликом одласка у 
пензију: 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Резервисања за отпр. приликом одласка у пензију 633 1.600 

Укупно: 633 1.600 

 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Трошкови непроизводних услуга 1.965 3.129 

Трошкови репрезентације 684 635 

Трошкови премија осигурања 440 539 

Трошкови платног промета 657 559 

Трошкови чланарина 50 50 

Трошкови пореза 581 630 

Остали нематеријални трошкови 1.081 508 

Укупно: 5.458 6.050 

 

У оквиру трошкова непроизводних услуга, обухваћени су трошкови услуга ревизије 

финансијских извештаја за 2020. годину у износу од 259 хиљада динара, као и трошкови 

израде извештаја о трансферним ценама за 2020. годину, у износу од 118 хиљада динара, 

7. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

Финансијски приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 0 0 

Позитивне курсне разлике 6 12 

Укупно: 6 12 

8. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
 

Финансијски расходи друштва састоје се од следеће врсте расхода: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Расходи камата из односа са повезаним лицем 139 139 

Расходи камата према трећим лицима 37 34 

Расходи по основу негативних курсних разлика 418 335 

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 0 0 

Остали финансијски расходи 0 236 

Укупно: 594 744 

9. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 
 

Остали приходи друштва састоје се од следећих врста прихода: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Остали непоменути приходи – продаја материјала 60 151 

Укупно: 60 151 
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10. ОСТАЛИ РАСХОДИ 
 

Остали расходи друштва састоје се од следећих врста расхода: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Мањкови 0 3 

Остали непоменути расходи – трошкови судског спора 622 40 

Укупно: 622 43 

11. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   

  

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

по основу губитака из ранијих година -1.122 7.621 

по основу разлике пореске и књиг. амортизације 102 98 

по основу неискоришћених пореских кредита 0 -1.401 

по основу дугорочних резервисања за отпремнине 124 -95 

по основу неплаћених јавних дажбина -1 -37 

по основу неисплаћених примања запослених -11 -4 

Одложени порески приходи - расходи -908 6.182 

 

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

12. ИСКАЗИВАЊЕ ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈИ 

 

Друштво је у 2019. отпочело нову емисију акција 8А, која је уплаћена и уписана 
закључно са 31.01.2019. године. Друштво има емитоване обичне акције, чији је укупан 
број 180.292. Нема евидентиране зараде по акцији, као ни претходне године.  
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Б и л а н с    с т а њ а  

13. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

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

Опис Земљиште 
Грађевински 

објекти 
Постројења 

и опрема 

Некретнине, 
постројења 
и опрема у 
припеми 

Аванси за 
некретнине, 
постројења 

и опрему 

Укупно 

Набавна вредност 

Почетно стање 
2020. 4.117 76.206 138.453 0 32.095 250.871 

Исправка грешке 
и промена рач. 

политике 
     

0 

Нова улагања 0 3.682 5.359 33.031 -31.915 42.252 

Отуђења и 
расходовање       

Остало - вишак 
основног 
средства 

     
0 

Крајње стање 
2020. 

4.117 79.888 143.812 33.031 180 261.028 

Исправка вредности 

Почетно стање 
2020. 

0 14.780 106.089 0 0 120.869 

Исправка грешке 
и промена рач. 

политике 
     

0 

Амортизација  1.761 2.445 0 0 4.206 

Губици због 
обезвређења  

     

Отуђења и 
расходовање       

Остало - вишак 
основног 
средства 

     
0 

Крајње стање 
2020. 

0 16.541 108.534 0 0 125.075 

Неотписана (садашња вредност) 

31.12.2020. 4.117 61.426 32.364 0 32.095 130.002 

31.12.2021. 4.117 63.347 35.278 33.031 180 135.953 

 

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 
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вредност опреме ван употребе износи 9.848 хиљада динара. Обезвређење 
некретнина постројења и опреме није вршено. Грађевински објекти су осигурани 
полисом осигурања код Компаније „Дунав осигурање“ ад Нови Сад. 

14. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА / ОБАВЕЗЕ 

 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Почетно стање – 1. јануара – пореска средства 5.755 -407 

Повећање у току године / 6.182 

Смањење у току године  -908 / 

Крајње стање 31.12. пореска обавеза/средство:  4.867 5.755 

 

Одложена пореска средства урађена су у складу са МРС 12.  

15. ЗАЛИХЕ 

 

Стање залиха друштва може се приказати на следећи начин: 
 

Oпис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Материјал 4.768 5.204 

Резервни делови 1.505 1.450 

Ситан пословни инвентар и алати 0 0 

Недовршена производња 18.240 12.100 

Готови производи 4.228 6.942 

Трговачка роба 1.283 306 

Дати аванси 164 169 

Укупно: 30.188 26.171 

 
Некурентне залихе готових производа обезвређене су 90% (док су протекле године 
биле обезвређене око 48%), како би се приближно свеле на вредност отпадног 
челика и продале, или вратиле у производњу у виду материјала за топљење. Реч је о 
залихама неутрживих готових производа, које нису имале обрт најраније од 2017. 
године, а највећи део залиха и годинама уназад. У протекле три године, Друштво је 
вршило значајно веће обезвређивање залиха у односу на раније године, како би што 
реалније приказало вредност залиха на лагеру и њима што ефикасније управљало.  
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16. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 
Стање потраживања друштва може се приказати на следећи начин. 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Купци у земљи 13.729 7.276 

Исправка вредности потраживања  -284 / 

16.1 Укупно купци у земљи 13.445 7.276 

Купци у иностранству 21.718 18.027 

Исправка вредности потраживања  -3.091 / 

16.2 Укупно купци у иностранству 18.627 18.027 

Укупно потраживања од купаца: 32.072 25.303 

16.1 КРЕДИТНИ РИЗИК – ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА 
 

У складу са МСФИ 9 – Финансијски инструменти, извршено је обезвређење потраживања на 
дан 31.12.2021. године. Подела је извршена на домаће и ино купце, и на њихове навике у 
плаћању по сваком издатом рачуну почевши од 2019. године. Употребљена матрица за 
одређивање исправке је: 
 

Старосна структура потраживања на дан 
31.12.2021. 

%  кред. губ. 
домаће трж. 

% кред. губ. 
ино трж. 

Недоспела потраживања 4,84 2,35 

До 30 дана 5,42 3,87 

Од 30 до 60 дана 7,60 6,78 

Од 60 до 90 дана 14,62 27,77 

Од 90 до 180 дана 20,78 87,35 

Преко 180 дана 41,18 98,25 

 

Применом добијених стопа на стање потраживања на дан 31.12.2021. године, износи 

очекиваних кредитних губитака су: 

Врста потраживања 31.12.2021. 31.12.2020. 

Домаће тржиште 284 0 

Ино тржиште 3.091 0 

Укупно: 3.375 0 

16.2 УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА 

Опис Износ 

Укупан број потраживања на дан 31.12.2021. 59 

Број неусаглашених потраживања 3 

Учешће броја неусаглашених у укупном броју потраживања 5% 

Укупан износ потраживања на дан 31.12.2021. 35.447 

Износ неусаглашених потраживања  31 

Учешће износа неусаглашених у укупном броју потраживања 0,09% 



„Потисје – прецизни лив” ад, Ада          Напомене уз финансијске извештаје за 2021. годину                                                                                 

 
20 

16.3 ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА ПО ДОСПЕЛОСТИ 

 

Домаћи купци Ино купци 

Доспелост Износ 31.12. Доспелост Износ 31.12 

Недоспела 7.248 Недоспела 11.652 

До 30 дана 2.563 До 30 дана 4.833 

30-60 дана 2.054 30-60 дана 2.003 

60-90 дана 1.758 60-90 дана 35 

90-180 дана 105 90-180 дана 618 

Преко 180 дана 1 Преко 180 дана 2.577 

Укупно: 13.729 Укупно: 21.718 

17. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Потраживања за више плаћен порез на добит 2 2 

Потраживања за накнаде зарада које се 
рефундирају (боловање, породиљско) 

5 56 

Порез на додату вредност 362 788 

Укупно: 369 846 

18. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 

 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Текући (пословни) рачуни 66 7.497 

Благајна 0 0 

Девизни рачун 3.840 1.237 

Издвојена новчана средства за акредитив 0 2.022 

Укупно: 3.906 10.756 

19. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Активна временска разграничења - краткорочна 145 139 

Укупно: 145 139 

20. 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 
31.12.21. износе ЕУР 590 хиљада, односно 69.337 хиљада динара - АОП: 0059 и 0457. 
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21. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Акцијски капитал – обичне акције 203.370 203.370 

Повећање у току године 0 0 

Емисиона премија – откуп сопствених акција 5.212 5.212 

Укупно: 208.582 208.582 

 

Одлуком о повећању капитала новчаним улогом, број 124/2018-ЈЖ, коју је 15.06.2018. 
донела Скупштина акционара, емитовано је 97.030 акција номиналне вредности 
1.128,00 динара. Укупан номинални износ емитованих акција је 109.449.840,00 
динара. Целу емисију акција је уписао и уплатио већинки власник акцијског капитала 
„Југоимпорт - СДПР” ЈП из Београда.  

21.1. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ 

 

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

Опис 
% 

учешћа 

2021. година 2020. година 

Акцијски 
капитал 

Број 
акција  

Број 
акционара 

Број 
акација  

Акцијски 
капитал  

„Југоимпорт - СДПР” ЈП 87,43427 177.815 157.637 1 157.637 177.815 

Божић Јелена 5,10228 10.377 9.199 1 9.199 10.377 

„Потисје - прецизни лив” ад 4,60364 9.362 8.300 1 8.300 9.362 

Мањински акционари 2,81211 5.719 5.070 44 5.070 5.719 

Акционарски фонд 0,04770 97 86 1 86 97 

Укупно: 100,00 203.370 180.292 48 180.292 203.370 

 

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. 

22. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 

 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Откупљене сопствене акције 9.362 9.362 

Укупно: 9.362 9.362 

 

„Потисје - Прецизни лив” ад је 2017. године откупило 8.300 сопствених акције од 
мањинских акционара по цени од 500 динара по акцији, преко организованог тржишта 
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„Београдске берзе“, методом преовлађујуће цене, и при томе остварило емисиону 
премију. Номинална вредност износи 1.128. динара по акцији. У 2021. години није 
било откупа сопствених акција.  

23. РЕЗЕРВЕ 

 

Резерве друштва се могу се приказати на следећи начин: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Законске резерве на почетку године 373 373 

Повећање/смањење у току године / / 

Укупно на крају године: 373 373 

 

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 2021. године законске резерве нису повећаване. 

24. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ-ГУБИЦИ 

 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Актуарски добици/губици -450 72 

Укупно: -450 72 

25. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ/ГУБИТАК 

 

Нераспоређена добит/губитак текуће године друштва може се приказати на следећи 
начин: 
 
Добитак: 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Нераспоређена добит ранијих година  12.176 17.199 

Распоређена добит за покриће губитка -12.176 -5.023 

25.1. Нераспоређена добит текуће године 3.123 0 

Укупан добитак: 3.123 12.176 

 

Губитак: 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

25.2. Губитак ранијих година 42.443 5.023 

Распоређена добит за покриће губитка -12.176 -5.023 

25.2 Губитак текуће године 0 42.443 

25.3. Ефекат промене рач. политике (МСФИ 9) 649 0 

Укупан губитак: 30.916 42.443 
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26. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У 

ПЕНЗИЈУ 
 

Р. 
Бр. 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

1 Обавеза резервисања на дан 31.12.2020. 5.561 4.926 

1a 
Раније рез. за лица која су отишла у пензију у текућој 
години и која су напустила предузеће 

1.323 56 

1б Обавеза умањена за раније резервисање 1 - 1а 4.238 4.870 

2 Пројектована обавеза резервисања на дан 31.12.2020  5.132 5.701 

2а Пројектовано рез. за лица која су напустила друштво 469 69 

2б Умањено пројектовано резервисање 2 - 2а 4.663 5.633 

3 Трошкови камата  95 110 

4 Трошкови услуга текућег рада  331 652 

5 Стварна обавеза резервисање на дан 31.12.2021.  5.114 5.561 

5а Исплата обавезе у 2021. Години 1.603 684 

6 Актуарски добитак (рб. 5 – рб. 2б) < 0 / 72 

7 Актуарски губитак (рб. 5 – рб. 2б) > 0 450 / 

8 Књижење резервисања за 2021. годину - конто 404 1.155 1.391 

 

Дугорочна резервисања за отпремнине ради одласка у пензију у складу са МРС 19. 

27. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

У 2018. години је подигнут дугорочни кредит за набавку опреме – комбија, како је у 

табли приказано. 

Опис 
Ознака 
партије 

ЕУР 
2018 

Каматна 
стопа 

31.12.2021. 31.12.2020. 

Дугорочни 
кредит код 

банке Intesa 
за возило: 
комби Fiat 

ducato 

00-420-
8500538.8 

18.400,00 

тромрсечни 
EURIBOR и 
маржа од 
4,10% на 
год. нивоу 

252 684 

 
У децембру 2019. године је потписан споразум о продужењеу рока отплате узетих 
позајмица од већинског власника, те су оне из краткорочних прешле у дугорочне, како 
следи: 
 

Опис 
Ознака 
партије 

ЕУР 
2018 

Каматна 
стопа 

31.12.2021. 31.12.2020. 

1. Дугорочна 
позајмица 

„Југоимпорт - 
СДПР” ЈП 

Уговор 953-1 
од 10.10.2019. 

20.000 
0,2% 

месечно 
2.350 2.350 
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2. Дугорочна 
позајмица 

„Југоимпорт - 
СДПР” ЈП 

Уговор 183-1 
од 07.02.2018. 

90.000,00 
0,2% 

месечно 
3.546 3.546 

28. ПРИМЉЕНИ AВАНСИ 
 

Обавезе за примљене авансе могу се приказати на следећи начин: 
 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Примљени аванси 1.077 690 

Укупно: 1.077 690 

29. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 
 

Обавезе из пословања 31.12.2021. 31.12.2020. 

Добављачи – матична и зависна правна лица 167 167 

Добављачи у земљи 13.328 8.328 

Добављачи у иностранству  1.666 182 

Укупно: 15.161 8.677 

30. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

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

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Обавезе по основу зарада и накнада зарада 4.225 4.164 

Обавезе за порезе на зараде и накнаде 484 470 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 1.241 1.225 

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде 1.007 1.025 

Обавезе за нето накнаде зарада - боловање 3 23 

Обавезе за порезе и допри.- боловање, порођајно 1 12 

Обавезе за порезе и допри. - боловање, порођајно 1 8 

Обавезе по основу камата и трошкова 
финансирања 

2 4 

Обавезе према физичким лицима за накнаде 513 326 

Остале обавезе 298 309 

Укупно: 7.775 7.566 

31. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА 

Опис 31.12.2021. 31.12.2020. 

Обавезе за ПДВ – пореска пријава за дец. 2021. 193 1 

Обавезе за остале порезе и допр. и друге дажбине 250 87 

Укупно: 443 88 
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32. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА 

 

Обавезе из пословања 31.12.2021. 31.12.2020. 

32.1. Нето добитак/губитак 3.123 -42.443 

32.2. Нето остали свеобухватни губитак -450 72 

Укупно: 2.673 -42.371 

33. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 

У наставку је дат преглед чланова групе повезаних лица, са процентима учешћа у капиталу 
матичног правног лица у повезаним: 

 

У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним 
лицима. У току 2020. и 2021. године обављене су следеће трансакције са повезаним правним 
лицима: 

1. Повезано лице: матично друштво ЈП Југоимпорт – СДПР: 

ОБАВЕЗЕ 2021. 2020. 

Дугорочне финансијске обавезе: 

   - матично друштво 5.896 5.896 

Краткорочне финансијске обавезе: 

   - матично друштво - - 

Обавезе према добављачима:   

   - матично друштво 139 139 

Набавке: 

   - матично друштво 282 282 

 

Трансакција са осталим повезаним лицима није било, 

Кључно руководство Друштва чине директори (извршни и неизвршни). Бруто накнаде 
плаћене неизвршним директорима, по основу њиховог рада приказане су у табели 
која следи: 
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Опис 2021. 2020. 

Накнаде неизвршним директорима 1.509 1.509 

Укупно: 1.509 1.509 

34. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Категорије финансијских средстава и обавеза 

Опис 2021. 2020. 

Финансијска средства 

ПоПотраж. по основу продаје и друга потраж. 32.072 25.305 

Краткорочни финансијски пласмани 0 0 

Готовина и готовински еквиваленти 3.906 10.756 

Укупно: 35.978 36.061 

Финансијске обавезе 

Дугорочни кредити  6.580 7.012 

Краткорочни кредити - - 

Обавезе из пословања 15.161 8.677 

Остале краткорочне обавезе 7.775 7.566 

Укупно: 29.516 23.255 

 

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и готовински еквиваленти, и 
потраживања по основу продаје, који настају директно из пословања, као и дугорочни 
кредити, обавезе из пословања и остале обавезе чија је основна намена 
финансирање текућег пословања. У нормалним условима пословања, Друштво је 
изложено ниже наведеним ризицима. 

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном 
ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским 
ризицима Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским 
тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске 
перформансе Друштва. 

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката 
финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој 
употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици 
Србији. 

Тржишни ризик 

Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину 
прихода Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак 
управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност 
тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса 
Друштва. 

Девизни ризик 

Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
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готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним 
валутама на дан извештавања је следећа: 

 Имовина Обавезе 

Валута/година 2021. 2020. 2021. 2020. 

ЕУР 22.467 21.286 4.230 4.662 

УСД 0 0 2.350 2.350 

Укупно: 22.467 21.286 6.580 7.012 

 

На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и 
УСД. 

У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију 
РСД за 10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% 
представља процену руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у 
односу на ЕУР, односно УСД. 

Валута/година 2021.  2020.  

 +10% -10% +10% -10% 

ЕУР (1.824) 1.824 (1.662) 1.662 

УСД 235 (235) 235 (235) 

Укупно: (1.589) 1.589 (1.427) 1.427 

 

Каматни ризик 

Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код 
којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и 
Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај. 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2021.  године 
са становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу: 

Опис 2021.  2020.  

Финансијска средства 

Некаматоносна 35.978 36.061 

Укупно: 35.978 36.061 

Финансијске обавезе 

Некаматоносне 22.936 16.242 

Каматоносне (фиксна каматна стопа)  6.580 7.012 

Укупно: 42.588 23.255 

 

Кредитни ризик 

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити 
у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би 
имало за резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне 
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и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства 
трећим лицима.    

У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено 
да користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету 
које пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи 
са одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На 
основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, 
у складу са пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ 
максималне  кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.  

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане 
изложености кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене 
пословном политиком. Друштво  нема  значајнију  концентрацију  кредитног  ризика, 
јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно 
неповезаних купаца са појединачно малим износима дуговања. 

Ризик ликвидности 

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво управља ризиком 
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и 
стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских 
средстава и обавеза. 

Рочност доспећа финансијских обавеза Друштва дата је у следећој табели: 

 
Опис 

 
до 

1 год 
од 1 до 

2 год 
од 2 до 

5 год 
Укупно 

2021.  година 

Дугорочни кредити  432 5.896 252 6.580 

Обавезе из пословања  15.161 - - 15.161 

Остале краткор. обавезе  7.775 - - 7.775 

Укупно:  23.368 5.896 252 29.516 

2020.  година 

Дугорочни кредити  432 6.075 505 7.012 

Обавезе из пословања  8.677 - - 8.677 

Остале краткор. обавезе  7.566 - - 7.566 

Укупно:  16.675 6.075 505 23.255 

 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 

35. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ 
очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено 
максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем 
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оптимизације односа дуга и капитала. Руководство Друштва прегледа структуру 
капитала на годишњој основи. Друштво анализира капитал кроз показатељ 
задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног 
капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе 
(краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан 
капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и 
нето задужености. 

36. СУДСКИ СПОРОВИ 

Нема судских спорова покренутих ни у корист ни против Друштва. 

37. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 

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

Валута 31.12.2021. 31.12.2020. 

РСД РСД 

1 ЕUR 117,5821 117,5802 

1 USD 103,9262 95,6637 

38. ДОГАЂАЈИ НАКОН БИЛАНСА СТАЊА 
 

У фебруару Руској Федерацији су уведене санкције од стране Европске Уније због 
војне инвазије на Украјину. Овакво стање ствари на европском тржишту може имати 
одређене неповољне импликације на привредне субјекте из Републике Србије пре 
свега у повећању цена енергената па самим тим и већој инфлацији у 2022 години. 
Руководство Друштва не може предвидети даље ефекте кризе на своје финансијске 
извештаје у 2022. години. 
 
 

 

У Ади: 09.03.2022. 
 

                                                                                                                Законски заступник: 
 

М.П. 
                                                                                                               Драган Филиповић 
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h3BEIUTAJ HE3ABI4CHOT PEB1430PA

Cxynurruxn aKqxoHapa r O46opy 4rpexropa nphBpeAHor Apyr.lTBa ,,norlacre-Ilpeqrsxu nuo" a.4. Aga

Muwrcerce

Vzzpwuau cMo pesx3xjy npfi/roxeHxx Qraxaxcrjcxux x3Beurraja nphBpeAHor ApyurrBa ,,norxcje-
npeLlr3Hr ana" axquorapcxo ApyrxrBo 3a r!4Belbe npeqx3Hor n!48a, A4a (y 4a,ruer'a rexcry: ,,flpyr.urao"),
xojr o6yxsarajy 6unaHc cralba xa 4ax 3L. geqer,r6pa 2021. ro,qllHe n 6unaxc ycnexa, r:eeuraj o ocra,floM

pe3ynrary, nsaeturaj o npoMeHaMa Ha xanurary x !43Beuraj o roxoBxMa roroaxHe 3a roAuHy koja ce

3aBpuaBa Ha rajAaH, xao x nperneA 3HaeajHxx pa,ryBoEoAcraeHrx nonrr!4xa x HanoMeHa y3 0xHaHcxjcke
x3Eeuraje.

no HaueM Mxllrrbelby, npxnoxeHx Qrxaxcrjcxu r,!3BeuJrajr ApyuJrBa llcrxHxro r o6jexruano, no carrrt

mareprjarxo 3Ha,{ajHrM nrrabrMa, npraxa3yjy Quxaxorjcxu nonoxaj ApyurBa Ba AaH 31.4eqem6pa
202L. roguae, xao la pe3yrrare beroBor nocroBarba x roxoae roro8nHe 3a roAhHy Koja ce 3aspuJaBa Ha

rajgax, y cxna4y ca pa'{yHoBoAcrBeH}4M nponxcxMa Peny6nxxe Cp6rje.

Pesx3 jy cMo x38pr.!lanx y cxraAy ca Melyxapo4xutu craHAapAxMa peBx3hje (MCP). Haue oAroBopHoc

y cxnaAy ca ruM craHAapAlMa cy Aera,rbHuje onxcaHe y ogeruxy u:eeuraja Odzoeopuocm peau3opo 30

peeutujy Sunoxcujckux u3eewmdjd. Mx cMo He3aBl,lcHx y oAHocy Ha ApyuJrBo y cxnaAy ca Erx,rxxM

KoAexcoM:a npoQecroxanxe pavyroaole O46opa:a r,aefyrapo4xe erlqxe craHAapAe 3a pa'{yHoEobe

(l,tECEA KoAeKc) x er}1qxuM 3axreBxMa (ojt4 cy peneBaHrHu 3a Hauy pearaujy QruaucujcKxx x3Eeurraja y

Peny6araqr Cp6nju u t4cnyltr,u cMo HauJe Apyre ert,t'{xe oAroaopHocru y cxnaAy ca oBxM 3axreBxMa.

CMarpaMo Aa cy peox3[jckr Aoxa3x koje cmo npr6aexar Aoao/bHll ta aAexBarH]4 Aa HaM npyxe ocHoBy

3a Haue MI u/berbe.

CKpemobe nor,(be

Apyur8o he y xape4roM neproAy npeAarH nopecxr 6rnaxc r nopecxy nprjaay, vrjr je poK 3a

noAHoue|be cxoAHo 3axoH0{oj perynarxEx Peny6araxe Cp6rje 4o 30. iyP.a 2022. roA He. PyKoEoAcrBo

xe ovexyje marephjanHo 3HavajHe pa3nt1xe y x3Hocy nopeaa ra 4o6urax y $uxanrotvt nopecxom 6lllaxcy

3a 2021. roArHy y nopelersy ca r3HocoM nope3a Ha 4o6rrax xojn je oapebex y npenrMlaHapHoM

nopecKoM 6unaxcy a xojra je 6lo npeAMer recrxpaba y pear:rljt't.

Haue Mr4rtl.rberse xuje xaaat$rxoeaHo no HanpeA HaBeAeHoM nxralby

Matianr b.ol: 1 719301 5 ' PlB l 00040745 ' Tekuai ra'un: I 7G30006666o0G63 ' Unicr'dit Bank Srbua a d BeoEad

OcHoao 30 Mulutbetbe



h38EulTAJ HE3ABI4CHOr PEBX30PA (HACTABAK)

CKynlurxHn aKqxoHapa li OA6opy AnpeKropa nprlBpeAHor ApyuJrBa norxcje-npeqx3Hx ,rB a.A. AAa

(xacraaax)

Kmytxo peeuzujcxd Dumarbd

Klby,lHa peB[3xjcKa n ra[t'a cy nxratua xo.ja cy, no rauem npoQecroxarrom npocyluaa.+'y, 6una op,

Haj8eher 3Haeaja y HauJoj pe8x3xjlr QlrxaHcujcxr,rx x3BeuJraja 3a reKyhx nepxoA. OBa nxraba cy
pa3MarpaHa y xoHTeKcry peBu3n.ie SuuaHcujcxrx x3BeuJTaja y qenuHx 14 y r[oprurparuy Hauer MtaLlrbert,a

o hxMa, lt Mx HxcMo x3Henu [3ABojeHo Mr,ru]rbe]be o oBxM nxrabxMa. nopeA nxrat,a xoje.je onllcaxo y

oAe-rbxy Cxperabe naxlbe oApeArnrl cMo Aa cy nlrratoa onxcaHa y HacraaKy xluylxa pesr:ujcxa nhratua

xoja he 6rarra caonurreHa y HaueM ta3Beurrajy.

Kao uro je o6eno4an ero y na noMeHri 15 y3 QxHaHcljcKe u3Beuraje, 3anrlxe Ha AaH 3 L. AeqeM6pa 2021.

roAXHe r3Hoce 30.188 xx.rbaAa PCA r yK.rbyqyjy 3anxxe Marep[jana ,l roroBHx npou3BoAa ca ycnopeHrM
o6prom y u:xocy oA 5.533 xt4,rbaAe PCA. Ha ocHoBy nonlca rAe cy lr4eurlrQrxoaare 3a.n!.,xe ca cnoplj]aM
o6prom, r4exm$ Koaanfi cMo BpeAHoBa[be 3antaxa xao Klbyi{Ho peau3xjcxo ntaratue.

Ha ue npoqeAype y peBt,t3xjr noBoAoM oBora nxrart,a yK,rbyvrae cy, r:ruely ocraror, cregehe axrt,tBHocr4:
. npoqeHy npupoAe, KapaKrepvcrt,tKa r HaAoxHaAxBocrA 3atuxa ca ycnopeHxM o6prom, ua ocHoay
eBt,tAeHqxja ca nonHca 3arvxa xao r xa ocuosy ucQopr,,raqr.l ja 4o6r.rjeurax oA MeHaUepa npou3BoAbe.

Haue npoqeAype y peBu3uju noBoAoM oaora nuratba yxlbygrne cy, lraruely ocranor, cne4ehe:
. l;lAeHrltQn xogabe Aa nx cy rpaHcaxLlxje ca noBe3aHxM npaBHHM.nuqr,rMa nornyHe, xpo3 npr6aanare
He3asucHxx nxcaMa 3a xo x$ r prvra qr,r jy crarua.
. npoqeHy Aa nn je y HanoMeHaMa ya $rrancrjcxe [3BeLuraje ApyuirBa ,i3BpueHa aAexBarHa
xaacraQrxaquja ra o6eao4aunaarue oBrx rpaHcaxqxja.

Odzoeopxocm pyxoeodcmea u nuqa oeaoutheuux zo ynpoamorce za $uxdHcujc*e ugeeumdje

Pyxoeo4crso je ogroBopHo 3a nptanpeMy ta $ep npe:enraqrajy oBlx OrlHaHclljckxx x3Beuraja y cxnaAy ca

paqyHoBoAcr8eHxM npontac Ma Peny6nnxe Cp6nje u 3a oHe rHrepHe xoHrpo,fle 3a Koje pyxoBoAcrBo

frBpAx Aa cy norpe6xe 3a npxnpeMy $rxarcrjcxrlx x3aeuraja Koj{ He caApxe MarephjanHo 3Ha,ralHe

norpeurHe xcxa3e, HacTane ycreA xpxMt-,lHa,lHe paAbe xnh rpeuxe.

npr cacraaruaruy QuHaHcr4jcxlax 143Beuraja, pyxoBoAcrBoje oAroBopHo 3a npoqeuy cnoco6xocrx Apyurrsa
Aa Hacra8x ca nocroaabeM y cxnaAy ca HaqeroM crarHocru, o6eno4asyjyhr, no norpe6n, nxraE a xoja

ce oAHoce Ha cTarHocT noc.noBalba x npxnpeMy Haqe.na cTanHocTr4 noc.noaaba kao 14 paqyHo8oAcT8eHe

ocHose, ocxM axo pyxosoAcrBo HaMepasa Aa AutBrlAupa unu 4a o6yctaau noc,noBalbe, Hnx HeMa Apyry
peanxy uoryhxocr Aa ro ypaAlr.

/lrqa oaaaLuhexa 3a ynpasrbabe cy oAro8opHa 3a HaArneAa[be npoqeca Qrxax0ljcKor [3Beuraaalba

ApyurBa.

Kao uJroje o6enoAabeHo y HanoMeHr 33 y3 OrHaHcujcxe r:eeurraje, y peAoBHoM nocnoBaby, Apyurao
urua :HavajaH o6Nrvr rpaHcaxqxja ca noBe3aH14M rrqrMa. TlocneAxqHo, uAeHrr$uxoaa,nr cmo rpaHcaKqlaje

ca noBe3aHvM npaEHt,tM /rt{qrMa xao K,rby,rHo pe8x3l,ijcxo nrratbe.



T43BEtUTAJ HE3AEt4CHOr PEBl430PA (HACTABAK)

Cxynurrrrr aK4xoHapa n O46opy 4rpexropa npxBpeAHor ApyuJrBa nor]acje-npequ3Hx ,laB a.A. AAa
(xacraaax)

Odzoeopuocm peeaopo 30 peau3ujy Suxoxcujcxux usaeumaja

HaLu qunje crxqalte pa3yMHor yBepaBa]ba o roMe jecy nx Qr,rxanoajcxr x3BeuJTajx y:ern y qearnu, 6e:
MareplrjanHo 3Ha,rajHor norpeuHor npxKa3,laarua ycneA xpl4Mr.iHanHe paAbe xnx rpeulKe n u3Aaru
x3BeuJraj He3aB,.rcHor peBu3opa Koju yR/byqyje HatlJe Mxu,rbelbe, yBepaBa]be y pa3yMHoj Mepx 03Hai{aBa

Br,rcox H14Bo y8epaBatt,a, arx He npeAcraBrba rapaxqrjy 4a he peah3xja cnpoBeAeHa y cknaAy ca MCP yBex

orxplrx MarepxjarHo norpeuHe [cxa3e aKo raxBri ]4cxa3[ nocroje. norpeuH]t l4cxa3[ Mory Aa HacraHy
ycneA KpxMuHanHe paA[be tanx rpeuxe x cMarpajy ce MarepujanHo 3Ha,]ajHxM ako je pa3yMHo oqeKllBarr
Aa he oHt4, nojeA!,HaqHo !4nx cyMapHo, yrxqar,l Ha exoHoMcxe oA,nyKe xop]4cHxka AoHere Ha ocHoBy oB],tx

$ r Hauol jcxr,rx x38e Llraja.

Kao cacraBHI Aeo peBr3xje y cxraAy ca MCP, nptaMelbyjeMo npoOecxoHanHo npocylr.rsarue r oApxaBaMo
npo$eclroranxu cKenrxLtx3aM roKoM peBt,l3hje. Mt raxole:

. npeno3HajeMo x npoqeltyjeMo px3xt(e oA Marepx.ianHo 3Ha,lajHl4x norpeuJH,lx rcxa:a y Quranctjcxrrvr
l43BeuTajl4Ma, HacTarr,,tx ycneA xpl4MxHanHe paAbe xtx rpeuxe, o6llrxyjervro n o6aaruamo nocrynxe
peBrl3xje xao peaxq{jy Ha re p}rsxxe ta npt6aa,raa,,to pear:rjcxe 4oxa:e xojr cy a4exaarur u Aoaorblt Aa
ocxrypa.iy ocHoBy 3a Haure Mrui,rbefbe. Px3xx HeoTKphBarsa:xavajnor norpeulHor nprxa3uBalba HacTaror
ycneA npoHeBepe je eehr o4 px3rxa Hacra,rlor ycneA rpeuxe, 3aro ulro r(pxMllHarHa paA]ba Mo]Ke Aa
yx,rbyi{H yApyxxBatte, OanctaQxxoBa]be, HaMepHe oponycre, naxHo npeAcraB,rbarse ran aa06raaxere
x HTepHl4x t(oHTpona.

. CTuqeMo pa3yMe8albe o r4HTepHxM xoHrporaMa Koje cy peneEaHrHe 3a pesx3rjjy paAx ocMl4 Lu,rba8atba

nocrynaKa peBx3xie xojx cy nplxnaAHr4 y AarlM oKonHocrrMa, an[ He y qurby t43paxaBatba Mfiujrbe]ba o
eOx xacHocrx o4creMa 14HTepH]1x KoHTpona ApyuJrBa.

. Bpur,rMo npoqeHy npl4MebeHxx paqyHo8oAcrBeHhx norflrxxa x y Kojoj Mepu cy pa3yMHe
paqyHoBoAcTBeHe npoqeHe x noBe3aHa 06eIoAatbt4Ba]ba xoje ie x3Bplxt4no pyxoBoAcTEo.

. AoHocxMo 3axrbyqax o nplKnaAHocrh npxMeHe Haqe/ra cranHocrr Kao paqyHoBoAcr8eHe ocHoBe oA
crpaHe pyKo8oAcraa u Ha ocHoBy nplaKyn/beH],rx peBx3lajckIx Aoxa3a, Aa ,u nocrojyt MatepxjanHa
He,i3BecHocr y Be3x ca Aota\ajuMa vin ycnoBt/.Ma kojx Mory Aa x3a3oBy 3Hai.{ajHy cyMrby y norneAy
cnoco6HocTx ApyuTBa Aa HacraBx ca nocroBalbeM y cK[aAy ca Ha']eroM cTarHocr[. AKo 3aK,rby,.lxMo Aa
nocrojfi MarepljanHa Her3BecHocr, AyxHr4 cMo Aa y cBoM l43Beurajy ckpeHeMo naxby Ha noBe3aHa
o6enoAab[Ba]ba y 0rHaHcu.icxr4M x3euJTajuMa r,nu, aKo raxBa o6enoAa]t,xBalba Hrcy aAeKBarHa, Aa
rvrogra $r xyjeru o caoje Mt4ur/be]be. HauJx 3a x-lby,.r l-U ce 3acHhBa.iy Ha peB143rjcxxM Aoxa3xMa n pI xynrbeHl,lM

Ao AaryMa ,3BeLlraja pe8r!3opa, Mel)yrxM, 6yAyhx Aorabajr u^hycnoBu Mory sa nocne4r.rr4y 4a rrvrajy ga

ApyrxrBo npecraHe Aa nocnyje y cxnaAy ca HaqerroM crarHocn4.

. BpurrMo npoqeHy yxynHe npe:enraqr.je, crpyxrype caApxaja Qrxaucujcxr.rx 143Beuraja, y(.lbyqyjyhx
o6enoAalb Balba, a Aa nv cy y $uuanO,rjcxlrru u3BeuJTajxMa nplaxa3aHe ocHoBHe rpaHcaxqlje x Aorabajla
Ha TaHaB Haqr4H Aa Ce nocTrrHe Qep npeaexraqrja.



a438EllTAi HE3AB14CHOr PEBh30PA (HACTABAK)

Cxynurrnxn aKqrolrapa r 0g6opy grpexropa npxBpeAHor Apyruraa norrcje-npeqr3Bx nxa a.A. AAa
(racraaax)

Odzoeopxocm peeu3opd 30 peewujy Suxoxcujcxux uteeumaja (xacmoexa)

. CaonurraaaMo nrqraaa oanau:heHHM 3a ynpaB,/babe, u:r,ae!y ocraror, nnaHtaparr o6um r aperue
peau3uje u 3HaqajHe peB[3opcke Ha,na3e, yxrbyqyjyhr cae 3HaqajHe HeAocrarxe y !rHTepHxM xoHTpo/raMa

xoje cluo N4errrQ!{xoBan},,r rol{oM peBr3uje.

. Taxobe, AocTaa,rbaMo nrquma oaaauheHt4M 3a ynpaB/balbe ruQopaaaqrje 4a crvro ycxaalenra ca

pereBaHTHr4M errqxrM 3axreBrMa y norneAy He3aa[cHocn4 u 4a helro l,rx o6aaecrhra o calM oAHocxMa
!1 ocra,nrM n{Ta}b}lMa 3a xoja Moxe pa3yMHo Aa ce npernocra8x Aa yrlqy Ha Haury He3aBxcHocr, la rAe je
ro uoryhe, o noBe3aHxM MepaMa 3aLlrllTe.

. OA nuraba xoja cy caonureHa nNqrrua oanauheHxM 3a ynpaBrbalbe, aar o4pelyjeruo xoja nura$a cy

6lrrla o4 xajeehe BaxHocrr4 y peerasrjra Sr,+raxcrjcxr.rx x3Beuraja:a rexyhu neptaoA x crora cy KrbyqHa

pear:njcxa nHTarba. Mx onlrcyjeMo oBa nlaralba y x3BeuJrajy peBH3opa, o0{M axo 3axoH AnA perynarv}a
Icxrbyqyje jaBHo o6eno4arsNaarse o roM nuralby hnv xaAat y ta3y3erHo perxxM oxorHoc]uMa, yrBpAxMo

Aa ntlrarse xe rpe6a 4a 6y4e yxruyvero y [3BeuJTaj pe8u3opa, 3aro uJro je pa3yMHo oi{ex[Barh Aa
Herar[BHe nocne4xqe 6y4y aehe xero xopxcru o4 raxae xouyxrxaqrje.

l.leoeumoj o dpyzuM 3oxoHcxuM u pezynomopHuu sdxmeauMo

foAl4 uJlbx uaaeuraj o nocnoBalby ApyurrBa 3a 2027. roAuHy xojx yK.rby,{yje x x3seLuraj o xopnoparx BHoM

ynpas,rbalby cacraB/beH je Ha ocHoEy 3axreBa Aarrx y qraHoa[Ma 34 t4 35 3axoHa o pa'{yHoBoAcrsy h

ycxrafen je ca nojeAlHaqHxM Qrxaro,rjcxrr"r !43BeurajxMa Apyu.rraa 3a nocroaHy 2O2l. toAt Hy.

AaHxjena l-lBejrh
Oanauherr pesraop

t'a6<:'a
G lobal Audit Services

6eorpa.q, 28. anpt^ 20
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правно лице. 
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1 
 

1. Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре 
правног лица: 
 

Од 31.08.2017. године већински власник Друштва је државно 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 хијерархијском 
принципу. 
 
Просечан број запослених на бази стања крајем месеца: 74(2021), 82 (2020), 92 (2019), 
77 (2018), 80 (2017). 84 (2016). 
 
Органи управљања у предузећу су: Скупштина, Одбор директора, Генерални директор. 
 
Скупштина предузећа броји 48 акционара. 
 
„Потисје - прецизни лив”АД, је отворено акционарско друштво, са једнодомним 
управњањем. 
 
Oдбор директора има три члана: једног извршног и два неизвршна директора. 
 
Власничка структура друштва: 
 
 Назив акцинара % учешћа у капиталу 

1. „Југоимпорт - СДПР” ЈП Београд 87,43427 
2. Божић Јелена 5,10228 
3. „Потисје – прецизни лив” ад Ада 4,60364 
4. Мањински акционари 2,81211 
5. Акционарски фонд Београд 0,04770 
 
Управљачка структура друштва: 

1. Председник скупштине – бира се на свакој седници акцинара 
2. Генерални директор – Драган Филиповић – извршни директор 
3. Председник одбора директора – Вук Перић – неизвршни директор 
4. Члан одбора директора – Душан Ђурковић – неизвршни директор. 

 
Надлежности, права и обавезе ових органа регулисани су општим актом друштва. 

2. 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 
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технолошким карактеристикама, са посебним акцентом на квалитет одливака и 
остварењем димензионалне тачности. 
 
У производном програму предузећа заступљени су делови за: 

 аутомобилску индустрију, 
 пнеуматику-хидраулику, 
 пољопривредну 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 добијеним 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 жлебове 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. 

3. 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: 
2019. 2020. 2021. 

Актива 
Стална имовина 124.011 130.002 135.953 
Обртна имовина 117.028 63.215 66.680 
Oдложена пореска средства 0 5.775 4.867 
Укупна актива 241.039 198.992 207.500 
Пасива 
Капитал 211.560 169.398 171.350 
Дугорочна резервисања и 
обавезе 

11.760 12.142 11.262 

Одложене пореске обавезе 407 0 0 
Краткорочне обавезе 17.312 17.452 24.888 
Укупна пасива 241.039 198.992 207.500 
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Билансне позиције биланса 

успеха: 
2019. 2020. 2021. 

Приходи 
Пословни приход 172.027 142.086 182.949 
Финансијски приход 66 12 6 
Остали приход 271 151 60 
Укупни приход 172.635 142.249 183.015 
Расходи 
Пословни расходи 176.560 190.087 175.042 
Финансијски расход 634 744 594 
Остали расход 0 43 622 
Укупни расход 177.194 190.874 178.984 
Резултат пословања 
Пословни добитак (губитак) -4.533 -48.001 7.907 
Финансијски добитак (губитак) -568 -732 -588 
Остали добитак (губитак) 271 108 -562 
Расходи од усклађ. вр. имовине 0 0 -2.726 
Добит (губитак) -4.830 -48.625 4.031 
Одложени порески расходи -193 6.182 -908 
Нето добит (губитак) -5.023 -42.443 3.123 

4. Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним 
освртом на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва 
 

О п и с 2019. 2020. 2021. 

а) принос на укупни капитал 
(бруто добит/укупан капитал) -0,0237 -0,2888 0,0235 

б) нето принос на сопствени капитал 
(нето добит/капитал) -0,0228 -0,2520 0,0182 

в) степен задужености (укупне обавезе/укупан 
капитал) 

0.1393 0,1757 0,2110 

г) I степен ликвидности 
(потраживања+готовина/крат.обавезе) 4,0541 2,0695 1,4458 

д) II степен ликвидности (обртна средстава - 
залихе/крат.обавезе) 4,1459 2,1226 1,4662 

ђ) нето обртни капитал (обрта имовина 
краткорочне обавезе) у хиљадама динара 99.716,00 45.763,00 41.792 

е) цена акција - највиша и најнижа у извештајном 
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и 
приоритетне) 

Најнижа 300 
Највиша 483 

није се 
трговало 
акцијама 

Највиша и 
најнижа 380 

ж) тржишна капитализација у динарима 87.081.036,00 0,00 68.510.960 
з) добитак по акцији (нето добитак/број издатих 
акција) 

0,0092 0 0 

и) исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње 3 године, 
појединачно по годинама 

0 0 0 
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5. Земљиште 
 

Назив и врста 
земљишта 

Намена Локација Површина 
у ha 

Садашња 
вр. у 000 
динара 

Градско грађевинско Круг 
фабрике 

Молски пут 4 
Ада 

0,66 4.117 

6. Објекти 
 

Назив и врста објекта Намена Локација Површина 
у m2 

Садашња 
вр. у 000 
динара 

Складиште резервних 
делова 

Складиште Молски пут 4 
Ада 

70 0 

Објекат за ватрогасну 
опрему 

За ватргогасну 
опрему 

Молски пут 4 
Ада 

27 0 

Складиште запаљивог 
материјала 

Складиште Молски пут 4 
Ада 

41 0 

Отворено складиште 
запаљивог материјала 

Складиште Молски пут 4 
Ада 

104 0 

Магацин са песком Магацин Молски пут 4 
Ада 

162 0 

Шахт за воду Шахт Молски пут 4 
Ада 

11 0 

Лабораторија, магацин 
готових производа 

Магацин Молски пут 4 
Ада 

464 0 

Складиште огрева Складиште Молски пут 4 
Ада 

169 0 

Гараже Гараже Молски пут 4 
Ада 

292 0 

Хала одржавања и 
термичке обраде 

Хала Молски пут 4 
Ада 

488 13.590 

Хала ливнице, 
алатнице 

Хала Молски пут 4 
Ада 

378 9.307 

Трафо станица Трафо 
станица 

Молски пут 4 
Ада 

187 234 

Магацин готових и 
полупроизвода 

Магацин Молски пут 4 
Ада 

1090 36.248 

Објекат за смештај 
компресора 

За компресор Молски пут 4 
Ада 

68 46 

Управна зграда Управна 
зграда 

Молски пут 4 
Ада 

350 0 

Надстрешница за 
бицикле 

Надстрешница Молски пут 4 
Ада 

71 0 

Раднички ресторан и 
портирница 

Раднички 
ресторан 

Молски пут 4 
Ада 

322 803 

Двобродна лучна хала 
са анексом 

Хала Молски пут 4 
Ада 

939 987 

Котларница Котларница Молски пут 4 
Ада 

141 0 

Бунар са шахтом Бунар Молски пут 4 8 194 
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Ада 
Бунар са хидрофором Бунар Молски пут 4 

Ада 
10 0 

Бетонски путеви око 
ливнице 

Путеци Молски пут 4 
Ада 

 16 

Укупно: 5.392 61.425 

7. Учешће у капиталу других лица 
 
Друштво нема учешће у капиталу код других правних лица. 

8. Залоге 
 
Друштво има уговор о залози на покретној ствари: комби, на име Уговора о дугорочном 
кредиту број 00-420-8500538.8, који је узет за куповину комби возила у 2018. години.  

9. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 
политикама друштва: 
 
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. 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, као и 
супституција ливених компонената другим материјалима. 
 
Друшво настоји да, константим радом на побољшању постојећих производних процеса, 
и повећањем производних капацитета, освоји што већи број купаца, и постигне већи 
обим производње у односу на раније периоде. Набавка нове опреме, посебно набавка 
нове идукционе пећи, отворила је могућност за повећање обима производње, а 
очекивања су да ће се ефекти њене употребе у наредном периоду позитивно одразити 
на пословање Друштва. Такође, активности Друштва су усмерене на изналажење 
технолошких решења која се омогућити скраћење времена неопходног за производњу 
одливака, а све у циљу боље искоришћености свих ресурса, чиме би се створили 
услови за постојање добре ценовне конкурентности на тржишту.  
 

10. 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. 
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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. Друштво се стално суочава са ризиком тржишних 
промена и неизвесности у пословању. Процена и предвиђање будућих исхода на 
тржишту су незаобилазан елемент стратегије нашег Друштва. Менаџмент креира њену 
будућност, раст и развој. Предузеће за процену успешност пословања упоређује 
висину укупног капитала у односу на обавезе. 
 
Финансијску стабилност преузеће приказује као однос дугорочно везане имовине и 
трајни капитал. 

11. 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. 

12. Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима: 
 
Друштво је повезано са јавним предузећем „ Југоимпорт “ СДПР“ Београд од 
31.08.2017. године. Током 2021. године није било значајних трансакција са повезаним 
лицима. 
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13. Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја: 
 
Активности ливнице на подручју развоја технологије и истраживања, су усмерена 
највише на освајање нове технологије ливења у вакууму, употребом другачијих 
материјала, како би се успоставила нова производна линија и проширили производни 
капацитети ливнице. Вакуум индукциону пећ представља велику резерву и отвара 
широке могућности за унапређење пословања, како у техничко - технолошком смислу, 
тако и у погледу проширења асортимана на високо акумулативне производе који ће 
побољшати економичност и рентабилност рада ливнице. 

14. 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. У току је набавка и 
постављање ултразвучног мерача протока отпадних вода у цевоводу. 
 
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. 

15. Информације о огранцима: 
 
Друштво је 27.12.2017. године донело одлуку о оснивању П.Ј. Ливница специјалних 
легура, Младеновац. Пословних активности није било. 

16. Информације о сопственим акцијама: 
 
Друштво је током 2017. године извршило откуп 8.300 сопствених акција од мањинских 
акционара по цени од 500,00 динара по акцији, преко организованог тржишта 
„Београдске берзе“, а током 2021. године се није мењао број стечених сопствених 
акција. 

17. Догађаји након биланса стања 
 
У фебруару Руској Федерацији су уведене санкције од стране Европске Уније због 
војне инвазије на Украјину. Овакво стање ствари на европском тржишту може имати 
одређене неповољне импликације на привредне субјекте из Републике Србије пре 
свега у повећању цена енергената па самим тим и већој инфлацији у 2022 години. 
Руководство Друштва не може предвидети даље ефекте кризе на своје финансијске 
извештаје у 2022. години. 
 

Генерални директор 
                                                                         М.П.                        …………………………… 
                                                                                                           Филиповић Драган 
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У складу са чланом 35 став 1 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 
73/2019), Извештај о корпоративном управљању је саставни део Годишњег 
извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује 
тржиште капитала. Сходно томе, у наставку као саставни део Годишњег 
извештаја о пословању стоји Извештај о корпоративном управљању који је 
сачињен у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству (Службени 
гласник РС број 73/2019). 

18. ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
1. Правила коропративног управљања којима правно лице подлеже / Правила која је 
правно лице добровољно одлучило да примењује / Релевантне информације о пракси 
корпоративног управљања која превазилази захтеве националног права 
 
Друштво примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања, односно правила 
којима су уређени начин управљања и надзор над Друштвом у сврху заштите права 
акционара Друштва. 
 
Друштво такође улаже значајне напоре у циљу поштовања Смерница о корпоративном 
управљању у друштву. Такође, примењујемо и међународне стандарде и праксу, 
континуирано развијајући и унапређујући свој систем корпоративног управљања. 
Кодексом корпоративног управљања успостављају се принципи корпоративне праксе и 
организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног 
управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу 
пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који 
треба да омогући равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система 
контроле и јачања поверења акционара. Све релевантне информације су доступне 
свима у седишту Друштва, у Ади, на адреси Молски пут 4. 
 
2. Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика 
Друштва у вези са поступком финансијског извештавања 
 
Ревизија финансијских извештаја, сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање 
Друштво спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима. 
Сваке године на годишњој Скупштини Друштва усваја се Извештај овлашћеног 
ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за предходну годину. 
На тај начин обезбеђује се независност и објективност у поступку израде финансијских 
извештаја. 
 
3. Информације о понудама за преузимање када је Друштво обвезник примене 
прописа којима се уређује преузимање привредних друштава (са пратећим тачкама 
1-5) 
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У 2021. години није било понуда за преузимање од стране Друштва. Последња понуда 
је извршена 2018. године када је Друштво емитовало нову емисију акција. 
 
Друштво има 8.300 сопствених акција које не дају право гласа. Једино ограничење 
гласачког права се односи управо на те акције – то су акције које на седницама 
Скупштине акционара Друштва не дају право гласа. Принудни откуп акција се може 
десити у складу са одредбама члана 515 Закона о привредним друштвима (Службени 
гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014-други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019). Основни капитал Друштва је подељен на акције које су уплаћене и 
регистроване у Централном регистру. Пренос власништва на акцијама није ограничен. 
Друштво може издавати одобрене акције при повећању основног капитала, у складу са 
Статутом и законом. Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, у складу са 
Статутом Друштва. Основни капитал Друштва може се повећати у складу са Статутом 
Друштва, и то или издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности 
постојећих акција, осим када се основни капитал повећава издавањем акција трећим 
лицима, када се издају нове акције. Основни капитал Друштва се може и смањити. 
Одлуку о томе доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем 
сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора. При повећању или 
смањењу основног капитала не сме се повредити правило једнаког третмана свих 
акционара, о чему се стара Одбор директора. 
 
4. Састaв и рaд органа управљања и њихових одбора 
 
Управљање Друштвом је једнодомно. Органи управљања су Скупштина и Одбор 
директора. Скупштину чине сви акционари Друштва. Свака обична акција даје право на 
један глас. Скупштина Друштва одлучује о питањима која су одређена Статутом 
Друштва и законом, и питања из своје надлежности не може пренети на Одбор 
директора. Делокруг и начин рада Скупштине акционара Друштва регулисани су 
одредбама Закона о привредним друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду 
Скупштине акционара. Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне 
информације о пословању Друштва, учествовали у раду и гласали на седницама 
Скупштине акционара. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан. 
 
Одбор директора има три члана од којих су два неизвршна и један извршни директор, с 
тим да је један од неизвршншх директора истовремено и независан од друштва. 
Директоре у Одбор директора именује Скупштина. 
Чланови одбора директора су: 
1. Перић Вук - председник одбора директора, неизвршни директор  
2. Ђурковић Душан - неизвршни директор; 
3. Филиповић Драган - извршни, генерални директор 
Одбор директора именује извршног директора за Генералног директора. 
Генерални директор организује пословагье Друштва, такође и заступа Друштво. 
 
5. Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања 
 
Политика раэноликости у органима управљања Друштва се огледа у различитом 
животном добу чланова органа управљања, и разноликости врста квалификација. 
Међу члановима Скупштине друштва, тј. међу акционарима и у Одбору директора 
имамо припаднике различитих старосних доби, различитог нивоа квалификација и 
врста образовања. Друштво на тај начин жели да избегне дискриминацију по било ком 
од наведених основа, и тежи да успостави равнотежу која се огледа у различитости 
мишљења припадника органа управљања. Овај принцип пословања за сада даје добре 
резултате, обзиром да Друштво дужи низ година послује без већих проблема. 



Изјава 

1 
 

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: 
 
Лица одговорна за састављање годишњег извештаја: 
 
 
Директор сектора економско                                                           Генерални директор: 
     - финансијских послова 
 
 
…………………………………..                    М.П.                        …………………………… 
 
          Јакшић Ивана                                                                             Филиповић Драган  
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Годишњи извештај о  
пословању друштва за 2021. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ада, март 2022. 
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Назив друштва: „Потисје – прецизни лив” АД 
 

Седиште друштва: Ада 
 

Адреса: Молски пут 4 
 

Порески идентификациони број: 101092251 
 

Матични број: 08208409 
 

Основна делатност: 2452 ливење челика 
 
 

Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало 
правно лице. 

 
Друштво поседује сертификат за квалитет EN ISO 9000:2015 TŰV NORD CERT GmbH. 
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1. Кратак опис пословних активности, организационе и кадровске структуре 
правног лица: 
 

Од 31.08.2017. године већински власник Друштва је државно 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 хијерархијском 
принципу. 
 
Просечан број запослених на бази стања крајем месеца: 74(2021), 82 (2020), 92 (2019), 
77 (2018), 80 (2017). 84 (2016). 
 
Органи управљања у предузећу су: Скупштина, Одбор директора, Генерални директор. 
 
Скупштина предузећа броји 48 акционара. 
 
„Потисје - прецизни лив”АД, је отворено акционарско друштво, са једнодомним 
управњањем. 
 
Oдбор директора има три члана: једног извршног и два неизвршна директора. 
 
Власничка структура друштва: 
 
 Назив акцинара % учешћа у капиталу 

1. „Југоимпорт - СДПР” ЈП Београд 87,43427 
2. Божић Јелена 5,10228 
3. „Потисје – прецизни лив” ад Ада 4,60364 
4. Мањински акционари 2,81211 
5. Акционарски фонд Београд 0,04770 
 
Управљачка структура друштва: 

1. Председник скупштине – бира се на свакој седници акцинара 
2. Генерални директор – Драган Филиповић – извршни директор 
3. Председник одбора директора – Вук Перић – неизвршни директор 
4. Члан одбора директора – Душан Ђурковић – неизвршни директор. 

 
Надлежности, права и обавезе ових органа регулисани су општим актом друштва. 

2. 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 
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технолошким карактеристикама, са посебним акцентом на квалитет одливака и 
остварењем димензионалне тачности. 
 
У производном програму предузећа заступљени су делови за: 

 аутомобилску индустрију, 
 пнеуматику-хидраулику, 
 пољопривредну 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 добијеним 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 жлебове 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. 

3. 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: 
2019. 2020. 2021. 

Актива 
Стална имовина 124.011 130.002 135.953 
Обртна имовина 117.028 63.215 66.680 
Oдложена пореска средства 0 5.775 4.867 
Укупна актива 241.039 198.992 207.500 
Пасива 
Капитал 211.560 169.398 171.350 
Дугорочна резервисања и 
обавезе 

11.760 12.142 11.262 

Одложене пореске обавезе 407 0 0 
Краткорочне обавезе 17.312 17.452 24.888 
Укупна пасива 241.039 198.992 207.500 
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Билансне позиције биланса 

успеха: 
2019. 2020. 2021. 

Приходи 
Пословни приход 172.027 142.086 182.949 
Финансијски приход 66 12 6 
Остали приход 271 151 60 
Укупни приход 172.635 142.249 183.015 
Расходи 
Пословни расходи 176.560 190.087 175.042 
Финансијски расход 634 744 594 
Остали расход 0 43 622 
Укупни расход 177.194 190.874 178.984 
Резултат пословања 
Пословни добитак (губитак) -4.533 -48.001 7.907 
Финансијски добитак (губитак) -568 -732 -588 
Остали добитак (губитак) 271 108 -562 
Расходи од усклађ. вр. имовине 0 0 -2.726 
Добит (губитак) -4.830 -48.625 4.031 
Одложени порески расходи -193 6.182 -908 
Нето добит (губитак) -5.023 -42.443 3.123 

4. Анализа остварених прихода, расхода и резултата пословања са посебним 
освртом на солвентност, ликвидност, економичност, рентабилност друштва 
 

О п и с 2019. 2020. 2021. 

а) принос на укупни капитал 
(бруто добит/укупан капитал) -0,0237 -0,2888 0,0235 

б) нето принос на сопствени капитал 
(нето добит/капитал) -0,0228 -0,2520 0,0182 

в) степен задужености (укупне обавезе/укупан 
капитал) 

0.1393 0,1757 0,2110 

г) I степен ликвидности 
(потраживања+готовина/крат.обавезе) 4,0541 2,0695 1,4458 

д) II степен ликвидности (обртна средстава - 
залихе/крат.обавезе) 4,1459 2,1226 1,4662 

ђ) нето обртни капитал (обрта имовина 
краткорочне обавезе) у хиљадама динара 99.716,00 45.763,00 41.792 

е) цена акција - највиша и најнижа у извештајном 
периоду, ако се трговало (посебно за редовне и 
приоритетне) 

Најнижа 300 
Највиша 483 

није се 
трговало 
акцијама 

Највиша и 
најнижа 380 

ж) тржишна капитализација у динарима 87.081.036,00 0,00 68.510.960 
з) добитак по акцији (нето добитак/број издатих 
акција) 

0,0092 0 0 

и) исплаћена дивиденда по редовној и 
приоритетној акцији, за последње 3 године, 
појединачно по годинама 

0 0 0 
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5. Земљиште 
 

Назив и врста 
земљишта 

Намена Локација Површина 
у ha 

Садашња 
вр. у 000 
динара 

Градско грађевинско Круг 
фабрике 

Молски пут 4 
Ада 

0,66 4.117 

6. Објекти 
 

Назив и врста објекта Намена Локација Површина 
у m2 

Садашња 
вр. у 000 
динара 

Складиште резервних 
делова 

Складиште Молски пут 4 
Ада 

70 0 

Објекат за ватрогасну 
опрему 

За ватргогасну 
опрему 

Молски пут 4 
Ада 

27 0 

Складиште запаљивог 
материјала 

Складиште Молски пут 4 
Ада 

41 0 

Отворено складиште 
запаљивог материјала 

Складиште Молски пут 4 
Ада 

104 0 

Магацин са песком Магацин Молски пут 4 
Ада 

162 0 

Шахт за воду Шахт Молски пут 4 
Ада 

11 0 

Лабораторија, магацин 
готових производа 

Магацин Молски пут 4 
Ада 

464 0 

Складиште огрева Складиште Молски пут 4 
Ада 

169 0 

Гараже Гараже Молски пут 4 
Ада 

292 0 

Хала одржавања и 
термичке обраде 

Хала Молски пут 4 
Ада 

488 13.590 

Хала ливнице, 
алатнице 

Хала Молски пут 4 
Ада 

378 9.307 

Трафо станица Трафо 
станица 

Молски пут 4 
Ада 

187 234 

Магацин готових и 
полупроизвода 

Магацин Молски пут 4 
Ада 

1090 36.248 

Објекат за смештај 
компресора 

За компресор Молски пут 4 
Ада 

68 46 

Управна зграда Управна 
зграда 

Молски пут 4 
Ада 

350 0 

Надстрешница за 
бицикле 

Надстрешница Молски пут 4 
Ада 

71 0 

Раднички ресторан и 
портирница 

Раднички 
ресторан 

Молски пут 4 
Ада 

322 803 

Двобродна лучна хала 
са анексом 

Хала Молски пут 4 
Ада 

939 987 

Котларница Котларница Молски пут 4 
Ада 

141 0 

Бунар са шахтом Бунар Молски пут 4 8 194 
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Ада 
Бунар са хидрофором Бунар Молски пут 4 

Ада 
10 0 

Бетонски путеви око 
ливнице 

Путеци Молски пут 4 
Ада 

 16 

Укупно: 5.392 61.425 

7. Учешће у капиталу других лица 
 
Друштво нема учешће у капиталу код других правних лица. 

8. Залоге 
 
Друштво има уговор о залози на покретној ствари: комби, на име Уговора о дугорочном 
кредиту број 00-420-8500538.8, који је узет за куповину комби возила у 2018. години.  

9. Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним 
политикама друштва: 
 
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. 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, као и 
супституција ливених компонената другим материјалима. 
 
Друшво настоји да, константим радом на побољшању постојећих производних процеса, 
и повећањем производних капацитета, освоји што већи број купаца, и постигне већи 
обим производње у односу на раније периоде. Набавка нове опреме, посебно набавка 
нове идукционе пећи, отворила је могућност за повећање обима производње, а 
очекивања су да ће се ефекти њене употребе у наредном периоду позитивно одразити 
на пословање Друштва. Такође, активности Друштва су усмерене на изналажење 
технолошких решења која се омогућити скраћење времена неопходног за производњу 
одливака, а све у циљу боље искоришћености свих ресурса, чиме би се створили 
услови за постојање добре ценовне конкурентности на тржишту.  
 

10. 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. 
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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. Друштво се стално суочава са ризиком тржишних 
промена и неизвесности у пословању. Процена и предвиђање будућих исхода на 
тржишту су незаобилазан елемент стратегије нашег Друштва. Менаџмент креира њену 
будућност, раст и развој. Предузеће за процену успешност пословања упоређује 
висину укупног капитала у односу на обавезе. 
 
Финансијску стабилност преузеће приказује као однос дугорочно везане имовине и 
трајни капитал. 

11. 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. 

12. Информације о свим значајнијим пословима са повезаним лицима: 
 
Друштво је повезано са јавним предузећем „ Југоимпорт “ СДПР“ Београд од 
31.08.2017. године. Током 2021. године није било значајних трансакција са повезаним 
лицима. 
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13. Информације о активностима друштва на пољу истраживања и развоја: 
 
Активности ливнице на подручју развоја технологије и истраживања, су усмерена 
највише на освајање нове технологије ливења у вакууму, употребом другачијих 
материјала, како би се успоставила нова производна линија и проширили производни 
капацитети ливнице. Вакуум индукциону пећ представља велику резерву и отвара 
широке могућности за унапређење пословања, како у техничко - технолошком смислу, 
тако и у погледу проширења асортимана на високо акумулативне производе који ће 
побољшати економичност и рентабилност рада ливнице. 

14. 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. У току је набавка и 
постављање ултразвучног мерача протока отпадних вода у цевоводу. 
 
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. 

15. Информације о огранцима: 
 
Друштво је 27.12.2017. године донело одлуку о оснивању П.Ј. Ливница специјалних 
легура, Младеновац. Пословних активности није било. 

16. Информације о сопственим акцијама: 
 
Друштво је током 2017. године извршило откуп 8.300 сопствених акција од мањинских 
акционара по цени од 500,00 динара по акцији, преко организованог тржишта 
„Београдске берзе“, а током 2021. године се није мењао број стечених сопствених 
акција. 

17. Догађаји након биланса стања 
 
У фебруару Руској Федерацији су уведене санкције од стране Европске Уније због 
војне инвазије на Украјину. Овакво стање ствари на европском тржишту може имати 
одређене неповољне импликације на привредне субјекте из Републике Србије пре 
свега у повећању цена енергената па самим тим и већој инфлацији у 2022 години. 
Руководство Друштва не може предвидети даље ефекте кризе на своје финансијске 
извештаје у 2022. години. 
 

Генерални директор 
                                                                         М.П.                        …………………………… 
                                                                                                           Филиповић Драган 
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У складу са чланом 35 став 1 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 
73/2019), Извештај о корпоративном управљању је саставни део Годишњег 
извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује 
тржиште капитала. Сходно томе, у наставку као саставни део Годишњег 
извештаја о пословању стоји Извештај о корпоративном управљању који је 
сачињен у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству (Службени 
гласник РС број 73/2019). 

18. ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
1. Правила коропративног управљања којима правно лице подлеже / Правила која је 
правно лице добровољно одлучило да примењује / Релевантне информације о пракси 
корпоративног управљања која превазилази захтеве националног права 
 
Друштво примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања, односно правила 
којима су уређени начин управљања и надзор над Друштвом у сврху заштите права 
акционара Друштва. 
 
Друштво такође улаже значајне напоре у циљу поштовања Смерница о корпоративном 
управљању у друштву. Такође, примењујемо и међународне стандарде и праксу, 
континуирано развијајући и унапређујући свој систем корпоративног управљања. 
Кодексом корпоративног управљања успостављају се принципи корпоративне праксе и 
организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног 
управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу 
пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који 
треба да омогући равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система 
контроле и јачања поверења акционара. Све релевантне информације су доступне 
свима у седишту Друштва, у Ади, на адреси Молски пут 4. 
 
2. Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика 
Друштва у вези са поступком финансијског извештавања 
 
Ревизија финансијских извештаја, сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање 
Друштво спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима. 
Сваке године на годишњој Скупштини Друштва усваја се Извештај овлашћеног 
ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за предходну годину. 
На тај начин обезбеђује се независност и објективност у поступку израде финансијских 
извештаја. 
 
3. Информације о понудама за преузимање када је Друштво обвезник примене 
прописа којима се уређује преузимање привредних друштава (са пратећим тачкама 
1-5) 
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У 2021. години није било понуда за преузимање од стране Друштва. Последња понуда 
је извршена 2018. године када је Друштво емитовало нову емисију акција. 
 
Друштво има 8.300 сопствених акција које не дају право гласа. Једино ограничење 
гласачког права се односи управо на те акције – то су акције које на седницама 
Скупштине акционара Друштва не дају право гласа. Принудни откуп акција се може 
десити у складу са одредбама члана 515 Закона о привредним друштвима (Службени 
гласник РС број 36/2011, 99/2011, 83/2014-други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019). Основни капитал Друштва је подељен на акције које су уплаћене и 
регистроване у Централном регистру. Пренос власништва на акцијама није ограничен. 
Друштво може издавати одобрене акције при повећању основног капитала, у складу са 
Статутом и законом. Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, у складу са 
Статутом Друштва. Основни капитал Друштва може се повећати у складу са Статутом 
Друштва, и то или издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности 
постојећих акција, осим када се основни капитал повећава издавањем акција трећим 
лицима, када се издају нове акције. Основни капитал Друштва се може и смањити. 
Одлуку о томе доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем 
сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора. При повећању или 
смањењу основног капитала не сме се повредити правило једнаког третмана свих 
акционара, о чему се стара Одбор директора. 
 
4. Састaв и рaд органа управљања и њихових одбора 
 
Управљање Друштвом је једнодомно. Органи управљања су Скупштина и Одбор 
директора. Скупштину чине сви акционари Друштва. Свака обична акција даје право на 
један глас. Скупштина Друштва одлучује о питањима која су одређена Статутом 
Друштва и законом, и питања из своје надлежности не може пренети на Одбор 
директора. Делокруг и начин рада Скупштине акционара Друштва регулисани су 
одредбама Закона о привредним друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду 
Скупштине акционара. Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне 
информације о пословању Друштва, учествовали у раду и гласали на седницама 
Скупштине акционара. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан. 
 
Одбор директора има три члана од којих су два неизвршна и један извршни директор, с 
тим да је један од неизвршншх директора истовремено и независан од друштва. 
Директоре у Одбор директора именује Скупштина. 
Чланови одбора директора су: 
1. Перић Вук - председник одбора директора, неизвршни директор  
2. Ђурковић Душан - неизвршни директор; 
3. Филиповић Драган - извршни, генерални директор 
Одбор директора именује извршног директора за Генералног директора. 
Генерални директор организује пословагье Друштва, такође и заступа Друштво. 
 
5. Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања 
 
Политика раэноликости у органима управљања Друштва се огледа у различитом 
животном добу чланова органа управљања, и разноликости врста квалификација. 
Међу члановима Скупштине друштва, тј. међу акционарима и у Одбору директора 
имамо припаднике различитих старосних доби, различитог нивоа квалификација и 
врста образовања. Друштво на тај начин жели да избегне дискриминацију по било ком 
од наведених основа, и тежи да успостави равнотежу која се огледа у различитости 
мишљења припадника органа управљања. Овај принцип пословања за сада даје добре 
резултате, обзиром да Друштво дужи низ година послује без већих проблема. 
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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: 
 
Лица одговорна за састављање годишњег извештаја: 
 
 
Директор сектора економско                                                           Генерални директор: 
     - финансијских послова 
 
 
…………………………………..                    М.П.                        …………………………… 
 
          Јакшић Ивана                                                                             Филиповић Драган  






