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U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o trţištu kapitala ("Sluţbeni glasnik RS" broj
31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadrţini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sluţbeni glasnik RS" broj
14/2012), MPP Jedinstvo a.d. Sevojno, mb: 07188307 objavljuje:

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA
2015. GODINU
SADRŽAJ

1. GODIŠNJIFINANSIJSKI IZVEŠTAJI JEDINSTVA ZA 2015. GODINU
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje)
2. REVIZORSKI IZVEŠTAJ
3. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
5. ODLUKA NADLEŢNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ
Монтажно производно предузеће „Јединство“ за израду и монтажу термо и хидро инсталација и
постројења а.д. Севојно (у даљем тексту „Привредно друштво“) основано је 1947.године када је
пословало под називом Занатска радионица. Привредно друштво је у периоду од 1953.године до
1965.године, наставило да послује у оквиру предузећа Металопрерада,а од јануара 1966.године
послује као независно правно лице под називом Занатско-монтажно предузеће „Јединство“.
У складу са Одлуком Окружног привредног суда у Ужицу број Фи. 747/91 од 8.августа 1991.године,
Привредно друштво је променило статус из привредног друштва у акционарско предузеће у
мешовитој својини под називом МПП Јединство, Севојно.
Пуно пословно име Привредног друштва је Монтажно-производно предузеће „Јединство“ за израду и
монтажу термо и хидро инсталација и постројења а.д.Севојно. Скраћено пословно име је МПП
„Јединство“ а.д.,Севојно. Седиште Привредног друшва је у Севојну-Првомајска бб.
Основна делатност привредног друштва је пројектовање,односно израда техничке документације за
грањевинске пројекте термотехничких и термоенергетских инсталација као и израда термо и хидро
инсталација и постројења. Поред тога, Привредно друштво пружа услуге транспорта у домаћем и
међународном саобраћају као и услуге изнајмљивања грађевинских машина,опреме и алата.
Привредно друштво обавља своју делатност преко огранка у Црној Гори који је основан у скалду са
оснивачким актима Привредног друштва.
Порески индентификациони број (ПИБ) је 102136136. Матични број Привредног друштва је
07188307.
Просечан број запослених у току 2015.године је 601 радника (у току 2014.године - 575 радника)

2.

2.1.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД
Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига,
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање,
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у
складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно друштво, као јавно
друштво, је у обавези да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања
(“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање
финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“),
Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења,
издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), накнадне измене
тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство
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надлежно за послове финансија.
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику
РС бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”)
утврђени су и објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за
финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и
повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода
не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна
мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се
усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај
материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању
превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана тумачења која су
преведена, у примени су од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра
2014. године. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису
преведени и објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених
финансијских извештаја.
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене
све измене МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за годишње периоде који
почињу 1. јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива
прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим
случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ Тумачења.
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.
Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2.
Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек
нису званично преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и
тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4.
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак)

2.1.

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене
политике образложене у напомени 3.
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у
хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
2.2.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода
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Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се
побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009.
године);



Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010.
године);



Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС
7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16 првенствено са намером отклањања
неусаглашености и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена
ИФРИЦ на дан или након 1. јула 2009. године);



Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на
дан или након 1. јула 2009. године);



Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег
квалитативног побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на
трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године,
на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);



Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски
инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године);



ИФРИЦ 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на
дан или након 1. јула 2009. године);



„Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос
средстава са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године);

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода (наставак)


Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јула 2010. године);



Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење
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дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2011. године);


Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1. фебруара 2010. године);



Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су
Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године
(МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са
намером отклањања неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);



Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних
за финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2011. године);



ИФРИЦ 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године);



Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују
МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године);



Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011.
године);



Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су
служила за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2012. године);



МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.2.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода (наставак)


МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји,
Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о
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прелазној примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2013. године);


МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка
улагања“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013.
године);



МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);



Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” –
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);



Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог
укупног резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула
2012. године).



Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања
накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);



Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која
се односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32,
МРС 34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



ИФРИЦ 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.3.

Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још
увек нису званично преведени и усвојени (наставак)
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији:
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Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2014. године);



Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27„Појединачни финансијски извештаји“ –
Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).



Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).



Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак
рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).



ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).



Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014.
године).



Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13,
МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године).



Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40)
ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године).

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.4.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу:


МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39
„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39
- средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају и кредити и
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потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену.
У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по
амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности.
Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два
критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се
наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за наплату на
одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на
преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и
губици по основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати
у билансу успеха, изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где
МСФИ 9 допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све
промене фер вредности признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о
укупном резултату. Износ који тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату
неће моћи касније да се призна у билансу успеха.


Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у
заједничким пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2016. године.



МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године.



МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање
прихода. МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”,
ИФРИЦ13 „Програми лојалности клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за изградњу
некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси средстава од купаца”. МСФИ 15 је на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену
ранију примену.



Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1. јануара 2016. године).



Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јануара 2016. године).



ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.4.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу


Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним
финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1. јануара 2016. године).



Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између
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инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године).


МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 „Инвестициона друштва: Примена изузетака од
консолидације“. Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од
обавезе да саставља консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно
лице инвестиционог друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва
своја зависна лица по фер вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна,
измењен је и МРС 28 у циљу појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј.
задржавање мерења по фер вредности) које важи за инвеститора у придружено лице или
заједнички подухват уколико је он зависно лице инвестиционог друштва које одмерава сва
своја улагања у зависна лица по фер вредности. (Допуне и измене се примењују
ретроактивно за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године уз
дозвољену ранију примену.)



Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ (за период од 2012. до 2014.
године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5,
МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године).

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1 Приходи и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Привредног друштва, односно приходе од
продаје и добитке. Приходи се исказују по правичној (фер) вредности која је примљена или ће бити
примљена, у нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.
Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва пренесу на
купца, што подразумева датум испоруке производа, робе или извршене услуге купцу.
Добици представљају повећање економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Привредног друштва.
Расходи обухватају трошкове из уобичајених активности Привредног друштва и губитке.
Губици представљају смањење економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Привредног друштва.
Приходи и расходи који се односе на исту трансакцију или други догађај, применом принципа
узрочности, признају се истовремено.
3.2 Прерачунавање износа исказаних у страној валути и износа са уговореном валутном
клаузулом
Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном клаузулом
су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је
важио на дан пословне промене.
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Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном клаузулом на
дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском
тржишту девиза који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања,
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном монетарних
средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист или
на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
3.3 Некретнине, постројења и опрема и инвестиционе некретнине
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године исказана по набавној вредности
која је ревалоризована у складу са ранијим рачуноводсвеним прописима и стандардима који су
примењивани до 31. децембра 2003. године. Тако утврђена вредност је на дан 1. јануара 2004. године
преузета као вероватна нова набавна вредност, умањена за исправку вредности по основу
амортизације.
Некретнине, постројења и опрема, почетно се одмеравају по набавној вредности или цени коштања.
Набавна вредност, односно цена коштања некретнина постројења и опреме обухвата вредност по
фактури добављача увећану за зависне трошкове довођења основног средстава у стање
функционалне приправности. Овако утврђена набавна вредност, односно цена коштања основног
средства се умањује за било које трговинске попусте и рабате.
Након почетног признавања као основног средства, некретнине, постројења и опрема се исказују по
њиховој набавној вредности или цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и
акумулиране губитке због умањења вредности.
Накнадна улагања настала при реконструкцији, адаптацији, доградњи и замени делова признају се
као повећање вредности основног средства уколико се тим улагањем повећава капацитет средства,
продужава корисни век употребе, побољшава квалитет производа или се мења намена средства и ако
је вероватно да ће по том основу доћи до прилива будућих економских користи.
Трошкови текућег одржавања и оправки некретнина, постројења и опреме признају се као расходи
периода.
Добици или губици који се јављају приликом расходовања или продаје некретнина, постројења и
опреме, признају се у корист или на терет биланса успеха, као део осталих пословних прихода и
расхода.
Инвестиционе некретнине су некретнине које Привредно друштво као власник држи ради
остваривања зараде од издавања некретнине у закуп, или ради увећања вредности капитала, или ради
једног и другог, а не ради употребе за пружање услуга, или продаје у оквиру редовног пословања.
Инвестициона некретнина се признаје као средство ако и само ако је вероватно да ће Привредно
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друштво у будуће остваривати економску корист од те инвестиционе некретнине и ако се набавна
вредност инвестиционе некретнине може поуздано одмерити.
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом њеног стицања и признавања врши се по
набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност, односно цена коштања инвестиционе
некретнине садржи куповну вредност и све друге директно приписиве трошкове.
Након почетног признавања накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по трошковном
моделу дефинисаном у МРС 16 «Некретнине, постројења и опрема», односно по набавној вредности
или цени коштања умањеној за исправку вредности по основу акумулиране амортизације и за укупне
губитака по основу обезвређења.
3.4 Амортизација
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије основних
средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе, су следеће:
Стопе амортизације
Грађевински објекти:
Фабричка хала и складиште
Управна зграда
Остали објекти
Опрема:
Теретна транспортна опрема
Путничка транспортна опрема
Канцеларијска опрема
Остала опрема

2.50%
8.00%
4.00% – 5.00%
10.00% – 17.87%
15.60% – 16.00%
12.51%
4.00% – 25.00%

За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају по
амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским прописима.
3.5 Залихе
Залихе се исказују по набавној вредности, односно цени коштања или по нето остваривој продајној
вредности, ако је нето остварива продајна вредност нижа. Нето остварива продајна вредност је
процењена цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања по одбитку
трошкова продаје и, где је то потребно, трошкова довођења залиха у стање њихове готовости и
локацију.
Набавна вредност залиха материјала, резервних делова, алата, инвентара и робе садржи вредност по
фактури добављача, трошкове транспорта и друге зависне трошкове набавке који се могу директно
приписати стицању залиха, умањену за трговачке попусте. Набавна вредност се утврђује применом
метода пондерисане просечне цене.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.
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Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза материјала. Ситан
инвентар евидентира се у оквиру залиха материјала и отписује се 100% преко исправке вредности, на
терет трошкова материјала.
3.6 Финансијски инструменти
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када је
Привредно друштво уговорним одредбама везано за финансијски инструмент.
Финансијска средства престаЈу да се признаЈу када Привредно друштво изгуби контролу над
уговорним правима на финансијском инструменту, што се дешава када су права коришћења
финансијског инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се
признају када Привредно друштво испуни обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања
укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу повезаних правних лица и учешћа у
капиталу осталих правних лица.
Наведени пласмани почетно се признају по набавној вредности која представља поштену вредност
надокнаде која је дата за њих. Трансакциони трошкови укључују се у почетно вредновање свих
дугорочних финансијских пласмана.
Дугорочни финансијски пласмани се након почетног признавања вреднују по набавној вредности
осим дугорочних хартија од вредности намењених продаји које се на дан биланса исказују по фер
вредности.
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене руководства
Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовинским еквивалентима и готовином исказаним у билансу стања подразумевају се средства
на текућим и девизним рачунима банака.
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима примљених
средстава, односно по номиналној вредности а након тога, исказују се по амортизованој вредности уз
примену уговорених каматних стопа.
Обавезе из пословања
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој
номиналној вредности.
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3.7 Порези и доприноси
(а) Текући порез на добитак
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на добит
правних лица и пратећим пореским прописима Републике Србије.
Порез на добитак у висини од 15% (до 31. децембра 2012. године - 10%) се плаћа на пореску
основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица у пореском билансу укључује добитак
исказан у билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у претходним периодима.
Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године. Порески губици
настали пре 1. јануара 2010. године могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих
обрачунских периода, али не дуже од десет година.
(б) Одложени порез
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за
привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и обавеза у билансу
стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је коришћена за утврђивање
разграниченог износа пореза на добитак износи 15% (до 31. децембра 2012. године коришћена је
стопа од 10%). Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике.
Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике, пореске губитке и
пореске кредите, који се могу преносити на наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће
вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена пореска средства могу искористити.
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески расход
периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на позиције које се књиже
директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени порез такође се распоређује у
оквиру капитала.

(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе на
имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и
општинским прописима.

3.8 Накнаде запосленима
a) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Привредно друштво је обавезно да
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уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују
доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом
посебних, законом прописаних стопа. Привредно друштво има законску обавезу да изврши обуставу
обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос
обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених
и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе.
б) Обавезе no основу отпремнина
Према акту Привредног друштва предвиђена је исплата отпремнине за одлазак у пензију у висини
три просечне зараде до 28.07.2014. исплаћене по запосленом у Републици Србији, а од 29.07.2014.
две просечне, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике.
3.9 Материјално значајна грешка
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна
нераспоређеног добитка односно акумулираног губитка из ранијих година. Материјално значајном
грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном износу са осталим
грешкама већа од 10% укупних прихода. Накнандо установљене грешке које нису материјално
значајне исправљају се на терет расхода, односно у корист прихода периода у којем су
идентификоване.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење
најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности
средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања финансијких извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања
финансијских извештаја.

4.1 Процена и претпоставке
У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања неизвесности на датум
биланса стања које представљају значајан ризик за материјално значајне корекције позиција у
финансијским извештајима следеће године.
4.2 Амортизација и стопе амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку употребе
некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Привредно друштво процењује преостали век
употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања.
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4.3 Исправка вредности потраживања
Привредно друштво обрачунава обезвређење потраживања од купаца и краткорочних финансијских
пласмана на основу процењених губитака који настају ако дужници нису у могућности да изврше
плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређења за потраживања од купаца,
руководство се ослања на старост потраживања, раније искуство у погледу наплате потраживања,
бонитет дужника и промене у условима плаћања.
4.4 Одложена пореска средства
Руководство Привредног друштва врши разложну процену одложених пореских средстава која се
могу признати из процењених будућих опорезивих добитака, што подразумева одговарајућу пореску
стратегију и пореску политику.
4.5 Фер вредност
Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) вредности
активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног
искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале
финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку
расположиве. Стога правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног
тржишта. Руководство Привредног друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да
вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, односно
надокнадива, врши се исправка. По мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим
финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и
најкориснија за потребе извештавања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
У хиљадама динара
2015.

2014.

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту Словенија

428.136

16.951

- на домаћем тржишту

89.781

255.319

- на иностраном тржишту

49.400

Приходи од продаје робе :

567.317

Страна 14

272.270

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У хиљадама динара
2015.
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним
правним лицима:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

2014.

84.746

40.289

140.265

200.020

2.209.040

2.839.293

769.486

1.389.378

3.203.537

4.468.980

Приходи од продаје производа и услуга:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2015.
Приходи од закупнина

2014.

15.117

15.608

15.117

15.608

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
2015.
Трошкови материјала за израду

943.496

1.256.236

2.592

5.559

31.084

25.917

977.172

1.287.712

Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

2014.

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
У хиљадама динара
2015.
Трошкови горива и енергије
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2014.

182.510

160.499

182.510

160.499
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10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2015.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

2014.

439.955

436.583

Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца

74.793

71.704

Трошкови накнада по уговорима

23.267

46.682

5.241

5.002

86.999

73.644

630.255

633.615

Трошкови накнада директору, односно
члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде

11. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
У хиљадама динара
2015.
Трошкови услуга на изради учинака

2014.

1.243.799

1.982.479

Трошкови транспортних услуга

31.597

14.963

Трошкови услуга одржавања

15.584

14.847

Трошкови закупнина

19.880

18.860

41

197

1.189

826

33.283

16.921

1.345.373

2.049.093

Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга

12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
2015.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

2014.
3.000

3.000

3.000

3.000

13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
У хиљадама динара
2015.
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
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2014.

13.769

21.513

5.078

5.379
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Трошкови премија осигурања

14.226

9.329

Трошкови платног промета

32.103

31.528

Трошкови чланарина

1.276

707

Трошкови пореза и доприноса

7.610

6.143

Остали нематеријални трошкови

2.337

1.664

76.399

76.263

14. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
У хиљадама динара
2015.

2014.

Приходи од камата:
по датим кредитима трећим лицима

27.250

12.189

1.471

13

12.454

12.702

41.175

24.904

по потраживањима из дужничко порверилачких односа
орочени депозити

15. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2015.

2014.

Позитивне курсне разлике

27.661

91.687

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

21.713

46.811

49.374

138.468

16. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2015.

2014.

51.079

38.111

206

1.391

51.285

39.502

Расходи камата:
по кредитима
остало

17. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2015.
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
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2014.

38.010

32.489

5.015

7.837

43.025

40.326
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18. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
У хиљадама динара
2015.
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана

2014.
4.435

73.717

4.435

73.717

19. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2015.

2014.

Добици од продаје нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

4.669

Вишкови

/

130

6.763

6.445

1.541

Приходи од смањења обавеза

/

3.053

Остали непоменути приходи

2.110

63.457

13.354

74.814

Наплаћена отписана потраживања

20. ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2015.

2014.

Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалне имовине, некретнина,
постројења и опреме
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања

61

279

1.340

401

/

1.326

Расходи по основу расходовања залиха
материјала и робе
Остали непоменути расходи

36

373

15.514

26.770

16.951

29.149

21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
a ) Компоненте пореза на добитак
У хиљадама динара
2015.
Порески расход периода
Одложен порески приход периода
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2014

(17.255)

(43.105)

5.427

5205

11.828

37.900
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б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата пословања
пре опорезивања и прописане пореске стопе
У хиљадама динара
2015.
Добитак пословне године

2014.

159.585

281.994

7.643

3.316

(2.354)

(1.907)

износ амортизације обрачунате у финансијским извештајима

117.961

150.581

износ амортизације обрачунате за пореске сврхе

(89.355)

(98.591)

/

487

/

70

3.000
(24.788)

3.000
/

171.692

338.950

25.754

(50.842)

8.499

16.778

(17.255)
/

(34.064)
(9.041)

5.427

5.205

11.828

37.900

Капитални добици исказани у билансу успеха
Усклађивање расхода:
Новчане казне, уговорне казне, пенали
Отпремнине и иовчане накнадс но основу престанка радног
односа које су обрачунате у претходном, а исплаћене у пореском
периоду за који се подноси порески биланс

исправка вредности појединачннх потраживања ако од рока за
њихову наштату није прошло најмање 60 дана, као и отпис
вредности поједшгачиих потраживаља која претходно нису била
укључена у приходе, нису отписапа као иенаплагива и за која није
пружен доказ о неуспелој наплати
Исправке вредности појединачних потразивања (члан 16)
Дугорочна резервисања која се не признају у пореском билансу
Билансу
Приход по основу дивиденде
Опорезиви добитак
Укупни капитални добици текуће године обрачунати у складу
са Законом
Пореска основица

Порез на добитак
Умањења обрачунатог пореза но основу улагања у основна
средства
Порески расход периода
Корекција пореског биланса 2013
Одложени порески приходи периода
Укупан порез на добитак
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в) Кретање на одложеним пореским средствима(обавезама)
У хиљадама динара
2015.
Стање на почетку године
Одложени порески приходи периода
Корекција ради заокружења
Стање на крају године

2014.

11.556

6.350

5.427

5.205

/

1

16.983

11.556

У складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике Србије пореска пријава и порески
биланс за 2015. годину достављају се надлежном пореском органу у року од 180 дана од дана истека
периода за који се утврђује пореска обавеза. Привредно друштво је поред тога, у обавези да у
наведеном року, достави и документацију о трансферним ценама.
22. НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Земљиште

Грађевински
објекти

54.629

395.529

/

/

Опрема

Инвест. Инвестције
некрет.
у току

Укупно

Набавна(ревалоризована
вредност)
Стање 1.јануара 2015.год.
Директне набавке
Отуђење-огранак
Расходовање
Мањак
Стење 31.децембра 2015.

1.407.894 131.099
45.124

84.095

2.073.246

4.195

49.319

(8.104)

(8.104)

(15.453)
(2.189)

(15.453)
(2.189)

54.629

395.529

1.427.272 131.099

88.290

2.096.819

Стање 1.јануара 2015.год.

/

173.343

1.047.213

33.724

/

1.254.280

Амортизација
Огранак исправка
вредности

/

17.523

91.213

9.225

/

117.961

Исправка вредности

Исправка-огранак
Расход
Мањак
Стање 31.децембра 2015.

/

190.866

Страна 20

4.838

4.838

(113)

(113)

(15.402)
(957)

(15.402)
957)

1.128.340

42.949

/

1.362.155
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Садашња вредност
31/Дец.2015.

54.629

204.663

298.932

88.150

88.290

734.664

31/Дец.2014.

54.629

222.186

360.681

97.375

84.095

818.966

23. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара

Учешће у капиталу повезаних предузећа:

%учешћа

2015.

%учешћа

2014.

Аутокућа Ракета а.д.Севојно

69.81%

36.153

69.81%

36.153

МПП Јединство-Металограднја а.д.Севојно

52.83%

45.754

52.83%

45.754

Ужице гас а.д. Ужице

70.00%

23.643

70.00%

23.643

Златибор гас д.о.о. Златибор

100,00%

38

100.00%

38

Еуротех д.о.о. Београд

100,00%

415

100.00%

415

Јединство-Инжењеринг ООО Москва

95.00%

24

95.00%

24

МПП Јединство д.о.о. Подгорица

100.00%

1.526

100.00%

1.526

Металинг Еко Смедерево

100.00%

25.434

100.00%

25.434

Феникс ИЦЦ Љубљана

25.00%

3.038

25.00%

3.038

МПП Јединство д.о.о. Турнишче
МПП Јединство Ливница Пожега
МПП Јединство Зубин Поток
МПП Јединство БХ д.о.о Фоча

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

852
309.000
302
1.208

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

852
/
/
/

447.387

Учешћа у капиталу осталих правних лица:
Фасма а.д.Београд

136.877

17.87%

9.267

17.87%

9.267

Ратко Митровић а.д.Београд

0.16%

20

0.16%

25

Комграп Холдинг Корпорација а.д.Београд

0.09%

505

0.09%

505

Војвођанска банка
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27

9.819

9.824

457.206

146.701
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24. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015

31. дeцeмбар
2014

Материјал

357.450

274.198

Алат и инвентар

142.929

128.401

(142.929)

(128.401)

Роба у транзиту

2.531

1.429

Стална средства намењена продаји

3.918

3.918

Плаћени аванси за залихе и услуге

226.991

275.141

590.890

554.686

Исправка вредности алата и инветара

25. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015

31. дeцeмбар
2014

Потраживања од купаца:
- у земљи - матична и зависна правна лица

520.379

401.393

- у иностранству - матична и зависна правна лица

268.064

163.602

- у земљи

862.174

1.173.527

93.210

324.130

1.743.827

2.062.652

(173.101)

(175.144)

1.570.726

1.887.508

- у иностранству
Исправка вредности:
- потраживања од купаца

Промене на исправци вредности потраживања од купаца у земљи током 2015 и 2014 године су
приказане у наредној табели:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Стање на почетку године

175.144

117.113

(6.445)

(1.541)

Директан отпис потраживања

/

(14.145)

Обезвређивање потраживања

(4.402)

73.717

173.101

175.144

Наплаћена претходно исправљена
потраживања

Стање на крају године
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26. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Потраживања за камату и дивиденде
Потраживања од запослених
Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и
доприноса
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
Остала краткорочна потраживања

173

235

2.910

5.186

49.562

1.469

1.312

1.691

497

5.228

54.455

13.809

27. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31.
31.
дeцeмбар дeцeмбар
2015
2014
Краткорочни пласмани повезаним правним лицима
- Ракета а.д.,Севојно

13.284

8.601

3.860

1.490

17.144

10.091

37.378

511.240

/

120.958

527.188

127.006

12.163

/

576.729

759.204

287.991

233.239

- Нови Пазар Пут

66.764

/

- Фасма а.д. Београд

18.318

18.418

- Каменолом Словац

18.619

14.200

- Палисад Златибор

5.978

4.800

- Путеви Инвест

71.165
10.797

/
26.167

479.632

296.824

- Златибор гас д.о.о. Златибор

Краткорочни орочени депозити:
-Banca Intesa а.д.Београд
-Uni Credit Bank Srbija а.д.Београд
-Raiffeisen banka а.д. Београд
-Aik Banka Београд
Краткорочни зајмови другим правним лицима:
- Путеви а.д. Ужице

- остала правна лица

Остали краткорочни пласмани

/
1.073.505
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28. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Текући рачуни

10.590

2.242

Девизни рачун

187.226

557.018

197.816

559.260

29. КАПИТАЛ
Основни капитал
Основни капитал Привредног друштва на дан 31.децембра 2015. и 2014. године износи 457.078
хиљада динара и представља акцијски капитал, који се састоји од 304.719 акција чија номинална
вредност износи 1.500. динара по акцији. Иписани и уплаћени новчани капитал евидентиран у
Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије износи ЕУР
5.588.043,64 на дан 11. априла 2008.године.
Структура акцијског капитала на дан 31.децембра 2015. и 2014. године приказана је у следећој
табели:
Износ у
Број акција
%
Акционари
хиљадама дин
Мићић Мића

73124

109.686,00

24,00

Зета ехпорт-импорт д.о.о.

20058

30.087,00

6,58

Радибратовић Зоран

16404

24.606,00

5,38

Ђурић Душко

14892

22.338,00

4,89

Смиљанић Радивоје

10525

15.788,00

3,45

9971

14.957,00

3,27

159745

239.616,00

52,43

304719

457.078

Салинк Лимитед Кипар
Остали

100

На седници Скупштине Привредног друштва одржаној 25.јуна 2015. године, донета је Одлука о
расподели дела остварене добити по годишњем обрачуну за 2014. годину за дивиденде акционарима
Привредног друштва у бруто износу од 87.921 хиљада динара.
Промене на капиталу су детаљније приказане у Извештају о променама на капиталу који је саставни
део ових финансијских извештаја.
30. РЕЗЕРВЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Законске резерве

20.825

20.825

Емисиона премија

251.628

251.628
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31. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Дугорочна резервисања исказана на дан 31.децембра 2015.године у износу од 5.775 хиљада динара
(31.децембар 2014.године-5.129 хиљада динара) у потпуности се односе на резервисања по основу
Јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.
Промене не дугорочним резервисањима у току 2015. и 2014.године су приказане у следећој табели:

У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Стање 1.Јануара

5.129

4.036

(2.354)

(1.907)

Резервисања у току године (напомена 12.)

3.000

3.000

Стање 31.Децембра

5.775

5.129

Испалте у току године

32. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Дугорочни кредити и зајмови у земљи
Banca Intesa а.д., Београд

243.252

-

Raiffeisen Bank а.д., Београд

121.626

-

19.386

228.000

384.264

228.000

Raiffeisen Bank а.д., Београд

(50.678)

-

Sberbank а.д., Београд

(19.386)

(208.614)

314.200

19.386

Sberbank а.д., Београд
Текућа доспећа:

Преглед најматеријалнијих обавеза по дугорочним кредитима у земљи на дан 31. децембар 2015.
године је дат у следећој табели:
Давалац кредита:

Датум
уговора

Годишња
каматна стопа

Banca Intesa а.д., Београд

01.07.2015.

3mEuribor+
2.90%

Raiffeisen banka
а.д., Београд

26.02.2015

3mEuribor+
2.70%

Рок доспећа
01.07.2022. уз grace период
од 2 године, после grace
периода у 60 рата
26.02.2018 у 24 рате од
којих прва доспева 13
месеци од датума првог
коришћења кредита
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33. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Краткорочни кредити у земљи:
Banca Intesa а.д., Београд

121.626

180.000

Raiffeisen Bank а.д., Београд

133.789

323.440

Unicredit banka а.д., Београд

91.219

120.958

Raiffeisen Bank а.д., Београд

50,678

-

Sberbank а.д., Београд

19.386

208.614

Остале краткорочне обавезе

187.905

55.149

604.603

888.161

Текућа доспећа дугорочних обавеза:

Преглед обавеза по краткорочним кредитима у земљи на дан 31.децембар 2015. године је дат у
следећој табели:
Давалац кредита:
Banca Intesa а.д.Београд
Raiffeisen banka
а.д.Београд
Raiffeisen banka
а.д.Београд
UniCredit banka
а.д.Београд

Датум
уговора

Годишња
каматна стопа

05.11.2015.

Рок
доспећа

У еур

2.45% 04.11.2016. 1.000.000

У
хиљадама
динара
121.626

29.09.2015. 1mEuribor+2.85% 31.10.2016.

600.000

72.976

02.11.2015

1mEuribor+2.85% 31.10.2016.

500.000

60.813

11.08.2015

1mEuribor+2.85%

750.000

91.219

11.08.2016

Остале краткорочне обавезе на дан 31. децембра 2015. године износе 187.905 хиљада динара и
односе се на UniCredit banka а.д., Београд (68.002 хиљаде динара) и Raiffeisen banka а.д.Београд
(119.903 хиљаде динара) по уговорима о позајмицама по текућем рачуну.

34. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Примљени аванси од:
-купаца у земљи
-купаца у иностранству
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Обавезе према добављачима
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи

33.404

22.254

Добављачи-матична у иностанству

102.226

3.919

Добављачи у земљи

399.759

512.724

70.416

83.181

605.805

622.078

Добављачи у иностранству

35. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Обавезе за зараде и накнаде зарада

27.846

24.479

Обавезе за порезе и доприносе

14.847

13.646

9.474

14.589

52.167

52.714

Остале обавезе

36. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Обавезе за порез из резултата

/

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

183

125

183

1.148

1.023

37. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Одложени приходи и примљене донације
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38. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
Потенцијалне обавезе по основу плативих и чинидбених гаранција на дан 31. децембра 2015. године
износе 2.874.752 хиљада динара ( 31.децембра 2014. године – 2.519.314 хиљада динара) и дате су у
наредној табели:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар 2015
Издате плативе и чинидбене гаранције банака:
-Banka Intesa a.d., Београд

1.014254

-Uni Credit Bank Srbija a.d. Београд

180.376

-Raiffeisen banka a.d. Београд

1.410.852

-Sber Banka

159.806
2.765.288

39. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
Потраживања и обавезе и приходи и расходи настали су из трансакција са повезаним правним
лицима:
Биланс стања
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Средства
Потраживања од купаца (напомена 25)
МПП Јединство д.о.о., Турнишче

/

13.111

Јединство металоградња а.д. Севојно

1.426

5.557

Ракета а.д.,Севојно

2.237

1.409

429.083

393.311

73

73

281

88

Металинг Еко д.о.о. Смедерево

1.152

1.028

Јединство инжењеринг,Москва

203.941

150.419

Јединство Ливница Пожега

86.200

/

Јединство д.о.о Зубин Поток

64.050

/

Ужице гас а.д. Ужице
МПП Јединство д.о.о. Подгорица
Златибор гас д.о.о. Златибор

788.443
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Краткорочни пласмани (напомена 27.):
Златибор гас д.о.о. Златибор

3.860

Ракета а.д.,Севојно

13.284

8.601

17.144

10.091

Дати аванси-Металоградња

/

1.574

Дати аванси-Словенија

/

9,253

23.814

/

Дати аванси-Зубин Поток

1.490

23.814
Укупно средства

10.827

829.401

585.914

20.825

18.767

37

23

554

385

5.896

2.964

998

992

46.435

/

592

115

/

2.927

5.500

/

54.638

/

155

/

135.630

26.173

62.302

407.092

Укупно обавезе

197.932

433.265

Обавезе, нето:

631.469

152.649

Обавезе
Обавезе из пословања (напомена 34.):
Јединство металоградња а.д. Севојно
Ракета а.д.,Севојно
Ужице гас а.д. Ужице
Златибор гас д.о.о. Златибор
Јединство инжењеринг,Москва
МПП јединство д.о.о. Турнишче
Металинг Еко Смедерево
Јединство Подгорица
Јединство Ливница д.о.о. Пожега
Јединство д.о.о. Зубин Поток
Јединство БХ д.о.о

Примљени аванси:
-Јединство Инжењеринг ,Москва

Страна 29

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

40. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
Биланс успеха
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Приходи
Приходи од продаје робе (напомена 5):
Јединство инжењеринг,Москва

358.043

МПП јединство д.о.о. Турнишче
Јединство д.о.о. Зубин Поток

/

6.580

16.951

63.513

/

428.136

Приходи од продаје производа и услига (напомена 6):
Јединство Металоградња а.д.Севојно

16.951

7.280

9.913

/

15

140.265

200.020

124

14

Ужице гас а.д. Ужице

39.020

30.347

Јединство Ливница Пожега

38.322

Ракета а.д.,Севојно
Јединство инжењеринг,Москва
Металинг Еко д.о.о., Смедерево

225.011

240.309

Финансијси приходи (напомена 14)
Ракета а.д.,Севојно

1.190

1.409

Златибор гас д.о.о. Златибор

281

88

Јединство Ливница Пожега

895

/

2.366

1.497

24.788

/

680.301

258.757

237.690

/

52.582

/

Други пословни приходи
Дивиденда Ужице гас а.д. Ужице
Укупно приходи
Расходи
Трошкови материјала (напомена 8):
Јединство инжењеринг,Москва
Јединство д.о.о. Зубин Поток
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Јединство Ливница Пожега

35.155

/

141

/

325.568

/

73.942

168.407

3.441

4.108

Ужице гас а.д. Ужице

1.369

797

Златибор гас д.о.о. Златибор

3.020

2.632

307.765

443.381

1.046

1.965

/

2.927

Јединство Ливница Пожега

5.163

/

Јединство д.о.о. Зубин Поток

1.529

/

155

/

397.430

624.217

722.998

624.217

42.697

365.460

Јединство Металоградња а.д.Севојно

Остали пословни расходи (напомена 11)
Јединство Металоградња а.д.Севојно
Ракета а.д.,Севојно

МПП Јединство д.о.о.Словенија
Металинг Еко д.о.о. Смедерево
Јединство Подгорица

Јединство БХ

Укупно расходи
Расходи, нето

41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Не постоји формалан оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. Руководство
Привредног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверење да ће Привредно
друштво бити у могућности да одржи принцип сталности пословања,уз истовремено повећање
добити власника,путем оптимизације дуга, односно обавеза и капитала.
Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре капитала на
годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководсто Привредног друштва разматра цену капитала и
ризике повезане са врстом капитала.
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Показатељи задужености привредног друштва са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Задуженост*

918.803

907.547

Готовински еквиваленти и готовина

197.816

559.260

Нето задуженост

720.987

348.287

2.429.442

2.369.603

Рацио (однос) задужености према капиталу

0,378

0,383

Рацио (однос) нето задужености према капиталу

0,297

0,147

Капитал **

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијке обавезе
**Капитал обухвата износ укупног капитала
Категорије финансијских инструмената
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015

31. дeцeмбар
2014

Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани

9.819

9.824

1.570.726

1.887.508

51.545

5.425

Краткорочни финансијски пласмани

1.073.505

1.073.663

Готовински еквиваленти и готовина

197.816

559.260

2.903.411

3.535.680

Дугорочни кредити

314.200

19.386

Краткорочне финансијске обавезе

604.603

888.161

Обавезе према добављачима

606.588

622.078

6.966

13.913

1.532.357

1.543.538

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Финансијске обавезе

Остале обавезе
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ
Финансијски ризици укључују: тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају
умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не користи
посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога
што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано тржиште
тих инструмената у Републици Србији.

42.1 Тржишни ризик
У свом пословању Привредно друштво је изложено тржишном ризику који се јавља као девизни
ризик и ризик од промене каматних стопа.
Девизни ризик
Привредно друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских еквивалената и
готовине, обавезa по краткорочним и дугорочним кредитима. Привредно друштво не користи
посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика, односно ризика промене курсева
страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у Републици Србији.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и монетарних обавеза исказаних у страној валути на
датум биланса стања је следећа:
У хиљадама динара

ЕУР
УСД

Монетарна средства
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015.
2014.
940.685
1.676.016
258.816
931
1.199.501
1.676.947

Монетарне обавезе
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015.
2014.
865.775
321.044
10.789
321.044
876.564
642.088

Привредно друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара
(УСД).При интерном проказивању девизног ризика користи се стопа осетљивости од 10% слабљења
или јачања курса динара у односу на наведене старне валуте. Уз препоствку да се исказана
монетарна средства и монетарне обавезе у страним валутама (која су прерачуната у динаре на крају
текуће и претходне године) основа за квантификацију ефекта,односно утицаја осетљивости промене
курса динара у односу на ЕУР и УСД,на следећој табели приказан је утицај промене курсева страних
валута за 10% на добитак.

Страна 33

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

На дан 31.децембар 2015.

На дан 31.дрцембра 2014.

Утицај на добитак +/(-)

Утицај на добитак +/(-)

По основу прерачуна:

По основу прерачуна:

Средства Обавеза

Нето

Средства

Обавеза

(32.104)

Нето

Ако курс динара ослаби
за 10% у односу на:
ЕУР

94.068

(86.577)

7.491

167.602

УСД

25.882

(1.079)

24.803

93

119.950

(87.656)

32.294

167.695

ЕУР

(94.068)

86.577

(7.491)

(167.602)

УСД

(25.882)

1.079

(24.803)

(93)

87.656

(32.294)

(167.695)

/
(32.104)

135.498
93
135.591

Ако курс динара ојача
за 10% у односу на:

(119.950)

32.104 (135.498)
/

(93)

32.104 (135.591)

Ризик од промене каматних стопа
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих
је уговорена варијабилна каматна стопа. Привредно друштво нема на располагању инструменте са
којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа.
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и
претходне године дата је на следећем прегледу:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани

9.819

9.824

1.570.726

1.887.508

51.545

5.425

Краткорочни финансијски пласмани

479.632

281.704

Готовина и готовински еквиваленти

197.816

559.260

2.309.538

2.743.721

593.873

791.959

2.903.411

3.535.680

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Варијабилна каматна стопа
Ктаткорочни финансијски пласмани
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Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима

606.588

622.078

6.966

13.913

613.554

635.991

Дугорочни кредити

314.200

19.386

Краткорочне финансијске обавезе

604.603

888.161

918.803

907.547

1.532.357

1.543.538

Остале обавезе

Варијабилна каматна стопа

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом,анализа је састављена под претпоставком да
је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године. Према процени
Привредног друштва, повећање или смањење варијабилних каматних стопа у распону од 1 до 2% под
претпоставком да су све остале варијабле непромењене, у финансијким извештајима за 2015.годину
повећало би или смањило финансијске расходе у билансу успеха у распону од 3.249 хиљада динара
до 6.498 хиљада динара (за 2014.годину повећали би се или смањили финансијски приходи у билансу
успеха у распону 1.155 хиљада динара до 2.310 хиљада динара).
42.2 Кредитни ризик
Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Привредном друштву, што би по
овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Привредног друштва кредитном
ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик,
Привредно друштво уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће
инструменте обезбеђења плаћања.
Потраживања од купаца састоје се од великог броја потраживања,од којих се материјално значајан
део односи на следеће купце:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015
Назив и седиште купца
А.Д. Путеви,Ужице

71.040

СМБ Градња,Суботица

60.661

Сетек Водовод Панчево

42.483

Хотел Палисад ,Златибор

38.187

Повер Електрик Национал Сурдулица

37.688

Министарство рударства и енергетике Београд

35.961

Делегација Европске Уније

34.566
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Еcotex д.о.о Словенија

21.962

ЈП ЕПС Дринско лимске ХЕ Б.Башта

15.154

Страбаг д.о.о. Топлана Нови Београд

10.382

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан
31.децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели.
У хиљадама динара
Исправка
вредности
31.децембар

Бруто изложеност
31.децембар
Недоспела потраживања
од купца
Доспела исправљена
Потраживања
Доспела неисправљена
Потраживања
Укупно

2015

2014

2015

2014

580.230

618.796

/

/

173.101

175.144

(173.101)

(175.144)

990.496

1.268.712

/

/

1.743.827

2.062.652

(173.101)

(175.144)

Нето изложеност
31.децембар
2015

2014

580.230

618.796

/

/

990.496

1.268.712

1.570.726

1.887.508

Недоспела потраживања од купаца
Недоспела потраживања од купаца на дан 31.децембра 2015.године у иѕносу од 580.230 хиљаде
динара (31.децембра 2014.године – 618.796 хиљадe динара) односе се на потраживања од купаца по
основу продаје.

Доспела,исправљена потраживања од купаца
Доспела,исправљена потраживања од купаца на дан 31.децембра 2015.године износе 173.101 хиљаде
динара (на дан 31.децембра 2014.године – 175.144 хиљаде динара) и исправљена су у процењеном
износу ненаплативих потраживања.

Доспела,неисправљена потраживања од купаца
Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31.децембра 2015.године у износу од 990.496 хиљаде динара
(31.децембра 2014.године-1.268.712 хиљада динара) с обзиром да руководство Привредног друштва
сматра да није утврђена промена у кредитној способности купца,као и да се део ових потраживања
односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима обезбеђења
плаћања. Сходно томе,руководство Привредног друштва сматра да ће садашња вредност ових
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потраживања бити наплаћена.
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Старосна структура:
-до 30 дана

449.738

558.233

-од 31 до 365 дана

503.070

595.279

37.688

115.200

990.496

1.268.712

-преко 365 дана

Управљање обавезама према добављачима
Обавезе према добављачима на дан 31.децембра 2015.године износе 605.805 хиљада динара
(31.децембар 2014.године 622.078 хиљада динара). Сагласно политици управљања финансијским
ризицима,Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима
и сходно томе,добављачи не зарачунавају камату.

42,3 Ризик ликвидности
Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. Привредно
друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве,
континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања
одговарајућег односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза са
стањем на дан 31.децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на
недисконтованим токовима готовине финансијских
средстава и финансијских обавеза,уз
претпоставку да ће се финансијска средстава и финансијских обавеза, уз претпоставку да ће се
финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити према наведеној рочности
доспећа.
У хиљадама динара
Финансијска средства
31.децембар
2015
2014
Рочност
Мање од 1 месеца
Од 1 до 3 месеца
Од 3 месеца до 1 године
Од 1 до 5 година

1.016.194
1.306.535
542.994
37.688
2.903.411
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1.712.333
1.378.915
434.608
9.824
3.535.680

Финансијске обавезе
31.децембар
2015
2014
280.531
383.089
554.537
314.200
1.532.357

155.100
493.950
894.488
/
1.543.538
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43. СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31.12.2015.године Привредно друштво води 9 судских спорова у којима се јавља као тужена
страна. Укупна процењена висина свих спорова износи 7.949.563 динара.
На дан 31.12.2015.године Привредно друштво се јавња као тужилац у 3 судскa спорa чија је укупна
процењена вредност 8.647.478 динара.

44. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење
пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Привредног
друштва могу се разликовати од тумачења руководства Привредног друштва. Као резултат изнетог,
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Привредном друштву може бити
одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година.
То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од
пет година од када је обавеза настала.

45. ДEВИЗНИ КУРСEВИ
У динарима
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
ЕУР
УСД

121.6261
111.2468

120,9583
99,4641

МПП”Јединство” АД
Digitally signed by Mića Mićić
Mića Mićić
1506673347-0806946790014
1506673347-08069467 Date: 2016.04.22 11:28:53
+02'00'
90014

______________________
Генерални директор
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МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈЕДИНСТВО“ А.Д.,
СЕВОЈНО
Финансијски извештаји
31. децембар 2015. године и
Извештај независног ревизора

МПП ЈЕДИНСТВО А.Д., СЕВОЈНО

САДРЖАЈ
Страна

Извештај независног ревизора
Финансијски извештаји Привредног друштва за 2015. годину:
Биланс успеха
Биланс стања
Извештај о осталом резултату
Извештај о токовима готовине
Извештај о променама на капиталу
Напомене уз финансијске извештаје
Годишњи извештај о пословању за 2015. годину

1-2

Kosovska 1/IV
11000 Beograd
Srbija
Tel:
+ 381 11 334 1190
+ 381 11 334 77 09
+ 381 11 334 78 72
Fax
+ 381 11 334 05 94
Email ekirevizija@uhy-ekirevizija.rs

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и директору Мoнтажно-производног предузећа Јединство а.д., Севојно
Извештај о финансијским извештајима
Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Монтажно-производног предузећа
„Јединство“ за израду и монтажу термо и хидро инсталација и постројења а.д., Севојно (у даљем
тексту „Привредно друштво”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2015. године и
одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу, извештај о осталом резултату и
извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних
рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство Привредног друштва је одговорно за састављање и истинито и објективно
приказивање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике
Србије, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди да су неопходне за сврхе
састављања финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, услед
криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу
извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и
Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким
принципима и да ревизију планирамо и извршимо на начин којим се омогућава да се, у разумној
мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.
Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и
обелодањивањима података датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани
на просуђивању ревизора, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних
погрешних исказа у финансијским извештајима, услед криминалне радње или грешке. Приликом
процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле релевантне за састављање и истинито и
објективно приказивање финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака
примерених у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних
контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика и
вредновање значајних рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену
опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују
основу за изражавање нашег ревизорског мишљења.
(наставља се)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима и директору Мoнтажно-производног предузећа Јединство а.д., Севојно
(наставак)
Извештај о финансијским извештајима (наставак)
Мишљење
По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално
значајним аспектима, финансијски положај Привредног друштва на дан 31. децембра 2015. године,
као и резултате његовог пословања, и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у
складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима
Извршили смо преглед годишњег извештаја о пословању Привредног друштва. Руководство
Привредног друштва је одговорно за састављање и презентирање годишњег извештаја о пословању,
у складу са захтевима Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС
број 62/2013 и 31/2011). Наша одговорност је да изразимо мишљење о усклађености годишњег
извештаја о пословању са финансијским извештајима за пословну 2015. годину. У вези са тим,
наши поступци испитивања су ограничени на процењивање усаглашености рачуноводствених
информација садржаних у годишњем извештају о пословању са годишњим финансијским
извештајима који су били предмет ревизије. Сходно томе наши поступци нису укључивали преглед
осталих информација садржаних у годишњем извештају о пословању које проистичу из
информација и евиденција које нису биле предмет ревизије. По нашем мишљењу, рачуноводствене
информације приказане у годишњем извештају о пословању су, по свим материјално значајним
питањима, усклађене са финансијским извештајима Привредног друштва за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2015. године.
Београд, 22. aприл 2016. године

Јелена Латинкић
Овлашћени ревизор
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31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ
Монтажно производно предузеће „Јединство“ за израду и монтажу термо и хидро инсталација и
постројења а.д. Севојно (у даљем тексту „Привредно друштво“) основано је 1947.године када је
пословало под називом Занатска радионица. Привредно друштво је у периоду од 1953.године до
1965.године, наставило да послује у оквиру предузећа Металопрерада,а од јануара 1966.године
послује као независно правно лице под називом Занатско-монтажно предузеће „Јединство“.
У складу са Одлуком Окружног привредног суда у Ужицу број Фи. 747/91 од 8.августа 1991.године,
Привредно друштво је променило статус из привредног друштва у акционарско предузеће у
мешовитој својини под називом МПП Јединство, Севојно.
Пуно пословно име Привредног друштва је Монтажно-производно предузеће „Јединство“ за израду и
монтажу термо и хидро инсталација и постројења а.д.Севојно. Скраћено пословно име је МПП
„Јединство“ а.д.,Севојно. Седиште Привредног друшва је у Севојну-Првомајска бб.
Основна делатност привредног друштва је пројектовање,односно израда техничке документације за
грањевинске пројекте термотехничких и термоенергетских инсталација као и израда термо и хидро
инсталација и постројења. Поред тога, Привредно друштво пружа услуге транспорта у домаћем и
међународном саобраћају као и услуге изнајмљивања грађевинских машина,опреме и алата.
Привредно друштво обавља своју делатност преко огранка у Црној Гори који је основан у скалду са
оснивачким актима Привредног друштва.
Порески индентификациони број (ПИБ) је 102136136. Матични број Привредног друштва је
07188307.
Просечан број запослених у току 2015.године је 601 радника (у току 2014.године - 575 радника)

2.

2.1.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД
Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја
Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига,
признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање,
достављање и обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о
рачуноводству (у даљем тексту "Закон", објављен у "Сл. гласник РС", бр. 62/2013), као и у
складу са осталом применљивом подзаконском регулативом. Привредно друштво, као јавно
друштво, је у обавези да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања
(“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за припремање и приказивање
финансијских извештаја (“Оквир“), Међународни рачуноводствени стандарди (“МРС“),
Међународни стандарди финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана тумачења,
издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), накнадне измене
тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство
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надлежно за послове финансија.
Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику
РС бр. 35 од 27. марта 2014, године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”)
утврђени су и објављени преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за
финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и
повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању превода
не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна
мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се
усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај
материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању
превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана тумачења која су
преведена, у примени су од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра
2014. године. Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда, након овог датума, нису
преведени и објављени, па стога нису ни примењени приликом састављања приложених
финансијских извештаја.
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене
све измене МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за годишње периоде који
почињу 1. јануара 2014. године. Поред наведеног поједина законска и подзаконска регулатива
прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања која у појединим
случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ Тумачења.
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.
Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2.
Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек
нису званично преведени и усвојени обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и
тумачења који још увек нису у примени, обелодањени су у напомени 2.4.
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја (наставак)

2.1.

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене
политике образложене у напомени 3.
У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у
хиљадама динара. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
2.2.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода
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Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се
побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009.
године);



Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у
индустрији нафте и гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010.
године);



Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС
7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16 првенствено са намером отклањања
неусаглашености и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена
ИФРИЦ на дан или након 1. јула 2009. године);



Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на
дан или након 1. јула 2009. године);



Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег
квалитативног побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на
трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године,
на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);



Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски
инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године);



ИФРИЦ 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на
дан или након 1. јула 2009. године);



„Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос
средстава са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године);

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.2.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода (наставак)


Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јула 2010. године);



Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење
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дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2011. године);


Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1. фебруара 2010. године);



Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су
Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године
(МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са
намером отклањања неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на
снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);



Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних
за финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2011. године);



ИФРИЦ 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године);



Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују
МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године);



Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011.
године);



Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су
служила за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2012. године);



МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.2.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и
текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода (наставак)


МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји,
Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о
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прелазној примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2013. године);


МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка
улагања“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013.
године);



МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);



Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” –
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Нетирање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);



Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог
укупног резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула
2012. године).



Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања
накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);



Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која
се односе на различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32,
МРС 34) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);



ИФРИЦ 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.3.

Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још
увек нису званично преведени и усвојени (наставак)
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене
стандарда су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а
следећа тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног
финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији:
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Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2014. године);



Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о
учешћима у другим ентитетима“ и МРС 27„Појединачни финансијски извештаји“ –
Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).



Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за
нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).



Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти“ – Обнављање деривата и наставак
рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).



ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2014. године).



Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за
запослене (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014.
године).



Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13,
МРС 16, МРС 24 и МРС 38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године).



Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40)
ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године).

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.4.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу:


МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39
„Финансијски инструменти: признавање и одмеравање”, у вези с класификацијом и
одмеравањем финансијске имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39
- средства која се држе до доспећа, средства расположива за продају и кредити и
Страна 6

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену.
У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене
категорије приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по
амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер вредности.
Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два
критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се
наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за наплату на
одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на
преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и
губици по основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати
у билансу успеха, изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где
МСФИ 9 допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све
промене фер вредности признају у оквиру осталих добитака и губитака у извештају о
укупном резултату. Износ који тако буде признат у оквиру извештаја о укупном резултату
неће моћи касније да се призна у билансу успеха.


Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у
заједничким пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2016. године.



МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године.



МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање
прихода. МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”,
ИФРИЦ13 „Програми лојалности клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за изградњу
некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси средстава од купаца”. МСФИ 15 је на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену
ранију примену.



Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” Тумачење прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1. јануара 2016. године).



Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” Пољопривреда – индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јануара 2016. године).



ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.

2.4.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу


Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним
финансијским извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1. јануара 2016. године).



Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између
Страна 7

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године).


МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28 „Инвестициона друштва: Примена изузетака од
консолидације“. Допуне и измене појашњавају да матично друштво може бити изузето од
обавезе да саставља консолидоване финансијске извештаје ако је оно истовремено зависно
лице инвестиционог друштва, чак и ако инвестиционо друштво одмерава улагања у сва
своја зависна лица по фер вредности у складу са МСФИ 10. Као резултат ових допуна,
измењен је и МРС 28 у циљу појашњења изузећа од примене метода учешћа (тј.
задржавање мерења по фер вредности) које важи за инвеститора у придружено лице или
заједнички подухват уколико је он зависно лице инвестиционог друштва које одмерава сва
своја улагања у зависна лица по фер вредности. (Допуне и измене се примењују
ретроактивно за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године уз
дозвољену ранију примену.)



Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ (за период од 2012. до 2014.
године), која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5,
МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године).

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1 Приходи и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Привредног друштва, односно приходе од
продаје и добитке. Приходи се исказују по правичној (фер) вредности која је примљена или ће бити
примљена, у нето износу након умањења за дате попусте и порез на додату вредност.
Приходи од продаје признају се када се ризик и корист повезана са правом власништва пренесу на
купца, што подразумева датум испоруке производа, робе или извршене услуге купцу.
Добици представљају повећање економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Привредног друштва.
Расходи обухватају трошкове из уобичајених активности Привредног друштва и губитке.
Губици представљају смањење економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Привредног друштва.
Приходи и расходи који се односе на исту трансакцију или други догађај, применом принципа
узрочности, признају се истовремено.
3.2 Прерачунавање износа исказаних у страној валути и износа са уговореном валутном
клаузулом
Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном клаузулом
су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је
важио на дан пословне промене.
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Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном клаузулом на
дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском
тржишту девиза који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања,
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном монетарних
средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања, књиже се у корист или
на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
3.3 Некретнине, постројења и опрема и инвестиционе некретнине
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године исказана по набавној вредности
која је ревалоризована у складу са ранијим рачуноводсвеним прописима и стандардима који су
примењивани до 31. децембра 2003. године. Тако утврђена вредност је на дан 1. јануара 2004. године
преузета као вероватна нова набавна вредност, умањена за исправку вредности по основу
амортизације.
Некретнине, постројења и опрема, почетно се одмеравају по набавној вредности или цени коштања.
Набавна вредност, односно цена коштања некретнина постројења и опреме обухвата вредност по
фактури добављача увећану за зависне трошкове довођења основног средстава у стање
функционалне приправности. Овако утврђена набавна вредност, односно цена коштања основног
средства се умањује за било које трговинске попусте и рабате.
Након почетног признавања као основног средства, некретнине, постројења и опрема се исказују по
њиховој набавној вредности или цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и
акумулиране губитке због умањења вредности.
Накнадна улагања настала при реконструкцији, адаптацији, доградњи и замени делова признају се
као повећање вредности основног средства уколико се тим улагањем повећава капацитет средства,
продужава корисни век употребе, побољшава квалитет производа или се мења намена средства и ако
је вероватно да ће по том основу доћи до прилива будућих економских користи.
Трошкови текућег одржавања и оправки некретнина, постројења и опреме признају се као расходи
периода.
Добици или губици који се јављају приликом расходовања или продаје некретнина, постројења и
опреме, признају се у корист или на терет биланса успеха, као део осталих пословних прихода и
расхода.
Инвестиционе некретнине су некретнине које Привредно друштво као власник држи ради
остваривања зараде од издавања некретнине у закуп, или ради увећања вредности капитала, или ради
једног и другог, а не ради употребе за пружање услуга, или продаје у оквиру редовног пословања.
Инвестициона некретнина се признаје као средство ако и само ако је вероватно да ће Привредно
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друштво у будуће остваривати економску корист од те инвестиционе некретнине и ако се набавна
вредност инвестиционе некретнине може поуздано одмерити.
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом њеног стицања и признавања врши се по
набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност, односно цена коштања инвестиционе
некретнине садржи куповну вредност и све друге директно приписиве трошкове.
Након почетног признавања накнадно мерење инвестиционе некретнине врши се по трошковном
моделу дефинисаном у МРС 16 «Некретнине, постројења и опрема», односно по набавној вредности
или цени коштања умањеној за исправку вредности по основу акумулиране амортизације и за укупне
губитака по основу обезвређења.
3.4 Амортизација
Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током
процењеног корисног века употребе. Примењене стопе амортизације за главне категорије основних
средстава, које се заснивају на процењеном корисном веку употребе, су следеће:
Стопе амортизације
Грађевински објекти:
Фабричка хала и складиште
Управна зграда
Остали објекти
Опрема:
Теретна транспортна опрема
Путничка транспортна опрема
Канцеларијска опрема
Остала опрема

2.50%
8.00%
4.00% – 5.00%
10.00% – 17.87%
15.60% – 16.00%
12.51%
4.00% – 25.00%

За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају по
амортизационим групама и амортизују се по стопама у складу са пореским прописима.
3.5 Залихе
Залихе се исказују по набавној вредности, односно цени коштања или по нето остваривој продајној
вредности, ако је нето остварива продајна вредност нижа. Нето остварива продајна вредност је
процењена цена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања по одбитку
трошкова продаје и, где је то потребно, трошкова довођења залиха у стање њихове готовости и
локацију.
Набавна вредност залиха материјала, резервних делова, алата, инвентара и робе садржи вредност по
фактури добављача, трошкове транспорта и друге зависне трошкове набавке који се могу директно
приписати стицању залиха, умањену за трговачке попусте. Набавна вредност се утврђује применом
метода пондерисане просечне цене.
Обрачун излаза (утрошка) залиха материјала, врши се по методи просечне пондерисане цене.
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Утврђивање пондерисане просечне цене врши се после сваког новог улаза материјала. Ситан
инвентар евидентира се у оквиру залиха материјала и отписује се 100% преко исправке вредности, на
терет трошкова материјала.
3.6 Финансијски инструменти
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када је
Привредно друштво уговорним одредбама везано за финансијски инструмент.
Финансијска средства престаЈу да се признаЈу када Привредно друштво изгуби контролу над
уговорним правима на финансијском инструменту, што се дешава када су права коришћења
финансијског инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се
признају када Привредно друштво испуни обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања
укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу повезаних правних лица и учешћа у
капиталу осталих правних лица.
Наведени пласмани почетно се признају по набавној вредности која представља поштену вредност
надокнаде која је дата за њих. Трансакциони трошкови укључују се у почетно вредновање свих
дугорочних финансијских пласмана.
Дугорочни финансијски пласмани се након почетног признавања вреднују по набавној вредности
осим дугорочних хартија од вредности намењених продаји које се на дан биланса исказују по фер
вредности.
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања исказана су по њиховој номиналној
вредности умањеној за исправку вредности по основу обезвређења, на основу процене руководства
Привредног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовинским еквивалентима и готовином исказаним у билансу стања подразумевају се средства
на текућим и девизним рачунима банака.
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе
Обавезе по кредитима и друге финансијске обавезе се првобитно исказују у износима примљених
средстава, односно по номиналној вредности а након тога, исказују се по амортизованој вредности уз
примену уговорених каматних стопа.
Обавезе из пословања
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања исказују се по њиховој
номиналној вредности.
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3.7 Порези и доприноси
(а) Текући порез на добитак
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава у складу са Законом о порезу на добит
правних лица и пратећим пореским прописима Републике Србије.
Порез на добитак у висини од 15% (до 31. децембра 2012. године - 10%) се плаћа на пореску
основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица у пореском билансу укључује добитак
исказан у билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике Србије
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза на добитак плаћеног у претходним периодима.
Порески губици из текућег периода могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих
обрачунских периода, али не дуже од пет година, почев од 1. јануара 2010. године. Порески губици
настали пре 1. јануара 2010. године могу се пренети на рачун пореских добитака из будућих
обрачунских периода, али не дуже од десет година.
(б) Одложени порез
Одложени порез се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према билансу стања, за
привремене разлике произашле из разлике између пореске основице имовине и обавеза у билансу
стања и њихове књиговодствене вредности. Важећа пореска стопа која је коришћена за утврђивање
разграниченог износа пореза на добитак износи 15% (до 31. децембра 2012. године коришћена је
стопа од 10%). Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике.
Одложена пореска средства се признају за све одбитне привремене разлике, пореске губитке и
пореске кредите, који се могу преносити на наредне обрачунске периоде, до степена до којег ће
вероватно постојати опорезиви добитак од којег се одложена пореска средства могу искористити.
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха (као одложени порески расход
периода или као одложени порески приход периода), осим када се односи на позиције које се књиже
директно у корист или на терет капитала, и у том случају одложени порез такође се распоређује у
оквиру капитала.

(в) Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата обухватају обрачунате, односно плаћене порезе на
имовину и друге порезе и доприносе који се обрачунавају и плаћају у складу са републичким и
општинским прописима.

3.8 Накнаде запосленима
a) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Привредно друштво је обавезно да
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уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују
доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом
посебних, законом прописаних стопа. Привредно друштво има законску обавезу да изврши обуставу
обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос
обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених
и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе.
б) Обавезе no основу отпремнина
Према акту Привредног друштва предвиђена је исплата отпремнине за одлазак у пензију у висини
три просечне зараде до 28.07.2014. исплаћене по запосленом у Републици Србији, а од 29.07.2014.
две просечне, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике.
3.9 Материјално значајна грешка
Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна
нераспоређеног добитка односно акумулираног губитка из ранијих година. Материјално значајном
грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном износу са осталим
грешкама већа од 10% укупних прихода. Накнандо установљене грешке које нису материјално
значајне исправљају се на терет расхода, односно у корист прихода периода у којем су
идентификоване.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење
најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности
средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања финансијких извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања
финансијских извештаја.

4.1 Процена и претпоставке
У наставку су приказане кључне претпоставке и остали извори процењивања неизвесности на датум
биланса стања које представљају значајан ризик за материјално значајне корекције позиција у
финансијским извештајима следеће године.
4.2 Амортизација и стопе амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку употребе
некретнина, постројења и опреме. Једном годишње Привредно друштво процењује преостали век
употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања.
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4.3 Исправка вредности потраживања
Привредно друштво обрачунава обезвређење потраживања од купаца и краткорочних финансијских
пласмана на основу процењених губитака који настају ако дужници нису у могућности да изврше
плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређења за потраживања од купаца,
руководство се ослања на старост потраживања, раније искуство у погледу наплате потраживања,
бонитет дужника и промене у условима плаћања.
4.4 Одложена пореска средства
Руководство Привредног друштва врши разложну процену одложених пореских средстава која се
могу признати из процењених будућих опорезивих добитака, што подразумева одговарајућу пореску
стратегију и пореску политику.
4.5 Фер вредност
Пословна политика Привредног друштва је да обелодани информације о правичној (фер) вредности
активе и пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног
искуства као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале
финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку
расположиве. Стога правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног
тржишта. Руководство Привредног друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да
вредност по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, односно
надокнадива, врши се исправка. По мишљењу руководства Привредног друштва, износи у овим
финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и
најкориснија за потребе извештавања.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
У хиљадама динара
2015.

2014.

Приходи од продаје робе матичним и зависним правним
лицима:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту Словенија

428.136

16.951

- на домаћем тржишту

89.781

255.319

- на иностраном тржишту

49.400

Приходи од продаје робе :

567.317
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6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У хиљадама динара
2015.
Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним
правним лицима:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

2014.

84.746

40.289

140.265

200.020

2.209.040

2.839.293

769.486

1.389.378

3.203.537

4.468.980

Приходи од продаје производа и услуга:
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2015.
Приходи од закупнина

2014.

15.117

15.608

15.117

15.608

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
2015.
Трошкови материјала за израду

943.496

1.256.236

2.592

5.559

31.084

25.917

977.172

1.287.712

Трошкови осталог материјала (режијског)
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

2014.

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
У хиљадама динара
2015.
Трошкови горива и енергије
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2014.

182.510

160.499

182.510

160.499
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МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2015.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

2014.

439.955

436.583

Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца

74.793

71.704

Трошкови накнада по уговорима

23.267

46.682

5.241

5.002

86.999

73.644

630.255

633.615

Трошкови накнада директору, односно
члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде

11. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
У хиљадама динара
2015.
Трошкови услуга на изради учинака

2014.

1.243.799

1.982.479

Трошкови транспортних услуга

31.597

14.963

Трошкови услуга одржавања

15.584

14.847

Трошкови закупнина

19.880

18.860

41

197

1.189

826

33.283

16.921

1.345.373

2.049.093

Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга

12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
2015.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

2014.
3.000

3.000

3.000

3.000

13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
У хиљадама динара
2015.
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
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2014.

13.769

21.513

5.078

5.379
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Трошкови премија осигурања

14.226

9.329

Трошкови платног промета

32.103

31.528

Трошкови чланарина

1.276

707

Трошкови пореза и доприноса

7.610

6.143

Остали нематеријални трошкови

2.337

1.664

76.399

76.263

14. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
У хиљадама динара
2015.

2014.

Приходи од камата:
по датим кредитима трећим лицима

27.250

12.189

1.471

13

12.454

12.702

41.175

24.904

по потраживањима из дужничко порверилачких односа
орочени депозити

15. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2015.

2014.

Позитивне курсне разлике

27.661

91.687

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

21.713

46.811

49.374

138.468

16. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2015.

2014.

51.079

38.111

206

1.391

51.285

39.502

Расходи камата:
по кредитима
остало

17. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2015.
Негативне курсне разлике
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
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2014.

38.010

32.489

5.015

7.837

43.025

40.326

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

18. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
У хиљадама динара
2015.
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана

2014.
4.435

73.717

4.435

73.717

19. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2015.

2014.

Добици од продаје нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

4.669

Вишкови

/

130

6.763

6.445

1.541

Приходи од смањења обавеза

/

3.053

Остали непоменути приходи

2.110

63.457

13.354

74.814

Наплаћена отписана потраживања

20. ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2015.

2014.

Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалне имовине, некретнина,
постројења и опреме
Мањкови
Расходи по основу директних отписа потраживања

61

279

1.340

401

/

1.326

Расходи по основу расходовања залиха
материјала и робе
Остали непоменути расходи

36

373

15.514

26.770

16.951

29.149

21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
a ) Компоненте пореза на добитак
У хиљадама динара
2015.
Порески расход периода
Одложен порески приход периода
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2014

(17.255)

(43.105)

5.427

5205

11.828

37.900
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б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата пословања
пре опорезивања и прописане пореске стопе
У хиљадама динара
2015.
Добитак пословне године

2014.

159.585

281.994

7.643

3.316

(2.354)

(1.907)

износ амортизације обрачунате у финансијским извештајима

117.961

150.581

износ амортизације обрачунате за пореске сврхе

(89.355)

(98.591)

/

487

/

70

3.000
(24.788)

3.000
/

171.692

338.950

25.754

(50.842)

8.499

16.778

(17.255)
/

(34.064)
(9.041)

5.427

5.205

11.828

37.900

Капитални добици исказани у билансу успеха
Усклађивање расхода:
Новчане казне, уговорне казне, пенали
Отпремнине и иовчане накнадс но основу престанка радног
односа које су обрачунате у претходном, а исплаћене у пореском
периоду за који се подноси порески биланс

исправка вредности појединачннх потраживања ако од рока за
њихову наштату није прошло најмање 60 дана, као и отпис
вредности поједшгачиих потраживаља која претходно нису била
укључена у приходе, нису отписапа као иенаплагива и за која није
пружен доказ о неуспелој наплати
Исправке вредности појединачних потразивања (члан 16)
Дугорочна резервисања која се не признају у пореском билансу
Билансу
Приход по основу дивиденде
Опорезиви добитак
Укупни капитални добици текуће године обрачунати у складу
са Законом
Пореска основица

Порез на добитак
Умањења обрачунатог пореза но основу улагања у основна
средства
Порески расход периода
Корекција пореског биланса 2013
Одложени порески приходи периода
Укупан порез на добитак
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в) Кретање на одложеним пореским средствима(обавезама)
У хиљадама динара
2015.
Стање на почетку године
Одложени порески приходи периода
Корекција ради заокружења
Стање на крају године

2014.

11.556

6.350

5.427

5.205

/

1

16.983

11.556

У складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике Србије пореска пријава и порески
биланс за 2015. годину достављају се надлежном пореском органу у року од 180 дана од дана истека
периода за који се утврђује пореска обавеза. Привредно друштво је поред тога, у обавези да у
наведеном року, достави и документацију о трансферним ценама.
22. НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ И
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Земљиште

Грађевински
објекти

54.629

395.529

/

/

Опрема

Инвест. Инвестције
некрет.
у току

Укупно

Набавна(ревалоризована
вредност)
Стање 1.јануара 2015.год.
Директне набавке
Отуђење-огранак
Расходовање
Мањак
Стење 31.децембра 2015.

1.407.894 131.099
45.124

84.095

2.073.246

4.195

49.319

(8.104)

(8.104)

(15.453)
(2.189)

(15.453)
(2.189)

54.629

395.529

1.427.272 131.099

88.290

2.096.819

Стање 1.јануара 2015.год.

/

173.343

1.047.213

33.724

/

1.254.280

Амортизација
Огранак исправка
вредности

/

17.523

91.213

9.225

/

117.961

Исправка вредности

Исправка-огранак
Расход
Мањак
Стање 31.децембра 2015.

/

190.866
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4.838

4.838

(113)

(113)

(15.402)
(957)

(15.402)
957)

1.128.340

42.949

/

1.362.155
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Садашња вредност
31/Дец.2015.

54.629

204.663

298.932

88.150

88.290

734.664

31/Дец.2014.

54.629

222.186

360.681

97.375

84.095

818.966

23. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара

Учешће у капиталу повезаних предузећа:

%учешћа

2015.

%учешћа

2014.

Аутокућа Ракета а.д.Севојно

69.81%

36.153

69.81%

36.153

МПП Јединство-Металограднја а.д.Севојно

52.83%

45.754

52.83%

45.754

Ужице гас а.д. Ужице

70.00%

23.643

70.00%

23.643

Златибор гас д.о.о. Златибор

100,00%

38

100.00%

38

Еуротех д.о.о. Београд

100,00%

415

100.00%

415

Јединство-Инжењеринг ООО Москва

95.00%

24

95.00%

24

МПП Јединство д.о.о. Подгорица

100.00%

1.526

100.00%

1.526

Металинг Еко Смедерево

100.00%

25.434

100.00%

25.434

Феникс ИЦЦ Љубљана

25.00%

3.038

25.00%

3.038

МПП Јединство д.о.о. Турнишче
МПП Јединство Ливница Пожега
МПП Јединство Зубин Поток
МПП Јединство БХ д.о.о Фоча

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

852
309.000
302
1.208

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

852
/
/
/

447.387

Учешћа у капиталу осталих правних лица:
Фасма а.д.Београд

136.877

17.87%

9.267

17.87%

9.267

Ратко Митровић а.д.Београд

0.16%

20

0.16%

25

Комграп Холдинг Корпорација а.д.Београд

0.09%

505

0.09%

505

Војвођанска банка
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27

9.819

9.824

457.206

146.701
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24. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015

31. дeцeмбар
2014

Материјал

357.450

274.198

Алат и инвентар

142.929

128.401

(142.929)

(128.401)

Роба у транзиту

2.531

1.429

Стална средства намењена продаји

3.918

3.918

Плаћени аванси за залихе и услуге

226.991

275.141

590.890

554.686

Исправка вредности алата и инветара

25. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015

31. дeцeмбар
2014

Потраживања од купаца:
- у земљи - матична и зависна правна лица

520.379

401.393

- у иностранству - матична и зависна правна лица

268.064

163.602

- у земљи

862.174

1.173.527

93.210

324.130

1.743.827

2.062.652

(173.101)

(175.144)

1.570.726

1.887.508

- у иностранству
Исправка вредности:
- потраживања од купаца

Промене на исправци вредности потраживања од купаца у земљи током 2015 и 2014 године су
приказане у наредној табели:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Стање на почетку године

175.144

117.113

(6.445)

(1.541)

Директан отпис потраживања

/

(14.145)

Обезвређивање потраживања

(4.402)

73.717

173.101

175.144

Наплаћена претходно исправљена
потраживања

Стање на крају године
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26. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Потраживања за камату и дивиденде
Потраживања од запослених
Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и
доприноса
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају
Остала краткорочна потраживања

173

235

2.910

5.186

49.562

1.469

1.312

1.691

497

5.228

54.455

13.809

27. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31.
31.
дeцeмбар дeцeмбар
2015
2014
Краткорочни пласмани повезаним правним лицима
- Ракета а.д.,Севојно

13.284

8.601

3.860

1.490

17.144

10.091

37.378

511.240

/

120.958

527.188

127.006

12.163

/

576.729

759.204

287.991

233.239

- Нови Пазар Пут

66.764

/

- Фасма а.д. Београд

18.318

18.418

- Каменолом Словац

18.619

14.200

- Палисад Златибор

5.978

4.800

- Путеви Инвест

71.165
10.797

/
26.167

479.632

296.824

- Златибор гас д.о.о. Златибор

Краткорочни орочени депозити:
-Banca Intesa а.д.Београд
-Uni Credit Bank Srbija а.д.Београд
-Raiffeisen banka а.д. Београд
-Aik Banka Београд
Краткорочни зајмови другим правним лицима:
- Путеви а.д. Ужице

- остала правна лица

Остали краткорочни пласмани

/
1.073.505
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28. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Текући рачуни

10.590

2.242

Девизни рачун

187.226

557.018

197.816

559.260

29. КАПИТАЛ
Основни капитал
Основни капитал Привредног друштва на дан 31.децембра 2015. и 2014. године износи 457.078
хиљада динара и представља акцијски капитал, који се састоји од 304.719 акција чија номинална
вредност износи 1.500. динара по акцији. Иписани и уплаћени новчани капитал евидентиран у
Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије износи ЕУР
5.588.043,64 на дан 11. априла 2008.године.
Структура акцијског капитала на дан 31.децембра 2015. и 2014. године приказана је у следећој
табели:
Износ у
Број акција
%
Акционари
хиљадама дин
Мићић Мића

73124

109.686,00

24,00

Зета ехпорт-импорт д.о.о.

20058

30.087,00

6,58

Радибратовић Зоран

16404

24.606,00

5,38

Ђурић Душко

14892

22.338,00

4,89

Смиљанић Радивоје

10525

15.788,00

3,45

9971

14.957,00

3,27

159745

239.616,00

52,43

304719

457.078

Салинк Лимитед Кипар
Остали

100

На седници Скупштине Привредног друштва одржаној 25.јуна 2015. године, донета је Одлука о
расподели дела остварене добити по годишњем обрачуну за 2014. годину за дивиденде акционарима
Привредног друштва у бруто износу од 87.921 хиљада динара.
Промене на капиталу су детаљније приказане у Извештају о променама на капиталу који је саставни
део ових финансијских извештаја.
30. РЕЗЕРВЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Законске резерве

20.825

20.825

Емисиона премија

251.628

251.628
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31. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Дугорочна резервисања исказана на дан 31.децембра 2015.године у износу од 5.775 хиљада динара
(31.децембар 2014.године-5.129 хиљада динара) у потпуности се односе на резервисања по основу
Јубиларних награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених.
Промене не дугорочним резервисањима у току 2015. и 2014.године су приказане у следећој табели:

У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Стање 1.Јануара

5.129

4.036

(2.354)

(1.907)

Резервисања у току године (напомена 12.)

3.000

3.000

Стање 31.Децембра

5.775

5.129

Испалте у току године

32. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Дугорочни кредити и зајмови у земљи
Banca Intesa а.д., Београд

243.252

-

Raiffeisen Bank а.д., Београд

121.626

-

19.386

228.000

384.264

228.000

Raiffeisen Bank а.д., Београд

(50.678)

-

Sberbank а.д., Београд

(19.386)

(208.614)

314.200

19.386

Sberbank а.д., Београд
Текућа доспећа:

Преглед најматеријалнијих обавеза по дугорочним кредитима у земљи на дан 31. децембар 2015.
године је дат у следећој табели:
Давалац кредита:

Датум
уговора

Годишња
каматна стопа

Banca Intesa а.д., Београд

01.07.2015.

3mEuribor+
2.90%

Raiffeisen banka
а.д., Београд

26.02.2015

3mEuribor+
2.70%

Рок доспећа
01.07.2022. уз grace период
од 2 године, после grace
периода у 60 рата
26.02.2018 у 24 рате од
којих прва доспева 13
месеци од датума првог
коришћења кредита
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33. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Краткорочни кредити у земљи:
Banca Intesa а.д., Београд

121.626

180.000

Raiffeisen Bank а.д., Београд

133.789

323.440

Unicredit banka а.д., Београд

91.219

120.958

Raiffeisen Bank а.д., Београд

50,678

-

Sberbank а.д., Београд

19.386

208.614

Остале краткорочне обавезе

187.905

55.149

604.603

888.161

Текућа доспећа дугорочних обавеза:

Преглед обавеза по краткорочним кредитима у земљи на дан 31.децембар 2015. године је дат у
следећој табели:
Давалац кредита:
Banca Intesa а.д.Београд
Raiffeisen banka
а.д.Београд
Raiffeisen banka
а.д.Београд
UniCredit banka
а.д.Београд

Датум
уговора

Годишња
каматна стопа

05.11.2015.

Рок
доспећа

У еур

2.45% 04.11.2016. 1.000.000

У
хиљадама
динара
121.626

29.09.2015. 1mEuribor+2.85% 31.10.2016.

600.000

72.976

02.11.2015

1mEuribor+2.85% 31.10.2016.

500.000

60.813

11.08.2015

1mEuribor+2.85%

750.000

91.219

11.08.2016

Остале краткорочне обавезе на дан 31. децембра 2015. године износе 187.905 хиљада динара и
односе се на UniCredit banka а.д., Београд (68.002 хиљаде динара) и Raiffeisen banka а.д.Београд
(119.903 хиљаде динара) по уговорима о позајмицама по текућем рачуну.

34. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Примљени аванси од:
-купаца у земљи
-купаца у иностранству
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Обавезе према добављачима
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи

33.404

22.254

Добављачи-матична у иностанству

102.226

3.919

Добављачи у земљи

399.759

512.724

70.416

83.181

605.805

622.078

Добављачи у иностранству

35. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Обавезе за зараде и накнаде зарада

27.846

24.479

Обавезе за порезе и доприносе

14.847

13.646

9.474

14.589

52.167

52.714

Остале обавезе

36. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Обавезе за порез из резултата

/

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

183

125

183

1.148

1.023

37. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Одложени приходи и примљене донације
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38. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
Потенцијалне обавезе по основу плативих и чинидбених гаранција на дан 31. децембра 2015. године
износе 2.874.752 хиљада динара ( 31.децембра 2014. године – 2.519.314 хиљада динара) и дате су у
наредној табели:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар 2015
Издате плативе и чинидбене гаранције банака:
-Banka Intesa a.d., Београд

1.014254

-Uni Credit Bank Srbija a.d. Београд

180.376

-Raiffeisen banka a.d. Београд

1.410.852

-Sber Banka

159.806
2.765.288

39. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
Потраживања и обавезе и приходи и расходи настали су из трансакција са повезаним правним
лицима:
Биланс стања
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Средства
Потраживања од купаца (напомена 25)
МПП Јединство д.о.о., Турнишче

/

13.111

Јединство металоградња а.д. Севојно

1.426

5.557

Ракета а.д.,Севојно

2.237

1.409

429.083

393.311

73

73

281

88

Металинг Еко д.о.о. Смедерево

1.152

1.028

Јединство инжењеринг,Москва

203.941

150.419

Јединство Ливница Пожега

86.200

/

Јединство д.о.о Зубин Поток

64.050

/

Ужице гас а.д. Ужице
МПП Јединство д.о.о. Подгорица
Златибор гас д.о.о. Златибор

788.443
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Краткорочни пласмани (напомена 27.):
Златибор гас д.о.о. Златибор

3.860

Ракета а.д.,Севојно

13.284

8.601

17.144

10.091

Дати аванси-Металоградња

/

1.574

Дати аванси-Словенија

/

9,253

23.814

/

Дати аванси-Зубин Поток

1.490

23.814
Укупно средства

10.827

829.401

585.914

20.825

18.767

37

23

554

385

5.896

2.964

998

992

46.435

/

592

115

/

2.927

5.500

/

54.638

/

155

/

135.630

26.173

62.302

407.092

Укупно обавезе

197.932

433.265

Обавезе, нето:

631.469

152.649

Обавезе
Обавезе из пословања (напомена 34.):
Јединство металоградња а.д. Севојно
Ракета а.д.,Севојно
Ужице гас а.д. Ужице
Златибор гас д.о.о. Златибор
Јединство инжењеринг,Москва
МПП јединство д.о.о. Турнишче
Металинг Еко Смедерево
Јединство Подгорица
Јединство Ливница д.о.о. Пожега
Јединство д.о.о. Зубин Поток
Јединство БХ д.о.о

Примљени аванси:
-Јединство Инжењеринг ,Москва
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40. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (наставак)
Биланс успеха
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Приходи
Приходи од продаје робе (напомена 5):
Јединство инжењеринг,Москва

358.043

МПП јединство д.о.о. Турнишче
Јединство д.о.о. Зубин Поток

/

6.580

16.951

63.513

/

428.136

Приходи од продаје производа и услига (напомена 6):
Јединство Металоградња а.д.Севојно

16.951

7.280

9.913

/

15

140.265

200.020

124

14

Ужице гас а.д. Ужице

39.020

30.347

Јединство Ливница Пожега

38.322

Ракета а.д.,Севојно
Јединство инжењеринг,Москва
Металинг Еко д.о.о., Смедерево

225.011

240.309

Финансијси приходи (напомена 14)
Ракета а.д.,Севојно

1.190

1.409

Златибор гас д.о.о. Златибор

281

88

Јединство Ливница Пожега

895

/

2.366

1.497

24.788

/

680.301

258.757

237.690

/

52.582

/

Други пословни приходи
Дивиденда Ужице гас а.д. Ужице
Укупно приходи
Расходи
Трошкови материјала (напомена 8):
Јединство инжењеринг,Москва
Јединство д.о.о. Зубин Поток
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Јединство Ливница Пожега

35.155

/

141

/

325.568

/

73.942

168.407

3.441

4.108

Ужице гас а.д. Ужице

1.369

797

Златибор гас д.о.о. Златибор

3.020

2.632

307.765

443.381

1.046

1.965

/

2.927

Јединство Ливница Пожега

5.163

/

Јединство д.о.о. Зубин Поток

1.529

/

155

/

397.430

624.217

722.998

624.217

42.697

365.460

Јединство Металоградња а.д.Севојно

Остали пословни расходи (напомена 11)
Јединство Металоградња а.д.Севојно
Ракета а.д.,Севојно

МПП Јединство д.о.о.Словенија
Металинг Еко д.о.о. Смедерево
Јединство Подгорица

Јединство БХ

Укупно расходи
Расходи, нето

41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Управљање ризиком капитала

Не постоји формалан оквир за управљање ризиком капитала Привредног друштва. Руководство
Привредног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверење да ће Привредно
друштво бити у могућности да одржи принцип сталности пословања,уз истовремено повећање
добити власника,путем оптимизације дуга, односно обавеза и капитала.
Лица која контролишу финансије на нивоу Привредног друштва врше преглед структуре капитала на
годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководсто Привредног друштва разматра цену капитала и
ризике повезане са врстом капитала.
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Показатељи задужености привредног друштва са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Задуженост*

918.803

907.547

Готовински еквиваленти и готовина

197.816

559.260

Нето задуженост

720.987

348.287

2.429.442

2.369.603

Рацио (однос) задужености према капиталу

0,378

0,383

Рацио (однос) нето задужености према капиталу

0,297

0,147

Капитал **

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијке обавезе
**Капитал обухвата износ укупног капитала
Категорије финансијских инструмената
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015

31. дeцeмбар
2014

Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани

9.819

9.824

1.570.726

1.887.508

51.545

5.425

Краткорочни финансијски пласмани

1.073.505

1.073.663

Готовински еквиваленти и готовина

197.816

559.260

2.903.411

3.535.680

Дугорочни кредити

314.200

19.386

Краткорочне финансијске обавезе

604.603

888.161

Обавезе према добављачима

606.588

622.078

6.966

13.913

1.532.357

1.543.538

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Финансијске обавезе

Остале обавезе
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ
Финансијски ризици укључују: тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се избегавају
умањењем изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не користи
посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога
што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано тржиште
тих инструмената у Републици Србији.

42.1 Тржишни ризик
У свом пословању Привредно друштво је изложено тржишном ризику који се јавља као девизни
ризик и ризик од промене каматних стопа.
Девизни ризик
Привредно друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских еквивалената и
готовине, обавезa по краткорочним и дугорочним кредитима. Привредно друштво не користи
посебне финансијске инструменте за заштиту од девизног ризика, односно ризика промене курсева
страних валута обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у Републици Србији.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и монетарних обавеза исказаних у страној валути на
датум биланса стања је следећа:
У хиљадама динара

ЕУР
УСД

Монетарна средства
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015.
2014.
940.685
1.676.016
258.816
931
1.199.501
1.676.947

Монетарне обавезе
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015.
2014.
865.775
321.044
10.789
321.044
876.564
642.088

Привредно друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР) и америчког долара
(УСД).При интерном проказивању девизног ризика користи се стопа осетљивости од 10% слабљења
или јачања курса динара у односу на наведене старне валуте. Уз препоствку да се исказана
монетарна средства и монетарне обавезе у страним валутама (која су прерачуната у динаре на крају
текуће и претходне године) основа за квантификацију ефекта,односно утицаја осетљивости промене
курса динара у односу на ЕУР и УСД,на следећој табели приказан је утицај промене курсева страних
валута за 10% на добитак.
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На дан 31.децембар 2015.

На дан 31.дрцембра 2014.

Утицај на добитак +/(-)

Утицај на добитак +/(-)

По основу прерачуна:

По основу прерачуна:

Средства Обавеза

Нето

Средства

Обавеза

(32.104)

Нето

Ако курс динара ослаби
за 10% у односу на:
ЕУР

94.068

(86.577)

7.491

167.602

УСД

25.882

(1.079)

24.803

93

119.950

(87.656)

32.294

167.695

ЕУР

(94.068)

86.577

(7.491)

(167.602)

УСД

(25.882)

1.079

(24.803)

(93)

87.656

(32.294)

(167.695)

/
(32.104)

135.498
93
135.591

Ако курс динара ојача
за 10% у односу на:

(119.950)

32.104 (135.498)
/

(93)

32.104 (135.591)

Ризик од промене каматних стопа
Привредно друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих
је уговорена варијабилна каматна стопа. Привредно друштво нема на располагању инструменте са
којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа.
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и
претходне године дата је на следећем прегледу:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани

9.819

9.824

1.570.726

1.887.508

51.545

5.425

Краткорочни финансијски пласмани

479.632

281.704

Готовина и готовински еквиваленти

197.816

559.260

2.309.538

2.743.721

593.873

791.959

2.903.411

3.535.680

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Варијабилна каматна стопа
Ктаткорочни финансијски пласмани
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Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима

606.588

622.078

6.966

13.913

613.554

635.991

Дугорочни кредити

314.200

19.386

Краткорочне финансијске обавезе

604.603

888.161

918.803

907.547

1.532.357

1.543.538

Остале обавезе

Варијабилна каматна стопа

За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом,анализа је састављена под претпоставком да
је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године. Према процени
Привредног друштва, повећање или смањење варијабилних каматних стопа у распону од 1 до 2% под
претпоставком да су све остале варијабле непромењене, у финансијким извештајима за 2015.годину
повећало би или смањило финансијске расходе у билансу успеха у распону од 3.249 хиљада динара
до 6.498 хиљада динара (за 2014.годину повећали би се или смањили финансијски приходи у билансу
успеха у распону 1.155 хиљада динара до 2.310 хиљада динара).
42.2 Кредитни ризик
Привредно друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Привредном друштву, што би по
овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Привредног друштва кредитном
ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик,
Привредно друштво уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће
инструменте обезбеђења плаћања.
Потраживања од купаца састоје се од великог броја потраживања,од којих се материјално значајан
део односи на следеће купце:
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
2015
Назив и седиште купца
А.Д. Путеви,Ужице

71.040

СМБ Градња,Суботица

60.661

Сетек Водовод Панчево

42.483

Хотел Палисад ,Златибор

38.187

Повер Електрик Национал Сурдулица

37.688

Министарство рударства и енергетике Београд

35.961

Делегација Европске Уније

34.566
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Еcotex д.о.о Словенија

21.962

ЈП ЕПС Дринско лимске ХЕ Б.Башта

15.154

Страбаг д.о.о. Топлана Нови Београд

10.382

Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан
31.децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели.
У хиљадама динара
Исправка
вредности
31.децембар

Бруто изложеност
31.децембар
Недоспела потраживања
од купца
Доспела исправљена
Потраживања
Доспела неисправљена
Потраживања
Укупно

2015

2014

2015

2014

580.230

618.796

/

/

173.101

175.144

(173.101)

(175.144)

990.496

1.268.712

/

/

1.743.827

2.062.652

(173.101)

(175.144)

Нето изложеност
31.децембар
2015

2014

580.230

618.796

/

/

990.496

1.268.712

1.570.726

1.887.508

Недоспела потраживања од купаца
Недоспела потраживања од купаца на дан 31.децембра 2015.године у иѕносу од 580.230 хиљаде
динара (31.децембра 2014.године – 618.796 хиљадe динара) односе се на потраживања од купаца по
основу продаје.

Доспела,исправљена потраживања од купаца
Доспела,исправљена потраживања од купаца на дан 31.децембра 2015.године износе 173.101 хиљаде
динара (на дан 31.децембра 2014.године – 175.144 хиљаде динара) и исправљена су у процењеном
износу ненаплативих потраживања.

Доспела,неисправљена потраживања од купаца
Привредно друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31.децембра 2015.године у износу од 990.496 хиљаде динара
(31.децембра 2014.године-1.268.712 хиљада динара) с обзиром да руководство Привредног друштва
сматра да није утврђена промена у кредитној способности купца,као и да се део ових потраживања
односи на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима обезбеђења
плаћања. Сходно томе,руководство Привредног друштва сматра да ће садашња вредност ових
Страна 36

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2015 године

МПП”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

потраживања бити наплаћена.
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
Старосна структура:
-до 30 дана

449.738

558.233

-од 31 до 365 дана

503.070

595.279

37.688

115.200

990.496

1.268.712

-преко 365 дана

Управљање обавезама према добављачима
Обавезе према добављачима на дан 31.децембра 2015.године износе 605.805 хиљада динара
(31.децембар 2014.године 622.078 хиљада динара). Сагласно политици управљања финансијским
ризицима,Привредно друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима
и сходно томе,добављачи не зарачунавају камату.

42,3 Ризик ликвидности
Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Привредног друштва. Привредно
друштво управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве,
континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања
одговарајућег односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза са
стањем на дан 31.децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на
недисконтованим токовима готовине финансијских
средстава и финансијских обавеза,уз
претпоставку да ће се финансијска средстава и финансијских обавеза, уз претпоставку да ће се
финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити према наведеној рочности
доспећа.
У хиљадама динара
Финансијска средства
31.децембар
2015
2014
Рочност
Мање од 1 месеца
Од 1 до 3 месеца
Од 3 месеца до 1 године
Од 1 до 5 година

1.016.194
1.306.535
542.994
37.688
2.903.411
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1.712.333
1.378.915
434.608
9.824
3.535.680

Финансијске обавезе
31.децембар
2015
2014
280.531
383.089
554.537
314.200
1.532.357

155.100
493.950
894.488
/
1.543.538
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43. СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31.12.2015.године Привредно друштво води 9 судских спорова у којима се јавља као тужена
страна. Укупна процењена висина свих спорова износи 7.949.563 динара.
На дан 31.12.2015.године Привредно друштво се јавња као тужилац у 3 судскa спорa чија је укупна
процењена вредност 8.647.478 динара.

44. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење
пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Привредног
друштва могу се разликовати од тумачења руководства Привредног друштва. Као резултат изнетог,
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Привредном друштву може бити
одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година.
То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од
пет година од када је обавеза настала.

45. ДEВИЗНИ КУРСEВИ
У динарима
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2015
2014
ЕУР
УСД

121.6261
111.2468

120,9583
99,4641

МПП”Јединство” АД
Digitally signed by Mića Mićić
Mića Mićić
1506673347-0806946790014
1506673347-08069467 Date: 2016.04.22 11:28:53
+02'00'
90014

______________________
Генерални директор
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MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015.
GODINU

Sevojno, april 2016.

MPP”JEDINSTVO” AD Prvomajska bb 31205 Sevojno

1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU















Osnovano 1947. godine u Užicu
Firma, odnosno naziv pod kojim Društvo posluje, glasi: Montažno proizvodno
preduzeće “Jedinstvo” za izradu i montažu termo i hidro instalacija i postrojenja,
akcionarsko društvo, Sevojno, Prvomajska b.b.
Skraćeni naziv firme glasi: MPP “Jedinstvo” a.d. Sevojno, Prvomajska b.b.
Sedište društva je u Sevojnu,
Adresa društva je: 31205 Sevojno, Ulica Prvomajska b.b.
Matični broj društva je 07188307; PIB 102136136
Registarski sud: Trgovinski sud Užice, broj registarskog uloška je 1-606-00
Osnovna šifra delatnosti preduzeća je 4399 – GraĎevinarstvo – ostali nepomenuti
specifični graĎevinski radovi,
Na osnovu obaveštenja NBS Beograd, MPP “Jedinstvo” a.d. Užice je razvrstano u
grupu velikih preduzeća
Oblik organizovanja: akcionarsko društvo (a.d.)
Prosečan broj zaposlenih u toku 2015. je 601 radnik.
Nominalna vrednost akcija je 1,500.00 din. ukupan broj akcija je 304.719 kom, a
u vlasništvu su 501 akcionara.
MPP “Jedinstvo” a.d. je kontrolno društvo sa sledećim procentualnim učešćem u
privrednim društvima:
Autokuća Raketa a.d.Sevojno
69,81%
MPP Jedinstvo-Metalogradnja a.d.Sevojno
52,83%
Užice gas a.d. Užice
70,00%
Zlatibor gas d.o.o. Zlatibor
100,00%
Euroteh d.o.o. Beograd
100,00%
Jedinstvo-Inženjering OOO Moskva
95,00%
MPP Jedinstvo d.o.o. Podgorica
100,00%
Metaling Eko Smederevo
100,00%
Feniks ICC Ljubljana
25,00%
MPP jedinstvo d.o.o. Turnišče
100,00%
Jedinstvo Livnica d.o.o. Pozega
100,00%
Jedinstvo d.o.o. Zubin Potok
100,00%
Jedinstvo BH d.o.o. Foca
100,00%

Predstavništva:


MPP „Jedinstvo“ dsd. Tivat, Crna Gora

Nadzorni odbor MPP“Jedinstva“ a.d. čine:



Mića Mićić, dipl.ecc.predsednik nadzornog
Jedinstvo grupe.
Dobrosav Andrić, dipl.inž.maš.,član

odbora i

ujedno predsednik

Strana 1

MPP”JEDINSTVO” AD Prvomajska bb 31205 Sevojno



Ninko Tešić,dipl.ecc. član

Menadţment Jedinstva čine Izvršni direktori društva:








Marko Bataković, dipl.inž.graĎ., generalni direktor,
Smiljanić Radivoje, dipl.inž.maš.,zamenik direktora,
Radibratović Zoran, dipl.inž.maš., tehnički direktor,
Ristović Snežana, dipl.ekon., direktor ekonomsko-finansijskog sektora,
Đurić Duško, dipl.inž.maš., direktor predstavnišva Beograd,
Stanić Blagoje dipl.inž.maš., direktor sektora gasifikacija,
Đurić Aleksandar dipl.inž.maš., direktor radova u Rusiji.

Preduzeće izabrano da vrši reviziju finansijskih izveštaja za 2015,god. је “UHY Revizija”
doo Kosovska 1/IV 11000 Beograd.

Društvo je aktivno na svim područjima hidrotehnike i vodoprivrede, toplifikacije,
gasifikacije, komunalnoj i industrijskoj hidrotehnici, snabdevanju industrije i naselja vodom,
zaštiti voda od zagaĎivanja, proizvodnji procesne opreme za toplifikaciju, klimatizaciju,
ventilaciju, prečišćavanje voda za piće i industrijskih otpadnih voda kao i opremi za putnu
privredu.
Po sistemu inženjering “ključ u ruke” MPP “Jedinstvo” a.d. projektuje i izvodi:
 visokogradnju, izgradnju i rekonstrukciju kompletnih objekata
 instalacije centralnog grejanja, klimatizacije, vodovoda i kanalizacije; stambenih objekata,
poslovnih objekata, industrijskih objekata, hotela, škola, zdravstvenih objekata;
 sisteme centralnog snabdevanja toplotom naselja i industrijskih zona;
 postrojenje za pripremu, uskladištenje i razvod: pare, tople i vrele vode, komprimiranog
vazduha, gasa i tečnih goriva;
 toplane;
 sisteme odsisavanja i pneumatskog transporta;
 radove na sistemima za snabdevanje vodom za piće i indstrijskom vodom;
 radove na izgradnji spoljnih instalacija :
 magistralnih cevovoda vode za piće, kanalizacije, kolektora, gasovode, toplovoda,
naftovoda i sl;
 radove na instalacijama protivpožarne zaštite.

U sklopu svog proizvodnog programa MPP “Jedinstvo” a.d. proizvodi i ugraĎuje:
 ekspanzione posude;
 rezervoare i cisterne za tečno gorivo i vodu;
 kolektore i elemente za solarno grejanje;
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 procesnu i tehnološku opremu za prečišćavanje vode za piće industrijskih i fekalnih
otpadnih voda;
 opremu za putnu privredu i graĎevinarstvo: posipače peska i soli, raonike;
 sve vrste oplate i opreme za graĎevinarstvo;
 opremu i ureĎaje za prednaprezanje betonskih elemenata;
 mostovsku i elastičnu odbojnu ogradu i ostalu čeličnu galanteriju;
 antikorozionu zaštitu cevi, elemenata i opreme na bazi epoksidnih i betonskih premaza;
 termoizolaciju cevi i opreme;
 zaštitu cevi cementnim malterom po tehnologiji “BROCHIER” i “PONT-A-MOUSON”-a
Pored navedenih delatnosti društvo vrši i usluge meĎunarodnog transporta i špedicije.
Najnovija delatnost društva sa tendencijom ubrzanog razvoja je skupljanje,tretman i
odlaganje opasnog i neopasnog otpada.
Preduzeće poseduje sertifikat za sistem upravljanja ISO 9001:2008. registracioni broj
sertifikata SN10/1990, sertifikat zaštite životne stedine ISO 14001:2004, registracioni broj
sertifikata SN10/1991 kao i sertifikat za projektovanje, izradu i montažu hidro, termo, gasnih i
elektro instalacija i postrojenja, izvoĎenje radova u oblasti visoko i nisko gradnje ONSAS
18001:2007 registracioni broj sertifikata SN10/1474. MPP „Jedinstvo“ a.d. je dobilo i Licencu za
obavljanje poslova bezbednosti i zdravnja na radu. Broj licence 164-02-00013/2008/01.
MPP «Jedinstvo» ad ima:
- licencu za izvoĎenje od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike
Srbije, za izradu i montažu termo i hidro instalacija i postrojenja
- rešenje za ispitivanje varova bez razaranja (radiografija, ultrazvučna kontrola, penetranti)
izdato od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije
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Organizaciona šema:

2, OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI
GraĎevinska privreda Srbije je i u 2015. godini poslovala u izrazito nepovoljnom
privrednom ambijentu, koji je doveo do značajnog smanjenja obima poslova. Jaka konkurencija
I sve teže dobijanje posla, odnosno dobijanje posla po nižim cenama koje diktira tržište,u
znatnoj meri su imali uticaj na poslovanje u 2015,godini.
Znatan uticaj na poslovanje predstavlja i stalni rast inflacije i kontinuirana depresijacija dinara u
odnosu na euro.
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2,1 Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja je sledeća:
u 000 dinara
Red.
br.
1
1

2

3

4

Struktura bruto rezultata
2
Poslovni prihodi i poslovni
rashodi
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Poslovni rezultat
Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Finansijski rezultat
Ostali prihodi i rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Rezultat ostalih prihoda i
rashoda
Ukupan bruto rezultat
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI

Ostvareno u 2014.
g.
iznos
%
3
4

Plan za 2015. g.
iznos
5

%
6

97,67
97,56
100,00

4.770.391
4.544.763
225.628

95,23
96,14
80,01

4.200.000
4.000.000
200.000

163.402
79.828
83.574

3,26
1,69
29,64

50.000
50.000
0

75.658
102.866

1,51
2,18

-27.208

-9,65

Ostvareno u 2015.
g.
iznos
%
7
8

Indeks
7:3
9

7:5
10

3.790.610
3.644.020
146.590

96,72
96,92
91,86

79,46
80,18
64,97

90,25
91,10
73,30

1,16
1,22
0,00

115.337
94.310
21.027

2,94
2,51
13,17

70,58
118,14
25,16

230,67
188,62
0.00

50.000
50.000

1,16
1,22

13.354
21.386

0,34
0,57

17,65
20,79

26,71
42,77

0

0,00

-8.032

-5,03

29,52

0,00

5.009.451
4.727.457

100,00
100,00

4.300.000
4.100.000

100,00
100,00

3.919.301
3.759.716

100,00
100,00

78,12
79,53

91,15
91,70

Dobitak/gubitak pre oporezivanja

281.994

100,00

200.000

100,00

159.585

100,00

56,59

79,79

Neto dobitak/gubitak
Prosečan broj akcija tokom godine
Neto dobitak po akciji (u dinarima)

244.094

180.000

147.757

60,53

82,09

304

304

304

801

486

1. Poslovni prihodi u ukupnim prihodima cine 96,72 % a sastoje se iz ostvarene
realizacije-izvedenih radova, prihoda od transportnih usluga,od prometa sekundarnih
sirovina i prihoda od zakupnina.
- Prodaja usluga u zemlji, odnosno ostvarena realizacija u iznosu od 2.239,000.000 din. čini
59% u ukupnim poslovnim prihodima (preračunato u eur po kursu na dan 31.12.2015.
ostvarena neto realizacija u zemlji iznosi oko 18.400.000 eur), što pokazuje smanjenje u
odnosu na 2014.godinu.
Objekti na kojima je ostverena najveća realizacija (neto u eur) su:
fabrika “Swarovski” u Subotici
1,925,000
vodovod u Valjevu - Kolubara
1,550,000
MHE Bali kamen u Ribnici
1,350,000
vodovod na severu Kosova
1,150.000
vodovodi u Loznici, Kraljevu, Pančevu
1,450,000
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rekonstrukcija više škola
transfer stanica u Čačku
Retail park u Subotici

900,000
530,000
820,000

i drugi ne manje značajni objekti:rekonstrukcija forenzičkog centra u Beogradu,cevovod u
Arilju,postrojenje u Brodarevu, rekonstrukcija mosta na Limu I dr.
- U strukturi poslovnih prihoda značajan udeo od 33% imaju prihodi od prodaje proizvoda i
usluga, odnosno ostvarena realizacija u inostranstvu koja iznosi 1.250.000.000 din., što daje
protivvrednost od oko 10,500.000 eur.
Od ukupno ostvarene realizacije u inostranstvu oko 60% odnosi se na realizaciju ostvarenu u
Sloveniji gde su i završeni radovi U Rusiji se tokom 2015,godine usled problema sa
kursom rublje nije ispunio planirani obim realizacije, na objektu Skolkovo – Naučno
istraživački centar u Moskvi.
- Prihod po osnovu prometa sekundarnih sirovina čini iznos od 90,000,000din. , učestvuje u
poslovnim prihodima sa 2,4 %, i pokazuju znatno smanjenje učešća u odnosu na prošlu
godinu, što je pre svega izazvano padom cene sirovina na svetskoj berzi.
- Prihod po osnovu eksternog transporta čini iznos od 73.000.000 din. i ne menja procentualno
učešće u poslovnim prihodima u odnosu na prošču godinu.
- Poslednji,odnosno prihodi sa najmanjim učešćem u strukturi poslovnih prihoda su prihodi
od zakupnina poslovnog prostora i iznose 15.100.000. din.
2. Finansijski prihodi ostvareni u iznosu od 115.300.000 din., čine 2,9% ukupnih prihoda i
sastoje se od:
 prihoda od kamata sa iznosom od
41.175.000 din.
 naplaćene dividende od Užice gasa
24.788.000din.
 pozitivnih kursnih razlika sa iznosom od
49.373.000 din.
3. Vanredni (neposlovni) prihodi iznose 13.350.000 din. a uglavnom su prihodi iz ranijih
godina naplata ranije otpisanih potraživanja, prihodi od smanjenja obaveza kao i prihodi od
prodaje osnonovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja.
Ukupni rashodi
Ukupni rashodi u 2015. godini iznose 3.759.716.000 din. U njihovoj strukturi poslovni rashodi
učestvuju sa 96,92 % i iznose 3.644.020.000 din. Finansjiski rashodi iznose 94.310.000 din. i
učestvuju u ukupnim rashodima sa 2,51% dok vanredni-ostali rashodi iznose 21.386.000 din. i
učestvuju sa 0,57%.
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-Nabavna vrednost prodate robe
-Troškovi materijala:
Troškovi direktnog materijala
Troškovi režijskog materijala
Troškovi jednokratnog otpisa alata i
invetara
Troškovi goriva i energije

2014.
Iznos
%
100
178.336

000 dinara
2015.
Iznos
%
100
306.512

Indeks
171,87

1.448.211 100,00
1.256.236 81,40
5.559
0,2

1.159.682 100,00
943.496 81,40
2.592
0,2

80,08
75,10
46,63

25.917

2,7

31.084

2,7

119,94

160.499

15,7

182.510

15,7

113,71

Troškovi zarada i naknada zarada:
Troškovi neto zarada
Nakn.članovima upr.i nadz odbora
Porezi i dop.na zarade
Plaćanja privremeno zaposlenima
Dnevnice za sl.put
Smeštaj i ish.na terenu
Prevoz radnika
Troškovi nakanda-mleko
Pomoć radnicima
Stipendije

633.615 100,00
326.337 52,21
5.002 0,83
183.480 29,46
46.682 4,20
33.014 6,10
23.526 4,37
13.676 2,54
272 0,02
973 0,17
653 0,10

630.255 100,00
329.046 52,21
5.241 0,83
185.701 29,46
26.497 4,20
38.440 6,10
27.540 4,37
15.992 2,54
114 0,02
1.073 0,17
611 0,10

99,47
100,83
104,78
101,21
56,76
116,44
117,06
116,93
41,91
110,28
93,57

Troškovi amortizacije i rezervisanja

159.245 100,00

125.799 100,00

79,00

2.125.356 100,00
14.963 2,21
14.847 1,10
18.860 1,40
826 0,08
1.982.479 87,48
16.921 2,34
6.143 0,54
5.379 0,36
9.329 1,00
31.528 2,26
707 0,09
21.513 0,97
1.861 0,17

1.421.772 100,00
31.597 2,21
15.584 1,10
19.880 1,40
1.189 0,08
1.243.799 87,48
33.283 2,34
7.610 0,54
5.078 0,36
14.226 1,00
32.103 2,26
1.276 0,09
13.769 0,97
2.378 0,17

66,90
211,17
104,96
105,41
143.95
62,74
196,70
123,88
94,40
152,49
101,82
180,48
64,00
127,78

79.828 100,00
39.502 54,38
40.326 45,62

94.310 100,00
51.285 54,38
43.025 45,62

118,14
129,83
106,69

102.866 100,00

21.386 100,00

20,79

-Ostali poslovni rashodi:
Troškovi transportnih usluga
Troškovi održavanja
Trošak zakupnine
Troškovi reklame i propagande
Troškovi usluga kooperanata
Ostale proizvodne usluge
Troškovi poreza
Troškovi reprezentacije
Premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi naknada
Ostali nematerijalni troškovi
B. Struktura finansijskih rashoda:
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
C. Ostali rashodi :
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Manjkovi
Otpis obrtnih sredstava
Ostali neposlovni rashodi
ObezvreĎivanje potraživanja

401
1.978
26.770
73.717

6,27
0,45
72,54
20,74

1.340
97
15.514
4.435

6,27
0,45
72,54
20,74

334,16
4,90
57,95
6,02

2.2 Struktura bilansa stanja
Ostvareno u 2014.g.
iznos
%
3
4

Ostvareno u 2015.g.
iznos
%
5
6

Indeks
5:3
7

Red.Br

Struktura bilansa stanja

1

2

1

Stalna imovina

965.667

19,06

1.191.870

25,38

123,42

- Nekretnine I oprema

818.966

16,17

734.664

15,64

89,71

- Dugoročni fin.plasmani

146.701

2,90

457.206

9,74

311,66

11.556

0,23

16.983

0,36

146,96

4.088.926

80,71

3.487.392

74,26

85,29

554.686

10,95

590.890

12,58

106,53

1.901.317

37,53

1.625.181

34,61

85,48

559.260

11,04

197.816

4,21

35,37

0

0,00

0

0

4.696.245

92,70

2

Odložena poreska sredstva

3

Obrtna imovina
- Zalihe
- Potraživanja
- Gotovina
- Porez na dodatu vrednost

4

Ukupna aktiva

5.066.149

5

Kapital

2.369.603

46,77

2.429.442

51,73

102,53

708.706

13,99

708.706

15,09

100,00

1.646.214

32,49

1.706.050

36,33

103,63

0

0,00

0

- Osnovni kapital
- NerasporeĎeni dobitak

6
7

- Gubitak iz preth. perioda
Dugoročna rezerv. i
obaveze
Kratkoročne obaveze

24.515

0,48

319.975

6,81

1.305,22

2.672.031

52,74

1.946.828

41,45

72,86

- Kratkoročne fin.obaveze

888.161

17,53

604.603

12,87

48,07

1.106.122

21,83

682.580

14,53

61,71

622.078

12,28

605.805

12,90

97,38

- Ostale kratkoročne obaveze

52.714

1,04

52.167

1,11

98,96

- Obaveze po osnovu PDV-a

2.956

0,06

1.673

0,04

56,60

- Primljeni avansi
- Obaveze iz poslovanja

0

0,00

8

Ukupna pasiva

5.066.149

4.696.245

92,70

9

Vanbilansna aktiva

2.519.314

2.765.288

109,76

10

Vanbilansna pasiva

2.519.314

2.765.288

109,76
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2.2 POKAZATELJI LIKVIDNOSTI
Jedan od najrelevantnijih pokazatelja koji ukazuje na finansijsku situaciju privrednog društva je
pokazatelj likvidnosti. Pokazuje sposobnost dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze u
rokovima dospeća. Sledeći polazatelji likvidnosti se najčešće primenjuju u analizi.
Opšti racio likvidnosti
Ovaj pokazatelj likvidnosti izračunava se stavljanjem u odnos obrtnih sredstava sa kratkoročnim
obavezama Opšti racio likvidnosti pokazuje stepen pokrivenosti obaveza koje dospevaju za
plaćanje u periodu do godinu dana sa ukupnom obrtnom imovinom
Pomoću njega može se sagledati sposobnost plaćanja kratkoročnih obaveza - sa koliko dnnara
obrtne imovine (koja uključuje zalihe, stalna sredetva namenjena prodaji, potraživanja,
kratkoročpe fiiansijske plasmane i gotovinu) je pokriven 1 dinar kratkoročnih obaveza. Što je
ovaj pokazatelj veći, to se likvidnost ocenjuje kao povoljnija i obrnuto.

2015

2014

Ovaj racio pokazuje da je svaki dinar kratkoročnih obaveza pokriven je sa 1,53 diiara obrtne
imovine u 2014 godini odnosno 1,79 dinarom u 2015 godini. U proteklom periodu je došlo do
pada opšte likvidnosti .

2,3. POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE
Poslovanje privrednog društva može se finansirati iz različitih izvora koji se mogu podeliti na
sopstvene i pozajmljene. Odnos izmeĎu sopstvenih i pozajmljenih izvora finansiralje ukazuju na
kvalitet finaisijske structure, sigurnost poverilaca i mogućnost održivog razvoja preduzeća.
Najčešće korišćeni pokazatelji su Stepen zaduženosti I racio sopstvenog kapitala
Stepen zaduženosti
Stepen zaduženosti pokazuje stepen finansiranja poslovanja iz tuĎih izvora – obaveza Stepen
ukupne zaduženosti (debt percentage) pokazuje koliko se preduzeće finansira iz pozajmljenih
izvora finansiranja tj. koliko je učešće dugova i obaveza u ukupnoj finansijskoj strukturi. Što je
ovaj pokazatelj manji, to je finansijska struktura bolja, a preduzeće sigurnije i solventnije.
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2015

2014

Ovaj racio pokazuje da je zaduženost u 2015 godini u odnosu na 2014 godinu smanjila se sa
53,22% na 48,31%.
Racio sopstvenog kapitala
Pomoću ovog racia možemo sagledati koliki je udeo sopstvenih izvora finansiranja u ukupnoj
pasivi, odnosno u kojoj meri se privredno društvo finansira iz sopstvenog kapitala (equity
percentage). Što je veći, to je sigurnost i solventnost veća, i obrnuto.

2015

2014

Ovaj racio pokazuje da je privredno društvo svoja ulaganja finansiralo iz sopstvenih izvora u
2014 god sa 46,77 % a 53,23% iz obaveza dok u 2015 god 51,73 je finansirano iz sopstvenih
izvora a 48,27% iz obaveza. U tekućem period je doslo do povećanja finansiranja iz sopstvenih
izvora a smanjenja finansiranja iz obaveza.

2,4. POKAZATELJI OBRTA
Pomoču pokazatelja obrta utvrĎuje se efikasnost raspolaganja sredstvima i resursima preduzeća.
Pomoću njih se utvrĎuje brzina obrta pojedinih komponenti proizvodno-prometnog ciklusa.
Najčešće korišćeni pokazatelji obrta su: Prosečno vreme naplate potraživanja od kupaca, ,
Prosečan vreme plaćanja obaveza prema dobavljačima
Prosečno vreme naplate potraživanja
Ovaj racio pokazuje prosečno trajanje jednog obrta, tj. broj dana vezivanja sredstava u
potraživanjima.
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2015

2014

Za naplatu potraživanja od kupaca u 2014 god je trebalo 134 dana dok u 2015 god taj period
iznosi 167 dana.
Prosečno vreme plaćanja obaveza prema dobavljačima
Prosečna starost dobavljača predstavlja broj dana koji u proseku doĎe od prijema ulazne
fakture I nastanka obaveze pa so izmirenja obaveze prema dobavljaču. Овај показатељ
приказује за колико дана се, у просеку, изврши плаћање добављачима.

2015

2014

U tekućoj godini privredno društvo je plaćalo obaveze prema dobavljačima posle 57 dana dok je
u protekloj godini privredno drustvo izmirivalo svoje obaveze za 137 dana.
2,5. POKAZATELJI RENTABILNOSTI
Rentabilnost predstavlja jedan od osnovnih principa reprodukcije koji se svodi na zahtev da se
ostvari maksimalna dobit i prinos sa što manje angažovanih sredstava u procesu poslovanja.
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Stopa poslovnog dobitka
Stopa poslovnog dobntka izračunava se na bazi bilansa uspeha stavljanjem u odnos poslovnog
dobitka (ili gubitka) sa ukušgam poslovnim prihodima.
Stopa poslovnog prihoda pokazuje stopu bruto marže koju ostvaruje poslovni subject kao
procentualno učešće poslovnog dobitka u prihodima iz redovnog poslovanja.

2015

2014

Privredno društvo je na svakih 100 dinara poslovnih prihoda posle pokrića poslovnih rashoda u
tekućoj godini ostvarilo bruto zaradu od 3.87 din dok je taj iznos u 2014 god bio 4.72 dinara.
Stopa prinosa na imovinu
Stepen prirasta ukupno angažovanih poslovnih sredstava utvrĎuje se stopom prinosa na imovinu
koja se dobija stavljanjem u odnos poslovnog dobitka sa prosečnim poslovnom imovinom. Stopa
prinosa na imovinu pokazuje rentabilnost ukupnih sredstava bez obzira na finansijsku strukturu
izvore finansiranja I efekat finansijskog leveriĎža

2015

2014

Privredno društvo je u tekućoj godini na svakih 100 dinara angažovane imovine ostvarilo prirast
od 3,00 dinara dok je u 2014 god na svakih 100 dinara ostvarilo prirast od 4,85 dinara.
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3. OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA PRIVREDNOG DRUŠTVA U NAREDNOM
PERIODU
Zbog oscilacija na tržištu I nestabilnih ekonomskih kretanja uopšte,pouzdano planiranje je
jako otežano. A I kada se uspe u dobijanju posla ostaje takoĎe značajan rizik likvidnosti
koji treba preduprediti kako bi društvo moglo da odgovori dospelim obavezama u već
pogoršanim opštim uslovima finansiranja koja nose I kreditni I kamatni rizik.
Bez obzira na prethodno pomenute rizike ,sigurno je da se poslovna politika društva u
narednom periodu neće menjati, tako da se maksimalnim angažovanjem na osvajanju novih
poslova očekuje prihod veći za oko 20% od prošle, odnosno da će se dostići nivo prihoda
iz 2014,godine. Tome u prilog ide I činjenica da već u prvom kvartalu tekuće godine ima
obezbeĎenog posla u planiranom obimu.

4 VAŢNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA
IZVEŠTAJNE GODINE
Najvažniji dogaĎaji se tiču obezbeĎenja pune uposlenosti i radnika i opreme. Početkom
godine otvoren je posao u Baru, Crnoj Gori, vredan preko 8 miliona eur-a. Značajno je
da smo ušli i na novo tržište u Foči, Republika Srpska, gde se radi na poslu vrednom oko
2,5miliona eur-a. U Srbiji je potpisano nekoliko ugovora od kojih su značajniji transfer
stanice u Subotici, ugovor oko 3,2miliona eur-a I skladište naftnih derivata u Novom Sadu,
ugovor oko 3,8miliona eur-a.
5 ,ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA
Neki posebno značajan posao sa povezanim licima se ne može izdvojiti, ali je najvažnije
da se sve transakcije sa povezanim licima vrše po tržišnim uslovima kao I za druge
poslovne subjekte. Samim tim tržište je I diktiralo obim transakcija izmeĎu povezanih lica
, koji u svakom slučaju nije drastično promenjen u odnosu na prošlu godinu, tako da nije
ni imao značajnijeg uticaja na finansijsko stanje I rezultate poslovanja društva.
6. PODACI O SOPSTVENIM AKCIJAMA :
Na osnovu odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu , Društvo poseduje
ukupno 5.668 sopstvenih akcija nominalne vrednosti 1.500 dinara , odnosno 1,86 % od ukupnog
broja akcija sa pravom glasa.
Razlozi za sticanjem sopstvenih akcija su predostrožnost uprave u cilju izbegavanje neposredne
štete po društvo kroz bilo koji vid promene na kapitalu protivno principima valjane
korporativne prakse i organizacione strukture kojima se nastoje zaštititi interesi akcionara i
pozitivno poslovanje društva .
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7. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
1. Kodeks korporativnog upravljanja donet je i usvojen od strane Skupštine društva dana
01.06.2012.godine pod brojem 7199/14. Kodeks je objavljen na oglasnim tablama i
na internet stranici društva wwwmppjedinstvo.co.rs .
2. Društvo sprovodi svoj Kodeks korporativnog upravljanja u kome su uspostavljeni
principi korporativne prakse, naročito u vezi sa pravima akcionara, transparentnošću i
javnošću poslovanja.
3. Društvo ne poseduje interni akt kojim se posebno reguliše materija vezana za
poslovnu tajna, uslove primanja i davanja poklona , reprezentacija i dr. obzirom da je
isto obuhvaćeno usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja društva .
4. Dugi niz godina Društvo konstantno razvija poslovnu saradnju sa obrazovnim
institucijama u cilju školovanja deficitarnog kadra u oblasti graĎevinarstva , vrše se
stalne obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Društvo takoĎe omogućava obavljanje
stručne prakse ( kako Ďacima, tako i studentima) za obrazovne profile koje poseduje u
svojoj organizacionoj strukturi. Praksa je kompanije da stipendira studente na
fakultetima koji odgovaraju njegovoj delatnosti.
5. Nije bilo odstupanja od pravila i principa Kodeksa korporativnog upravljanja.
Podnosilac Izveštaja
Direktor
Sevojno, april 2016

Mića Mićić
1506673347-080694
6790014

Digitally signed by Mića Mićić
1506673347-0806946790014
Date: 2016.04.22 11:34:22
+02'00'

________________________
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Beogradska berza
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
5/2704
27.04.2016.

IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, finansijski izveštaj Jedinstva za 2015. godinu
sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom
položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na
kapitalu javnog društva.

Generalni direktor
___________________

Beogradska berza
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
5/2704/2
27.04.2016.

IZJAVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I
RASPODELI DOBITI
Redovni godišnji finansijski izveštaji za 2015. godinu i Izveštaj revizora nisu usvojeni s
obzirom da godišnja sednica Skupštine društva još nije održana.
Navedeni izveštaji kao i donošenje Odluke o raspodeli dobiti biće na dnevnom redu
redovne Skupštine akcionara.
Generalni direktor
___________________
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