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

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA 2016. GODINU
SADRŽAJ

1. KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2016.
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje)
2. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
3. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2016.
BILANS STANJA
na dan

31.12.2016.

u hiljadama dinara

Iznos
Pozicija

AOP

1

2

31.12.2016.

31.12.2015.

3

4

AKTIVA
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

0001

2.212.736

2.179.651

B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +
0034)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 +
0007 + 0008 + 0009)

0002

2.222.697

1.884.619

0003

25.171

56.787

0004

0

0

0005

238

267

0006

15.503

46.937

0007

5.111

1.717

0008

1.920

5.467

0009

2.399

2.399

II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 +
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010

1.987.749

1.739.043

1. Zemljište

0011

120.780

81.064

2. Građevinski objekti

0012

878.947

766.261

0013

607.440

481.830

0014

137.608

88.150

0015

0

0

0016

242.974

321.738

0017

0

0

0018

0

0

0019

0

0

1. Ulaganja u razvoj
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke,
softver i ostala prava
3. Gudvil
4. Ostala nematerijalna imovina
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Avansi za nematerijalnu imovinu

3. Postrojenja i oprema
4. Investicione nekretnine
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
8. Avanski za nekretnine, postrojenja i opremu
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

0020

0

0

0021

0

0

3. Biološka sredstva u pripremi

0022

0

0

4. Avansi za biološko sredstva

0023

0

0

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (
0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)

0024

209.777

88.789

1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica

0025

0

0

2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim
poduhvatima
3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od
vrednosti raspoložive za prodaju

0026

3.376

0

0027

11.214

10.044

4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima

0028

0

0

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima

0029

0

0

6. Dugoročni plasmani u zemlji

0030

85.582

62.974

7. Dugoročni plasmani u inostranstvu

0031

0

0

8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća

0032

0

0

9. Ostali dugoročni finansijski plasmani

0033

109.605

15.771

V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
(0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)

0034

0

0

1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica

0035

0

0

2. Potraživanja od ostalih povezanih lica

0036

0

0

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit

0037

0

0

4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom
lizingu

0038

0

0

5. Potraživanja po osnovu jemstva

0039

0

0

6. Sporna i sumnjiva potraživanja

0040

0

0

7. Остала дугорочна потраживања

0041

0

0

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

0042

51.664

17.538

G. OBRTNA IMOVINA
(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)

0043

7.131.849

4.803.885

0044

2.462.802

1.146.353

0045

1.403.658

839.278

1. Šume i višegodišnji zasadi
2. Osnovno stado

I. ZALIHE (0045+0046+0047+0048+0049+0050)
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar

0046

707.230

3.744

0047

71.029

45.189

0048

39.682

43.502

0049

3.918

3.918

6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge

0050

237.285

210.722

II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)

0051

2.387.684

1.662.052

1. Kupci i zemlji - matična i zavisna pravna lica

0052

0

0

2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica

0053

0

0

0054

0

0

0055

0

0

0056

1.073.211

811.572

0057

1.314.473

850.480

7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje

0058

0

0

III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA

0059

53.317

0

IV. DRUGA POTRAŽIVANJA

0060

112.090

63.952

V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(0063+0064+0065+0066+0067)
1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna
lica
2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna
lica

0061

266

0

0062

1.242.864

1.389.506

0063

0

0

0064

37.186

0

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

0065

52.141

479.632

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0066

405.783

318.404

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani

0067

747.754

591.470

0068

434.729

291.152

0069

360.737

249.059

IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0070

77.360

1.811

D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA
(0001+0002+0042+0043)

0071

11.618.946

8.885.693

Đ. VANBILANSNA AKTIVA

0072

4.022.687

2.801.191

2. Nedovršena proizvodnje i nedovršene usluge
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sredstva namenjena prodaji

3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica
5. Kupci u zemlji
6. Kupci u inostranstvu

VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST

PASIVA
А. KAPITAL (0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)
I. OSNOVNI KAPITAL
(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)

0401

5.317.275

4.951.302

0402

801.445

824.461

0403

549.179

549.179

0404

0

23.107

0405

0

0

4. Državni kapital

0406

0

0

5. Društveni kapital

0407

0

0

6. Zadružni udeli

0408

0

0

0409

251.628

251.628

0410

637

637

0411

2.212.736

2.179.651

0412

8.502

8.502

0413

34.165

34.074

0414

0

0

0415

2.087

2.363

0416

0

0

VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)

0417

2.275.344

1.919.255

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina

0418

1.866.112

1.822.354

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

0419

409.232

96.901

IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE

0420

0

0

0421

0

0

0422

0

0

0423

0

0

1. Akcijski kapital
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Ulozi

7. Emisiona premija
8. Ostali osnovni kapital
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
IV. REZERVE
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU
REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,
NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG
SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa
grupe 33 osim 330)
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA
OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG
SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa
grupe 33 osim 330)

X. GUBITAK (0422+0423)
1. Gubitak ranijih godina
2. Gubitak tekuće godine

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(0425+0432)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
(0426+0427+0428+0429+0430+0431)

0424

457.104

341.846

0425

200.472

6.672

1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku

0426

0

0

2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih
bogatstava

0427

0

0

3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja

0428

0

0

0429

44.084

6.196

5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova

0430

0

0

6. Ostala dugoročna rezervisanja

0431

156.388

476

II. DUGOROČNE OBAVEZE
(0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)

0432

256.632

335.174

0433

0

19.625

0434

0

0

0435

0

0

4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u
periodu dužem od godinu dana

0436

0

0

5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji

0437

236.655

314.200

6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0438

16.471

0

0439

3.506

1.349

8. Ostale dugoročne obaveze

0440

0

0

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

0441

5.409

4.293

G. KRATKOROČNE OBAVEZE
(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
(0444+0445+0446+0447+0448+0449)

0442

5.839.158

3.588.252

0443

1.533.633

626.963

1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica

0444

1

0

2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica

0445

0

0

3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

0446

1.001.832

436.766

4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu

0447

0

0

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava
obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

0448

0

0

0449

531.800

190.197

4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima

7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga

0

0450

2.474.022

1.790.582

III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)

0451

1.621.450

1.022.939

1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji

0452

0

81

2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu

0453

0

0

3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji

0454

0

0

4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu

0455

0

0

5. Dobavljači u zemlji

0456

800.942

556.266

6. Dobavljači u inostranstvu

0457

789.456

466.358

0458

31.052

234

IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

0459

113.344

90.808

V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I
DRUGE DAŽBINE

0460

21.605

41.026

0461

72.262

3.126

VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

0462

2.842

12.808

0463

0

0

DJ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0

0464

11.618.946

8.885.693

Е. VANBILANSNA PASIVA

0465

4.022.687

2.801.191

II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

7. Ostale obaveze iz poslovanja

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
(0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-04110402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0

BILANS USPEHA
od

1.1.2016.

do

31.12.2016.

u hiljadama dinara

Pozicija

AOP

Iznos
1.1-31.12.

1
А. POSLOVNI PRIHODI
(1002+1009+1016+1017)
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE
(1003+1004+1005+1006+1007+1008)
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim
pravnim licima na domaćem tržištu
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim
pravnim licima na inostranom tržištu
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim
pravnim licima na domaćem tržištu
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim
pravnim licima na inostranom tržištu

2
1001

2016.
3
5.980.277

1002

379.447

436.709

1003

796

0

1004

8.677

0

1005

0

0

1006

0

0

5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

1007

356.870

348.430

6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

1008

13.104

88.279

II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I
USLUGA ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015)
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem
tržištu
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
matičnim i zavisnim pravnim licima na
inostranom tržištu
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim
povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim
povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na
domaćem tržištu
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga
na inostranom tržištu
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA,
DOTACIJA, DONACIJA I SL.

1009

5.589.560

4.106.542

1010

0

0

1011

0

0

1012

131.548

0

1013

3.116

0

1014

4.410.540

2.602.435

1015

1.044.356

1.504.107

1016

107

1

1017

11.163

15.717

1018

5.478.636

4.355.071

1019

579.536

524.214

IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI

2015.
4
4.558.969

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
B. POSLOVNI RASHODI (1019-10201021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+102
8+1029) ≥ 0
I . NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I
ROBE
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA
NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I
NEDOVRŠENIH USLUGA
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA
NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I
NEDOVRŠENIH USLUGA

1020

12.293

43.692

1021

675.414

48.933

1022

12.748

0

V. TROŠKOVI MATERIJALA

1023

1.814.269

1.321.390

VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

1024

343.635

266.041

VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I
OSTALI LIČNI RASHODI

1025

1.165.066

916.466

VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

1026

1.901.720

1.130.591

IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

1027

197.108

174.026

X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA

1028

7.567

3.000

XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

1029

144.694

111.968

V. POSLOVNI DOBITAK (1001-1018) ≥ 0

1030

501.641

203.898

G. POSLOVNI GUBITAK (1018-1001) ≥ 0

1031

0

0

1032

82.554

124.731

1033

5.545

212

1034

0

0

1035

231

0

1036

0

0

1037

5.314

212

1038

22.941

45.312

1039

54.068

79.207

1040

87.492

169.182

1041

2.136

625

1042

1.885

0

1043

0

0

D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH
LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI
(1034+1035+1036+1037)
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih
pravnih lica
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih
pravnih lica
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih
pravnih lica i zajedničkih poduhvata
4. Ostali finansijski prihodi
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI
EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA
TREĆIM LICIMA)
DJ. FINANSIJSKI RASHODI
(1041+1046+1047)
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA
POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI
FINANSIJSKI RASHODI
(1042+1043+1044+1045)
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i
zavisnim pravnim licima
2. Finansijski rashodi iz odnosa as ostalim
povezanim pravnim licima

3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih
pravnih lica i zajedničkih poduhvata

1044

0

0

1045

251

625

II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM
LICIMA)
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I
NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE
(PREMA TREĆIM LICIMA)

1046

38.565

52.999

1047

46.791

115.558

Е. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)

1048

0

0

1049

4.938

44.451

1050

1.441

2.351

1051

117.835

16.470

Ј. OSTALI PRIHODI

1052

165.581

23.667

К. OSTALI RASHODI

1053

72.880

51.122

1054

473.010

117.873

1055

0

0

1056

6

0

1057

0

0

1058

473.016

117.873

1059

0

0

1060

63.751

24.962

II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA

1061

1.061

0

III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

1062

1.362

3.990

R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA
POSLODAVCA
S. NETO DOBITAK (1058-1059-10601061+1062)

1063

334

0

1064

409.232

96.901

4. Ostali finansijski rashodi

0
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI
OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO
FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+10481049+1050-1051+1052-1053)
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+10491048+1051-1050+1053-1052)
М. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA
GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA
GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (10541055+1056-1057)
О. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (10551054+1057-1056)
P. POREZ NA DOBITAK
I. PORESKI RASHOD PERIODA

Т. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+10611062)
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VEĆINSKOM VLASNIKU
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA
VEĆINSKOM VLASNIKU

1065

0

0

1066

28.586

3.782

1067

380.646

93.119

1068

0

0

1069

0

0

1070

0

0

1071

0

0

V. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
od

1.1.2016.

do

31.12.2016.

u hiljadama dinara

Pozicija

1
I. NETO DOBITAK (AOP 1064)
II. NETO GUBITAK (AOP 1065)

AOP

2

2016.

2015.

3

4

2001

409.232

96.901

2002

0

0

0

0

2004

0

0

2005

0

0

2006

0

0

2007

0

0

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

2.809

4.630

2012

0

0

B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK
a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u
Bilansu uspeha u budućim periodima
1. Promene revalorizacije nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja i opreme
2003
a) povećanje revalorizacionih rezervi
b) smanjenje revalorizacionih rezervi

Iznos
1.1-31.12.

2. Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova
definisanih primanja
a) dobici
b) gubici
3. Dobici ili gubici po osnovu ulagajna u vlasničke
instrumente kapitala
а) dobici
b) gubici
4. Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom
sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih
društava
а) dobici
b) gubici
b) Stavke koje naknadno mogu biti
reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim
periodima
1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања
а) dobici
b) gubici

2. Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto
ulaganja u inostrano poslovanje
а) dobici
b) gubici

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

722

2.267

2019

2.087

2.363

2020

0

0

2021

0

0

2022

2.087

2.363

2023

0

0

2024

411.319

99.264

2025

0

0

2026

411.319

99.264

2027

382.733

95.482

2028

28.586

3.782

3. Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite
rizika (hedžinga) novčanog toka
а) dobici
b) gubici
4. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
а) dobici
b) gubici
I. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)
≥0
II. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)
≥0
III. POREZA NA OSTALI SVEOBUHVATNI
DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA
IV. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2019-2020-2021) ≥ 0
V. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2020-2019+2021) ≥ 0
V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT
PERIODA
I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK
(2001-2002+2022-2023) ≥ 0
II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK
(2002-2001+2023-2022) ≥ 0
G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK
ILI GUBITAK (2027+2028)=AOP2024 ≥ 0 ili
AOP2025 > 0
1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala
2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
od

1.1.2016.

do

31.12.2016.

u hiljadama dinara

Iznos
Pozicija

AOP

1

2

1.1-31.12.2016.

1.1-31.12.2015.

3

4

А. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih
aktivnosti (1 do 3)

3001

6.599.912

5.575.863

3002

6.482.487

5.504.279

2. Primljene kamate iz poslovnih
aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog
poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih
aktivnosti (1 do 5)

3003

22.941

41.051

3004

94.484

30.533

3005

7.177.167

6.339.998

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

3006

5.874.271

5.260.054

2. Zarade, naknade zarada i ostali
lični rashodi

3007

1.165.066

903.540

3. Plaćene kamate

3008

38.565

50.550

3009

26.904

45.256

3010

72.361

80.598

3011

0

0

3012

577.255

764.135

3013

435.473

4.669

3014

0

0

3015

8.102

4.669

3016

427.371

0

3017

0

0

3018

0

0

3019

584.750

58.998

1. Prodaja i primljeni avansi

4. Porez na dobitak
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih
prihoda
III. Neto priliv gotovine iz
poslovnih aktivnosti (I-II)
IV. Neto odiliv gotovine iz
poslovnih aktivnosti (II-I)

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti
investiranja (1 до 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto
prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti
investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti
investiranja (1 до 3)

1. Kupovina akcija i udela (neto
odlivi)
2. Kupovina nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto
odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz
aktivnosti investiranja (I-II)
IV. Neto odliv gotovine iz
aktivnosti investiranja (II-I)

3020

0

0

3021

569.166

58.840

3022

15.584

158

3023

0

0

3024

149.277

54.329

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti
finansiranja (1 do 5)

3025

1.034.006

946.047

1. Uvećanje osnovnog kapitala

3026

0

0

2. Dugoročni krediti (neto prilivi)

3027

403.484

498.667

3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)

3028

626.212

252.299

4. Ostale dugoročne obaveze

3029

0

0

5. Ostale kratkoročne obaveze

3030

4.310

195.081

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti
finansiranja (1 до 6)

3031

172.071

505.016

3032

0

0

2. Dugoročni krediti (odlivi)

3033

0

373.175

3. Kratkoročni krediti (odlivi)

3034

66.592

1.692

3035

0

3.911

3036

7.270

2.905

6. Isplaćene dividende

3037

98.209

123.333

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti
finansiranja (I-II)
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti
finansiranja (II-I)
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE
(3001+3013+3025)
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE
(3005+3019+3031)
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE
(3040-3041)
Е. NETO ODLIV GOTOVINE (30413040)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU
OBRAČUNSKOG PERIODA

3038

861.935

441.031

3039

0

0

3040

8.069.391

6.526.579

3041

7.933.988

6.904.012

3042

135.403

0

3043

0

377.433

3044

291.152

662.608

1. Otkup sopstvenih akcija i udela

4. Ostale obaveze (odlivi)
5. Finansijski lizing

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
PO OSNOVU PRERAČUNA
GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
PO OSNOVU PRERAČUNA
GOTOVINE
Ј. GOTOVINA NA KRAJU
OBRAČUNSKOG PERIODA (30423043+3044+3045-3046)

3045

21.285

18.890

3046

13.111

12.913

3047

434.729

291.152

###

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

AOP

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

###

b) korigovani potražni saldo računa (1b-2а+2b) ≥ 0

###

б) promet na potražnoj strani računa

###

b) potražni saldo računa (3b-4a+4b) ≥ 0

###

b) ispravke na potražnoj strani računa

###

b) korigovani potražni saldo računa (5b-6а+6b) ≥ 0

###

б) promet na potražnoj strani računa

###
###

a) dugovni saldo računa (7а+8а-8b) ≥ 0

b) potražni saldo računa (7b-8а+8b) ≥ 0

Stanje na kraju tekuće godine 31.12. _______

###

а) promet na dugovnoj strani računa

Promene u tekućoj _______ godini

###

a) korigovani dugovni saldo računa (5а+6а-6b) ≥ 0

Korigovano početno stanje na dan 01.01. _______

###

a) ispravke na dugovnoj strani računa

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

###

a) dugovni saldo računa (3а+4а-4b) ≥ 0

Stanje na kraju prethodne godine 31.12. _______

###

а) promet na dugovnoj strani računa

Promene u prethodnoj _______ godini

###

a) korigovani dugovni saldo računa (1a+2а-2b) ≥ 0

0 ###

0 ###

11.968 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

33.085 ###

801.445 ### 2.212.736 ###

0 ###

0 ###

23.016 ###

824.461 ### 2.179.651 ###

0 ###

0 ###

0 ###

824.461 ### 2.179.651 ###

0 ###

338 ###

0 ###

824.123 ### 2.167.683 ###

0 ###

34.165 ###

0 ###

91 ###

0 ###

34.074 ###

0 ###

0 ###

0 ###

34.074 ###

0 ###

5 ###

0 ###

34.069 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

8.059 ###

0 ###

0 ###

0 ###

53.143 ###

0 ###

409.232 ###

0 4108 2.275.344 ###

8.502 4107

0 4106

0 4105

0 4104 1.919.255 ###

8.502 4103

0 4102

0 4101

0 4100 1.919.255 ###

8.502 4099

0 4098

0 4097

0 4096 1.911.196 ###

8.502 4095

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

2.087 ###

0 ###

0 ###

276 ###

2.363 ###

0 ###

0 ###

0 ###

2.363 ###

0 ###

3 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ispravke na potražnoj strani računa

0 ###

0
0 ###
0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

Korigovano početno stanje na dan 01.01. _______

0
0 ###
0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 ###

0 4094

0

0

0 4093

0 ###

0 ###

14

0 ###

2.360 ###

13

0 ###

0 ###

0 ###

12

0 ###

0 ###

0 ###

11

0 ###

0 ###

0 ###

10

0 ###

0 ###

0 ###

9

0 ###

8

0 ###

0 4092 1.911.196 ###

8.502 4091

7

0 ###

0 ###

0 ###

6

###

34.069 ###

5

###

824.123 ### 2.167.683 ###

4

Osnovni kapital

3

Upisani a neuplaćeni
kapital

2

Rezerve

AOP

Gubitak

AOP

047 и 237

Otkupljene sopstvene
akcije

35

AOP

34

Neraspoređeni dobitak

32

AOP

330

Revalorizacione rezerve

31

AOP

331

Aktuarski dobici ili gubici

30

AOP

337

336

334 и 335

333

332

Dobici ili gubici po osnovu
ulaganja u vlasničke
instrumente kapitala

Компоненте капитала

Dobici ili gubici po osnovu
udela u ostalom dobitku ili
gubitku pridruženih

a) ispravke na dugovnoj strani računa

Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika

###

b) potražni saldo računa

1

AOP

a) dugovni saldo računa

Početno stanje na dan 01.01.2015.

OPIS

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Dobici ili gubici po osnovu
inostranog poslovanja i
preračuna finansijskih

31.12.2016.

Dobici ili gubici po osnovu
hedžinga ili novčanog toka

do

Dobici ili gubici po osnovu
HOV raspoloživih za
prodaju

1.1.2016.

###

###

###

###

###

###

###

###

###

AOP

5.317.275 ###

0 ###

4.930.929 ###

0 ###

4.930.929 ###

0 ###

4.930.929 ###

0 ###

4.930.929 ###

15

AOP

u hiljadama dinara

Ukupan kapital [Σ(red 1б kol 2
do kol 14)-Σ(red 1а kol 2 do kol
14)]≥0

od

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gubitak iznad kapitala [Σ(red
1a kol 2 do kol 14)-Σ(red 1b kol
2 do kol 14)]≥0

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 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 „Матично друштво”) основано је 1947. године када је
пословало под називом Занатска радионица. Матично друштво је у периоду од 1952. 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,
Матично друштво је променило статус из друштвеног предузећа у акционарско предузеће у
мешовитој својини под називом МПП Јединство, Севојно.
Пуно пословно име Матичног 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 Матичног друштва је у Севојну – Првомајска бб.
Основна делатност Матичног друштва је пројектовање, односно израда техничке документације за
грађевинске пројекте за објекте високоградње и хидроградње и машинске пројекте термотехничких и
термоенергетских инсталација као и израда термо и хидро инсталација и постројења. Поред тога,
Матично друштво пружа услуге транспорта у домаћем и међународном саобраћају као и услуге
изнајмљивања грађевинских машина, опреме и алата.
Порески идентификациони број (ПИБ) је 102136136. Матични број Матичног друштва је 07188307.
Просечан број запослених у Матичном и Зависним друштвима у току 2016. године износио је 1.436
радника (у току 2015. године – 858 радника).
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД
2.1. Основа за консолидовање
Приложени финансијски извештаји представљају консолидоване финансијске извештаје Матичног
друштва и зависних правних лица у којима је већински власник и једног придруженог предузећа, са
стањем на дан 31. децембра 2016. године и за годину која се завршава на тај дан:


„МПП Јединство-металоградња“ а.д., Севојно, учешће од 52.83% (консолидација у
периоду 01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„Аутокућа Ракета“ а.д., Севојно, учешће од 69.81% (консолидација у периоду 01. јануар 31. децембар 2016. године),
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.1. Основа за консолидовање (наставак)


„Ракета аутомобили“ д.о.о., Севојно, индиректно учешће од 69.81% (консолидација у
периоду 1. јануар - 31. децембар 2016. године). Аутокућа „Ракета“ а.д., Севојно је власник
100% удела у наведеном привредном друштву.



„Ужице гас“ а.д., Ужице, учешће
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„Златибор гас“ д.о.о., Златибор, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„Еуротеx“ д.о.о., Београд, учешће
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„МПП Јединство“ д.о.о., Подгорица, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



ООО „Јединство-инжињеринг“, Москва, учешће од 95.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Металинг Еко“ д.о.о., Смедерево, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„МПП Јединство“, Турнишче, учешће
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Феникс ИЦЦ“ д.о.о., Љубљана, учешће од 25.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Јединство Ливница“ д.о.о., Пожега, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„МПП Јединство“ д.о.о., Зубин поток, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„МПП Јединство БХ“ д.о.о., Фоча, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Нови Пут Плус“ д.о.о., Ужице, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
26. август - 31. децембар 2016. године).
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Страна 2

од

70.00%

100.00%

100.00%

(консолидација

(консолидација

(консолидација

у

у

у

периоду

периоду

периоду

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 године

МПП ”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.1. Основа за консолидовање (наставак)


„Нови Пазар Пут“ а.д., Нови Пазар, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. септембар - 31. децембар 2016. године).



„Путна изградња“ д.о.о., Рожаје, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. септембар - 31. децембар 2016. године). „Нови Пазар Пут“ а.д. је власник 100% удела у
наведеном привредном друштву.



„Техногрупа АБГ“ д.о.о., Београд, учешће од 25.00% (консолидација у периоду
14. септембар - 31. децембар 2016. године).

Сходно томе, извршена је елиминација свих материјално значајних износа и трансакција које
се односе на ова повезана правна лица. Консолидовани финансијски извештаји повезаних
правних лица у иностранству су прерачунати у динаре, извештајну валуту Матичног друштва.
Актива и пасива су прерачунати по средњем курсу важећем на дан биланса стања, а приходи и
расходи по просечном средњем курсу у 2016. години. Корекције настале приликом прерачуна
се књиже у корист/на терет биланса успеха. Губици и добици настали приликом прерачуна
или реализације новчане активе исказане у страној валути у локалну валуту књиже се у
билансу успеха у периоду у којем су настали.
2.2.

Основе за састављање и презентацију консолидованих 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 средње
правно лице, одабрало је 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 (“IFRIC“), накнадне измене тих
стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство
надлежно за послове финансија.

Страна 3

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 године

МПП ”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

2.

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

2.2.

Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја
(наставак)
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 IFRIC 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, IFRIC 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 IFRIC 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 IFRIC 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 текућем периоду на основу
Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и
тумачења на снази у 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 није
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
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.
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о
утврђивању превода


Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се
побољшавају обелодањивања фер вредности 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, IFRIC 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 IFRIC 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 IFRIC 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);



IFRIC 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);



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);
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о
утврђивању превода (наставак)


Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење
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, IFRIC 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 IFRIC 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);



IFRIC 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);



МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о
утврђивању превода (наставак)


Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји,
Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о
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);



IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
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2.4.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису
званично преведени и усвојени
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:


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).



IFRIC 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 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).



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).
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2.4.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису
званично преведени и усвојени (наставак)


Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” Тумачење прихватљивих 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).



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).



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).
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2.5.

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 (али се подржава њихова ранија
примена) за годину која се завршава 31. децембра 2016:


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, кредити и 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: уколико се средства односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују
уговорени новчани токови и уколико 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;



МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.
МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC13 „Програми
лојалности клијената”, IFRIC15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC18 „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;



МСФИ 16 „Лизинг“, обезбеђује свеобухватан модел за идентификовање лизинг аранжмана и
њихов третман у финансијским извештајима како давалаца тако и прималаца лизинга. На дан
ступања на снагу, 1 јануара 2019. године, овај стандард ће заменити следеће лизинг стандарде
и тумачења: МРС 17 „Лизинг“, IFRIC 4 „Одређивање да ли неки аранжман садржи лизинг“,
SIC 15 „Оперативни лизинг – потстицај“ и SIC 27 „Процена суштине трансакције укључујући
правни облик закупа“;



Измене МСФИ 2 „Плаћање акцијама – класификација и мерење трансакција“, на снази за
годишњи извештајни период који почиње на дан 1 јануара 2018. године или касније, са
подржаном ранијом применом;
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2.5.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу(наставак)


Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата. Стандард је
требало да буде на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016.
године, али је у децембру 2015. године IASB одложио примену до будућег датума, а ранија
примена измењеног стандарда је дозвољена;



Измене МРС 7 – „Иницијатива за обелодањивања“ захтевају од ентитета таква
обелодањивања која омогућују корисницима финансијских извештаја да процене промене у
обавезама настале финансијским активностима, укључујући промене настале и од новчаних и
неновчаних промена. Измене МРС 7 су на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену ранију примену;



Измене МРС 12 „Порез на добитак“ које се односе на идентификовање одложених пореских
средстава за нереализоване губитке, примењују се ретроспективно за годишње периоде који
почињу на дан 1. децембра 2017. или касније, са подржаном ранијом применом.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1. Приходи и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Матичног друштва, односно приходе од
продаје и добитке.
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 Матичног друштва.
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.
Расходи обухватају трошкове из уобичајених активности Матичног друштва и губитке.
Приходи и расходи који се односе на исту трансакцију или други догађај, применом принципа
узрочности, признају се истовремено.
Губици представљају смањење економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Матичног друштва.
Приходи и расходи по основу камата се књиже у корист или на терет обрачунског периода на који се
односе.
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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.
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. Goodwill
Матично друштво је у својим консолидованим финансијским извештајима на дан 31. децембра 2016.
године исказало гоодwилл који је настао као позитивна разлика, између трошка стицања Матичног
друштва и аликвотног дела капитала зависног правног лица, која је исказана на датум стицања
контроле. Након почетног признавања, на дан Биланса стања, Матично друштво процењује и
књиговодствено евидентира обезвређење goodwill-a
3.4. Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године исказана по набавној вредности
која је ревалоризована у складу са ранијим рачуноводственим 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.
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3.4. Некретнине, постројења и опрема (наставак)
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.
3.5. 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.
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3.6. 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.
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.

3.7. Финансијски инструменти
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када је
Матично друштво уговорним одредбама везано за финансијски инструмент.
Финансијска средства престају да се признају када Матично 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 Матично друштво испуни обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања
укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу осталих правних лица и остале
дугорочне пласмане
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.
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3.7. Финансијски инструменти (наставак)
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
Матичног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и стања на
текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и других финансијских институција, као и
остала новчана средства.
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.
3.8. 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% 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.
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3.8. Порези и доприноси (наставак)
(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%. 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.
3.9. Накнаде запосленима
а) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Матично друштво је обавезно да
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. Матично 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 по основу отпремнина
Према акту Матичног друштва предвиђена је исплата отпремнине за одлазак у пензију у висини три
просечне зараде исплаћене по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике, односно три просечне зараде
запосленог или просечне зараде исплаћене код послодавца, ако је то по запосленог повољније.
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства Матичног 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
консолидованих 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
консолидованим 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 Матично друштво процењује преостали век
употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања.
4.3. Исправка вредности потраживања
Матично 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/обавезе
Руководство Матичног друштва врши разложну процену одложених пореских средстава/обавеза која
се могу признати из процењених будућих опорезивих добитака, што подразумева одговарајућу
пореску стратегију и пореску политику.
4.5. Фер вредност
Пословна политика Матичног 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 Матичног 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 Матичног друштва, износи у овим
финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и
најкориснија за потребе извештавања.
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Приходи од продаје робе :
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

357,666

348,430

21,781

88,279

379,447

436,709

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У хиљадама динара
2016.

2015.

Приходи од продаје производа и услуга:
- на домаћем тржишту

4,542,088

2,602,435

- на иностраном тржишту

1,047,472

1,504,107

5,589,560

4,106,542

7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2016.
Приходи од закупнина

2015.

11,163

15,717

11,163

15,717

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
2016.
Трошкови материјала за израду

1,594,328

1,279,679

3,896

5,269

216,045

36,442

1,814,269

1,321,390

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

2015.

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
У хиљадама динара
2016.
Трошкови горива и енергије
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2015.

343,635

266,041

343,635

266,041
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10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2016.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

2015.

851,032

673,198

154,151

104,436

32,751

24,256

7,364

6,902

119,768

107,674

1,165,066

916,466

Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Трошкови накнада директору, односно
члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде

11. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
У хиљадама динара
2016.
Трошкови услуга на изради учинака

2015.

1,616,221

1,004,179

123,089

38,263

Трошкови услуга одржавања

36,981

23,950

Трошкови закупнина

43,144

23,714

778

41

1,716

1,373

79,791

39,071

1,901,720

1,130,591

Трошкови транспортних услуга

Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга

12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
2016.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
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2015.

7,567

3,000

7,567

3,000
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13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Трошкови непроизводних услуга

26,765

29,928

Трошкови репрезентације

10,515

8,047

Трошкови премија осигурања

38,695

19,263

Трошкови платног промета

38,755

33,751

2,280

1,447

27,684

19,532

144,694

111,968

Трошкови чланарина
Остали нематеријални трошкови

14. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
У хиљадама динара
2016.

2015.

Приходи од камата:
по датим кредитима трећим лицима
по потраживањима из дужничко порверилачких односа
орочени депозити

/

27,250

6,745

5,608

16,196

12,454

22,941

45,312

15. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2016.

2015.

Позитивне курсне разлике

43,713

56,386

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

10,355

22,821

54,068

79,207

16. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2016.

2015.

38,070

52,999

495

/

38,565

52,999

Расходи камата:
по кредитима
остало
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17. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2016.
Негативне курсне разлике

2015.

43,641

109,897

3,150

5,661

46,791

115,558

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле

18. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
У хиљадама динара
2016.
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана

2015.

117,835

16,470

117,835

16,470

19. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Добици од продаје нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

13,288

4,674

520

157

14,545

6,445

Приходи од смањења обавеза

115,548

/

Остали непоменути приходи

21,680

12,391

165,581

23,667

Вишкови
Наплаћена отписана потраживања

20. ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалне имовине, некретнина,
постројења и опреме

3,370

61

382

1,341

Расходи по основу директних отписа потраживања

51,555

4,562

Остали непоменути расходи

17,573

45,158

72,880

51,122

Мањкови
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21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
У хиљадама динара
2016.
Порески расход периода
Одложен порески приход периода

2015.

(63,751)

(24,962)

301

3,990

64,290

20,972

У складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике Србије пореска пријава и порески
биланс за 2016. 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. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
Неуплаћени уписани капитал који на дан 31. децембра 2016. године износи 2,212,736 хиљада динара
(31. децембра 2015. године – 2.179.651 хиљада динара), исказало је зависно друштво „Ужице гас“
а.д., Ужице и представља динарску противвредност на дан 31. децембра 2016. године за неновчани
неуплаћени капитал, регистрован код Агенције за привредне регистре 3. јула 2007. године Решењем
број БД 61655/2007, у износу од ЕУР 17,920,911, а по основу Уговора о оснивању број 3166/07 од 5.
јуна 2007. године. Матично друштво и Општина Ужице дужни су да унесу износ од ЕУР
12,750,000.00, односно ЕУР 5,170,911.00 неновчаног капитала. Оснивачи су дужни да свој
неновчани капитал унесу у привредно друштво „Ужице гас“ а.д., Ужице у року од најдуже 5 година
од дана оснивања и регистрације истог.
23. GOODWILL
Goodwill исказан на дан 31. децембра 2016. године у износу од 15,503 хиљаде динара (31. децембра
2015. године – 46.937 хиљада динара) представља резултат извршене консолидације учешћа у
капиталу које је Матично друштво исказало у својим пословним књигама и основног капитала који
су Зависна друштва исказала у својим појединачним финансијским извештајима.
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24. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ
ГрађевиОсновна
ИнвестиЗемљиште
нски
Постројењ средства у
ционе
објекти
а и опрема припреми некретнине
Набавна вредност
Стање 1. јануара
2016. године
Директне набавке
Активирања и
преноси
Продаја и
расходовање
Стање 31. децембра
2016. године
Исправка вредности
Стање 1. јануара
2016. Године
Амортизација
Преноси
Продаја и
расходовање
Стање 31. децембра
2016. Године
Садашња вредност
на дан:
- 31. децембра 2016.
године
- 1. јануара 2016.
године

81,064
39,716

1,171,750
238,654

1,769,084
1,668,748

(166)

(54,337)

120,780

1,410,238

3,383,495

242,974

-

405,489
37,431
88,371

1,287,254
149,076
1,357,522

-

42,949
10,601
-

1,735,692
197,108
1,445,893

-

-

( 17,797)

-

-

(17,797)

-

531,291

2,776,055

-

53,550

3,360,896

120,780

878,947

607,440

242,974

137,608

1,987,749

81,064

766,261

481,830

321,738

88,150

1,739,043

Страна 23

321,738
113,348
(192,112)

131,099
60,059

Укупно

3,474,735
2,120,525
(192,112)

(54,503)
191,158 5,348,645
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембар
2016

31. децембар
2015

3,376
11,214

10,044

14,590

10,044

Дугорочни пласмани у земљи

85,582

62,974

Остали дугорочни пласмани

109,605

15,771

195,187

78,745

Учешћа у капиталу:
-учешће у капиталу придружених лица
- осталих правних лица

Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2016. године износе 85,582 хиљада динара
(31. децембра 2015. године – 62.974 хиљаде динара) и највећим делом обухватају потраживања од
купаца по основу изграђених гасних прикључака за потребе корисника ЈКП „Градска топлана
Ужице“ и физичких лица, сходно Уговору о гасном прикључку и трошковима прикључења
(Прикључна такса за правна лица) - одложено плаћање, којим је регулисано да ће корисници
трошкове прикључења гасног прикључка плаћати у месечним ратама чији ће износ бити половина
разлике цена грејања енергетским мазутом и природним гасом на бази потрошње природног гаса, све
до коначне исплате уговореног износа.
26. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016
2015
Материјал
Недовршена производња
Готови производи
Роба
Стална средства намењена продаји
Дати аванси

1,403,658
707,230
71,029
39,682
3,918
237,285
2,462,802
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839,278
3,744
45,189
43,502
3,918
210,722
1,146,353
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27. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Потраживања од купаца:
- у земљи

1,512,348

1,006,859

- у иностранству

1,328,574

850,480

2,840,922

1,857,339

(439,137)

(195,287)

(14,101)

/

2,387,684

1,662.052

Исправка вредности потраживања
- у земљи
- у иностранству

28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
37,186

Краткорочни кредити и зајмови:
-остала повезана правна лица
- у земљи

52,141

479,632

- у иностранству

405,783

318,404

Остали краткорочни финансијски пласмани

747,754

591,470

1,242,864

1,389,506

Остали краткорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2016. године износе 747,754
хиљада динара и највећим делом односе се на краткорочно орочене депозите код Рајфајзен банка
а.д., Београд ( 527,906 хиљада динара).

29. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Текући рачуни

177,435

19,462

Благајна
Девизни рачун
Остала новчана средства

255,342
1,952

1
271,309
380

434,729

291,152

Страна 25

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 године

МПП ”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

30. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Консолидовани основни капитал Матичног друштва на дан 31. децембра 2016. године износи
801,445 хиљада динара и у износу од 457,078 хиљада динара односи се на акцијски капитал
Матичног друштва. Акцијски капитал Матичног друштва састоји се од 304,719 акција чија
номинална вредност износи 1,500 динара по акцији. Уписани и уплаћени новчани капитал
Матичног друштва 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 Матичног друштва на дан 31. децембра 2016. приказана је у следећој
табели:
Износ у
Акционари
Број акција
хиљадама
%
динара
Мићић Мића
73,124
109,686
24,00
Зета експорт-импорт д.о.о.,
20,283
30,423
6,66
Радибратовић Зоран
16,404
24.606
5,38
Ђурић Душко
14,892
22.338
4,89
Смиљанић Радивоје
10,525
15,788
3,45
Салиник Лимитед Кипар
9,971
14,957
3,27
Остали
159,520
239,280
52,35
304.719

457,078

100,00

Промене на капиталу су детаљније приказане у Консолидованом извештају о променама на капиталу
који је саставни део ових консолидованих финансијских извештаја.
Учешће без права контроле на дан 31. децембра 2016. године износи 785,270 хиљада динара и
приказан је у наредној табели. Учешће без права контроле није приказан у билансу стања у оквиру
АОП 0420 - Учешће без права контроле. јер наведена позиција не постоји у извештају о
променама на капиталу, односно условљавала би неусаглашеност биланса стања и извештаја о
променама на капиталу.
Учешће без
права
контроле
31.12.2016.
Капитал
Основни капитал
Акцијсјки капитал
Уписани а неуплаћени капитал
Резерве
Нераспоређени добитак текуће године
Губитак ранијих година

92,739
663,820
4,330
28,586
(4,205)
785,270
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31. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Дугорочна резервисања на дан 31. децембра 2016. године износе 200,472 хиљада динара (31.
децембра 2015. године – 6.672 хиљада динара) и обухватају резервисања по основу јубиларних
награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених и резервисања за задржане депозите.
Промене на дугорочним резервисањима у току 2016. и 2015. године су приказане у следећој табели:
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде
Стање на почетку године

6,196

5,549

Смањења у току године

(302)

-

Исплате у току године

(1,773)

(2,353)

Резервисања у току године

39,963

3,000

Стање на крају године

44,084

6,196

476

1,069

264,645

/

(108,733)

(593)

156,388

476

Резервисања за задржане депозите
Стање на почетку године
Резервисања у току године
Смањења по основу укидања резервисања у току године
Стање на крају године

32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016.
2015.
Дугорочни кредити у земљи:
-„Банка Интеса“а.д., Београд

246,945

243,252

72,026

121,626

-

19,386

(318,971)

384,264

-„Банка Интеса“а.д.,Београд

(20,578)

-

-„Рајфајзен Банка“ а.д., Београд

(61,738)

(50.678)

-

(19,386)

(236,655)

(314,200)

-„Рајфајзен Банка“а.д., Београд
-”Сбербанка”
Текућа доспећа

-”Сбербанка”
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32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ (наставак)
Преглед најматеријалнијих обавеза по дугорочним кредитима у земљи дан 31. децембра 2016. године
је дат у следећој табели:
31. децембар 2016
Давалац кредита

Банка Интеса а.д.,
Београд

Рајфајзен Банка а.д.,
Београд

Датум
уговора

01.07.2015

26.02.2015.

Годишња
каматна стопа

Рок доспећа

У ЕУР

01.07.2022.уз
grace период
од 2 године,
после grace
3мЕурибор+2.90%
периода у 60
рата.
26.02.2018. у
24 рате од
којих прва
доспева 13
3мЕурибор+2.70%
месеци од
датума првог
коришћења
кредита

У
хиљадама
динара

2.000,000

246,945

583.333,33

72,026

33. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈКОГ ЛИЗИНГА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
3,506

Дугорочне обавезе за финансијски лизинг

1,349
/

3,506
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34. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
916,061
366,702

Краткорочни кредити и зајмови у земљи
Остале краткорочне финансијске обавезе
Текућа доспећа дугорочних кредита
Остале краткорочне финансијске обавезе

85,772

70,064

531,800

190,197

1,533,633

626,963

Преглед обавеза по највећим краткорочним кредитима као и остале краткорочне финансијске обавезе
у земљи дан 31. децембра 2016. године је дат у следећој табели:
Давалац кредита:

Датум уговора

Banca Intesa а.д.Београд
Banca Intesa а.д.Београд
Banca Intesa а.д.Београд
Banca Intesa а.д.Београд
Raiffeisen Bankа.д.Београд
Raiffeisen Bankа.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bankа.д.Београд
Erste банка а.д., Нови Сад
Војвођанска банка
а.д.,Нови Сад
UniCredit bank
а.д.Београд

Kаматна стопа

08.04.2016.
22.09.2016.
28.09.2016.
17.10.2016.
21.03.2016.
14.04.2016.
21.06.2016.
22.09.2016.
26.09.2016.
26.09.2016
30.11.2016.
12.12.2016.
20.12.2016.
17.10.2016

1.6% p.a.
1.6% p.a.
1.6% p.a.
1.6% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a .
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+2.4% p.a.

Рок доспећа

У еур

У хиљ. дин.

07.04.2017.
22.09.2017.
28.09.2017.
17.10.2017.
21.04.2017.
14.05.2017.
21.07.2017.
20.10.2017.
26.10.2017.
26.10.2017.
30.12.2017.
31.05.2017.

1,000,000
450,000
500,000
500,000
450,000
500,000
1,000,000
650,000
850,000
50,000
1,000,000
2,500,000

123,472
55,563
61,736
61,736
55,563
61,736
123,472
80,257
104,951
6,174
123,472
308,681

6mEuribor+2.10% p.a. 20.12.2017.
1mEuribor+2.65% p.a. 17.10.2017.

1,000,000
977,109

123,472
120,646

35. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
2,474,022

1,790,582

- у земљи

800,942

556,347

- у иностранству

789,456

466,358

- остале обавезе

31,052

234

1,621,450

1,022,939

Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе према добављачима:
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36. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада

66,205

49,150

Обавезе за порезе и доприносе на зараде

34,326

25,377

Остале обавезе

22,062

16.281

122,593

90,808

37. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Обавезе за порез на додату вредност
Остало

21,064

40,832

541

194

21,605

41,026

38. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
На дан 31. децембра 2016. године, Матично друштво има потенцијалне обавезе по основу плативих и
чинидбених гаранција у укупном износу од 4,022,687 хиљада динара (31. децембра 2015. године –
2,801,191 хиљада динара).
У хиљадама динара
31. децембар
2016
Издате плативе и чинидбене гаранције банака:
-Банка Интеса а.д., Београд

1,567,116

-Уни Цредит Банк Србија а.д. Београд

691,084

-Раиффеисен банка а.д. Београд

1,020,040

-Сбер Банка

522,004

-Societe generale banka a.d. Beograd

172.151

-Komercijalna banka a.d. Beograd

50.256

-Oстало

36
4.022.687
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39. СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31. децембра 2016. године Матично друштво води 23 судска спора у којима се јавља као
тужена страна. Укупна процењена висина свих спорова износи 13,273 хиљаде динара.
На дан 31. децембра 2016. године Привредно друштво се јавља као тужилац у 3 судска спора чија је
укупна процењена вредност 75,909 хиљада динара.
40. 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 Матичног друштва
могу се разликовати од тумачења руководства Матичног друштва. Као резултат изнетог, трансакције
могу бити оспорене од стране пореских власти и Матичном 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.

41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Управљање ризиком капитала
Не постоји формалан оквир за управљање ризиком капитала Матичног друштва. Руководство
Матичног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверење да ће Матично
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 Матичног друштва врше преглед структуре капитала на
годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководсто Матичног друштва разматра цену капитала и
ризике повезане са врстом капитала.
Показатељи задужености матичног друштва са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016
2015
Задуженост*

1,790,265

962,137

434,729

291,152

Нето задуженост

1,355,536

670,985

Капитал **

5,323,351

4,951,302

Рацио (однос) задужености према капиталу

0,336

0,194

Рацио (однос) нето задужености према капиталу

0,255

0,135

Готовински еквиваленти и готовина

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијке обавезе
**Капитал обухвата износ укупног капитала
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)
Управљање ризиком капитала (наставак)
Категорије финансијских инструмената
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016
2015
Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани

11,214

10,044

2,387,684

1,662,052

112,090

63,952

Краткорочни финансијски пласмани

1,242,864

1,389,506

Готовински еквиваленти и готовина

434,729

291,152

4,188,581

3,416,706

256,632

335,174

Краткорочне финансијске обавезе

1,533,633

626,963

Обавезе према добављачима

1,621,450

1,022,939

113,344

90,808

3,525,059

2,075,884

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Финансијске обавезе
Дугорочни кредити

Остале обавезе

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 Матичног друштва овим ризицима. Матичног друштва 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.
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.1 Тржишни ризик
У свом пословању Матично друштво је изложено тржишном ризику који се јавља као девизни ризик
и ризик од промене каматних стопа.
Девизни ризик
Матично друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских еквивалената и
готовине, обавеза по краткорочним и дугорочним кредитима. Матично 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
Монетарна средства
Монетарне обавезе
31. децембар
31. децембар
31. децембар
31. децембар
2016.
2015.
2016.
2015.
927,848
1,090,685
1,589,732
905,430
ЕУР
13,395
258,816
10,789
УСД
941,243
1,349,501
1,589,732
916,219
Матично 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.
На дан 31.децембар 2016.

На дан 31.дрцембра 2015.

Утицај на добитак +/(-)

Утицај на добитак +/(-)

По основу прерачуна:

По основу прерачуна:

Средства

Обавеза

Нето

Средства

Обавеза

ЕУР

92,784

(158,973)

УСД

1,339

-

94,123

Нето

(66,189)

109,068

(91,622)

17,446

1,339

25,882

(1,079)

24,803

(158,973)

(64,850)

134,950

(92,701)

42,249

158,973

66,189

(109,068)

(1,339)

(25,882)

(64,850)

(134,950)

Ако курс динара ослаби
за 10% у односу на:

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

(92,784)

УСД

(1,339)
(94,123)

158,973
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.1 Тржишни ризик (наставак)
Ризик од промене каматних стопа
Матично друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је
уговорена варијабилна каматна стопа. Матично 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. децембар
31. децембар
2016
2015
Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани

11,214

10,044

2,387,684

1,662,052

112,090

63,952

Краткорочни финансијски пласмани

52,141

479,632

Готовина и готовински еквиваленти

434,729

291,152

2,997,858

2,506,832

1,153,537

909,874

4,151,395

3,416,706

1,621,450

1,022,939

122,593

90,808

1,744,043

1,113,747

256,632

335,174

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Варијабилна каматна стопа
Ктаткорочни финансијски пласмани

Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

Варијабилна каматна стопа
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе

/

Краткорочне финансијске обавезе
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1,533,633

626,963

1,790,265
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.1 Тржишни ризик (наставак)
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
Матичног 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 2016.годину
повећало би или смањило финансијске расходе у билансу успеха у распону од 636 хиљада динара до
1,272 хиљада динара (за 2015.годину повећали би се или смањили финансијски приходи у билансу
успеха у распону 523 хиљада динара до 1.046 хиљада динара).
42.2 Кредитни ризик
Матично друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Матичном друштву у, што би по
овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Матичног друштва кредитном
ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик,
Матично друштво уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће
инструменте обезбеђења плаћања.
Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан
31.децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели.

Бруто изложеност
31.децембар
2015

909,095

Нето изложеност
31.децембар

2016

2015

592,386

/

/

453,238

195,287

(453,238)

(195,287)

Доспела неисправљена
потраживања

1,478,589

1,069,666

/

/

1,478,589

1,069,666

Укупно

2,840,922

1,857,339

(453,238)

(195,287)

2,387,684

1,662,052

Недоспела потраживања
од купаца
Доспела исправљена
потраживања

2016

У хиљадама динара
Исправка
вредности
31.децембар

2016

2015

909,095

592,386

/

/

Недоспела потраживања од купаца
Недоспела потраживања од купаца на дан 31.децембра 2016.године у износу од 909,095
хиљада динара (31.децембра 2015.године – 592,386 хиљада динара) односе се на потраживања од
купаца по основу продаје.
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.2 Кредитни ризик (наставак)
Доспела,исправљена потраживања од купаца
Доспела,исправљена потраживања од купаца на дан 31.децембра 2016.године износе 453,238
хиљада динара (на дан 31.децембра 2015.године – 195.287 хиљада динара) и исправљена су у
процењеном износу ненаплативих потраживања.
Доспела, неисправљена потраживања од купаца
Матично друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31.децембра 2016.године у износу од 1,478,589 хиљада
динара (31.децембра 2015.године-1.069.666 хиљада динара) с обзиром да руководство Матичног
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 Матичног друштва сматра да ће садашња вредност
ових потраживања бити наплаћена.
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016.
2015.
Старосна структура:
-до 30 дана

709,723

518,539

-од 31 до 365 дана

716,301

513,439

52,565

37,688

1,478,589

1,069,666

-преко 365 дана

Управљање обавезама према добављачима
Обавезе према добављачима на дан 31.децембра 2016.године износе 1,621,450 хиљада динара
(31.децембар 2015.године 1.022,939 хиљада динара). Сагласно политици управљања финансијским
ризицима,Матично 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 Матичног друштва. Матично
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.
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.3 Ризик ликвидности (наставак)
У хиљадама динара
Финансијска средства
Финансијске обавезе
31.децембар
31.децембар
2016.
2015.
2016.
2015.
Рочност
Мање од 1 месеца
Од 1 до 3 месеца
Од 3 месеца до 1 године
Од 1 до 5 година

1,591,661
1,602,703
941,652
52,565
4,188,581

1,312,278
1,386,450
680,290
37,688
3,416,706

951,766
983,250
1,353,388
236,655
3,525,059

560,754
580,400
620,530
314,200
2,075,884

43. УГОВОРИ О ИЗГРАДЊИ
31. дeцeмбар
2016.
Настали трошкови изградње плус признати профит минус
признати губици до дана биланса
Фактурисано до дана биланса
.

2.864.821
1.731.051
1.133.770

Признато и укључено у финасијске извештаје:
Потраживања од купаца по основу уговора о изградњи (напомена 22)
Нефактурисана потраживања (напомена 43)

470.116
663.654
1.133.770

Потраживања по основу гарантних депозита на дан 31. децембра 2016. године износе 19.825
хиљада динара, док обавезе за примљене авансе по основу уговора о изградњи износе 639.496
хиљада динара.
Према степену довршености пројеката утврђен је износ недовршене производње који је
укључен у биланс стања на дан 31. децембра 2016. године. Недовршена производња је
исказана по следећим пројектима:
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43. УГОВОРИ О ИЗГРАДЊИ (наставак)
Назив пројекта-уговора
изградња трансфер станица, набавка опреме И возног
парка-Регионални центар за отпад Суботица, РН 15/096
Изградња 2x20000м3 целицних резервоара за
складистење сирове нафте на Терминалу у Новом Саду И
реконструкција пумпне станице ватрогаснице горива ИИ
на локацији Рафинерије нате у Новом Саду РН 16/015
ТЕ Костолац Б WWТП, РН 16/053
Изградња фекалне И кисне канализације у Црвици на
деоници Рогацица - Бајина Баста, РН 16/074
Сакупљање отпадних вода за град Врање, РН 16/056
Колубара - Regional Water Supply Scheme, РН 12/070
Реконструкција водоводне мрезе ЛОТ 5 Трстеник РН
16/014
Реконструкција пумпне станице Рибаре, система за
регенерацију извориста Рибаре РН 16/017
Објекти магацина Поља Е , Колубара РН 16/030
Пројектовање, испорука, монтаза И пустање у рад
постројења за третман бунарске воде - Неопланта ад РН
16/045
Прецисцавање воде Церовица Брдо Узице, РН 16/055
Изградња секундарне И водоводне канализационе мрезе у
оквиру пословне зграде Касарна ИВ Пук, Узице, РН
16/058
Изградња водосистема у Панцеву Јабука Глогоњ, РН
16/068
Водовод Калудјерица до резервоара Калудјерица, РН
16/073
Производни објекат Аматек у Суботици, РН 16/077
Сколе ЛОТ 4, Министарство просвете, РН 15/026
Водосистем на северу Косова И Метохије, РН 13/050
Бензинска станица Тосин Бунар, РН 16/069
Гондола на Златибору, РН 15/064
Изградња фекалне И кисне вододводне мрезе у Новом
Пазару, РН 15/065
ТРЗ Чачак, Министарство одбране, 15/033
укупно:

Уговорена
вредност
радова

Фактурисано
у 2016

394,922,956

0

0

394,922,956

236,530,525

236,530,525

43,297,555

-

28.03.2016

463,373,496

0

0

463,373,496

370,698,796

370,698,797

-

-

24.08.2016

160,989,790

152,867,264

124,931,548

8,350,364

161,217,627

8,350,364

15,619,261

-

09.11.16

23,304,144

0

0

23,304,144

8,145,017

8,145,017

-

-

21.09.2016
08.10.2012

156,765,741
786,594,695

0
755,253,757

0
34,678,000

156,765,741
25,395,520

14,533,776
780,649,276

14,533,776
25,395,520

31,399,366
-

-

82,720,668

65,521,070

65,462,266

17,199,598

65,521,070

0

16,524,450

6,543,297

07.04.2016

91,914,212

67,504,754

67,464,430

24,409,458

67,504,753

0

18,367,031

6,745,718

13.07.2016

157,316,242

18,476,715

18,476,715

138,839,527

18,476,715

0

-

-

16.08.2016

96,457,425

15,789,250

15,789,250

80,668,175

15,789,250

0

19,246,987

-

27.09.2016

332,882,096

19,048,173

19,048,173

313,833,923

19,048,173

0

166,441,048

952,409

19.09.2016.

12,768,325

6,232,847

6,232,847

6,535,478

6,232,847

0

3,192,081

-

18.10.2016

135,685,409

56,211,394

56,211,394

79,474,057

56,211,394

0

27,092,136

5,583,906

08.11.2016

164,675,584

0

0

164,675,583

822,134

0

-

-

27.12.2016
30.03.20158
18.07.2013
26.10.2016
01.10.2016

6,091,993
233,265,819
1,299,369,392
114,731,566
345,940,760

0
215,951,354
1,301,806,986
0
27,073,761

0
108,361,602
935,473,641
0
27,073,761

6,091,994
17,314,463
114,731,566
318,866,999

3,116,627
215,951,355
1,301,806,986
2,728,456
27,073,761

0
0
0
0
0

56,595,757
239,761,442
34,342,811
-

-

12.10.2015

217,742,759

214,596,243

157,922,012

207,888,529

214,596,243

0

-

-

15.06.2016

155,830,350
5,433,343,422

149,949,422
3,066,282,990

93,925,891
1,731,051,530

5,880,929
2,568,522,500

149,949,422
3,736,604,203

0
663,653,999

42,916,667
714,796,592

19,825,330

датум уговора
19.12.2015

21.03.2016
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44. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
У динарима
31. децембар
31. децембар
2016
2015
ЕУР

123,4723
117,1353

УСД

121,6261
111,2468

МПП”Јединство” АД
______________________
Генерални директор
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PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA
″VINČIĆ″″ d.o.o. NOVI BEOGRAD
Ул. Народних хероја, бр. 23 /I
ОДЕЛЕЊЕ ЗА РЕВИЗИЈУ И ПРОЦЕНУ
11 000 БЕОГРАД, Ул. Симина, бр. 22/II

ИЗВЕШТАЈ
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА АКЦИОНАРИМА И РУКОВОДСТВУ
МПП "ЈЕДИНСТВО" А.Д. СЕВОЈНО, О ИЗВРШЕНОЈ
ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Док. број: 01 – 91/1 – 2017

У Београду, 29. 05. 2017. године

11 070 Нови Београд, ул. Народних хероја, 23/I, Република Србија, тел/факс: +381 11 3246-510, 063/221-594
Матични број: 17161121, ПИБ: 100832619, Текући рач. бр. 205-3896-40, Комерцијална банка а.д., Београд
Дозвола за обављање делатности Министарства финансија Републике Србије, бр. 401-00-505/2014-16
E-mail: vincics@sezampro.rs
http://www.vincic.co.rs

МПП „ЈЕДИНСТВО“ А.Д., Севојно

САДРЖАЈ

Страна
Извештај независног ревизора

1–2

Консолидовани финансијски извештаји
Консолидовани биланс стања
Консолидовани биланс успеха
Консолидовани извештај о осталом резултату
Консолидовани извештај о променама на капиталу
Консолидовани Извештај о токовима готовине
Напомене уз финансијске извештаје
Годишњи извештај о пословању

11 070 Нови Београд, ул. Народних хероја, 23/I, Република Србија, тел/факс: +381 11 3246-510, 063/221-594
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 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 „Матично друштво”) основано је 1947. године када је
пословало под називом Занатска радионица. Матично друштво је у периоду од 1952. 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,
Матично друштво је променило статус из друштвеног предузећа у акционарско предузеће у
мешовитој својини под називом МПП Јединство, Севојно.
Пуно пословно име Матичног 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 Матичног друштва је у Севојну – Првомајска бб.
Основна делатност Матичног друштва је пројектовање, односно израда техничке документације за
грађевинске пројекте за објекте високоградње и хидроградње и машинске пројекте термотехничких и
термоенергетских инсталација као и израда термо и хидро инсталација и постројења. Поред тога,
Матично друштво пружа услуге транспорта у домаћем и међународном саобраћају као и услуге
изнајмљивања грађевинских машина, опреме и алата.
Порески идентификациони број (ПИБ) је 102136136. Матични број Матичног друштва је 07188307.
Просечан број запослених у Матичном и Зависним друштвима у току 2016. године износио је 1.436
радника (у току 2015. године – 858 радника).
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД
2.1. Основа за консолидовање
Приложени финансијски извештаји представљају консолидоване финансијске извештаје Матичног
друштва и зависних правних лица у којима је већински власник и једног придруженог предузећа, са
стањем на дан 31. децембра 2016. године и за годину која се завршава на тај дан:


„МПП Јединство-металоградња“ а.д., Севојно, учешће од 52.83% (консолидација у
периоду 01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„Аутокућа Ракета“ а.д., Севојно, учешће од 69.81% (консолидација у периоду 01. јануар 31. децембар 2016. године),
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.1. Основа за консолидовање (наставак)


„Ракета аутомобили“ д.о.о., Севојно, индиректно учешће од 69.81% (консолидација у
периоду 1. јануар - 31. децембар 2016. године). Аутокућа „Ракета“ а.д., Севојно је власник
100% удела у наведеном привредном друштву.



„Ужице гас“ а.д., Ужице, учешће
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„Златибор гас“ д.о.о., Златибор, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„Еуротеx“ д.о.о., Београд, учешће
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



„МПП Јединство“ д.о.о., Подгорица, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године),



ООО „Јединство-инжињеринг“, Москва, учешће од 95.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Металинг Еко“ д.о.о., Смедерево, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„МПП Јединство“, Турнишче, учешће
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Феникс ИЦЦ“ д.о.о., Љубљана, учешће од 25.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Јединство Ливница“ д.о.о., Пожега, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„МПП Јединство“ д.о.о., Зубин поток, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„МПП Јединство БХ“ д.о.о., Фоча, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. јануар - 31. децембар 2016. године).



„Нови Пут Плус“ д.о.о., Ужице, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
26. август - 31. децембар 2016. године).
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.1. Основа за консолидовање (наставак)


„Нови Пазар Пут“ а.д., Нови Пазар, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. септембар - 31. децембар 2016. године).



„Путна изградња“ д.о.о., Рожаје, учешће од 100.00% (консолидација у периоду
01. септембар - 31. децембар 2016. године). „Нови Пазар Пут“ а.д. је власник 100% удела у
наведеном привредном друштву.



„Техногрупа АБГ“ д.о.о., Београд, учешће од 25.00% (консолидација у периоду
14. септембар - 31. децембар 2016. године).

Сходно томе, извршена је елиминација свих материјално значајних износа и трансакција које
се односе на ова повезана правна лица. Консолидовани финансијски извештаји повезаних
правних лица у иностранству су прерачунати у динаре, извештајну валуту Матичног друштва.
Актива и пасива су прерачунати по средњем курсу важећем на дан биланса стања, а приходи и
расходи по просечном средњем курсу у 2016. години. Корекције настале приликом прерачуна
се књиже у корист/на терет биланса успеха. Губици и добици настали приликом прерачуна
или реализације новчане активе исказане у страној валути у локалну валуту књиже се у
билансу успеха у периоду у којем су настали.
2.2.

Основе за састављање и презентацију консолидованих 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 средње
правно лице, одабрало је 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 (“IFRIC“), накнадне измене тих
стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило министарство
надлежно за послове финансија.
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2.2.

Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја
(наставак)
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 IFRIC 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, IFRIC 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 IFRIC 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 IFRIC 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 текућем периоду на основу
Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и
тумачења на снази у 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 није
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
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.
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о
утврђивању превода


Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се
побољшавају обелодањивања фер вредности 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, IFRIC 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 IFRIC 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 IFRIC 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);



IFRIC 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);



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);
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о
утврђивању превода (наставак)


Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење
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, IFRIC 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 IFRIC 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);



IFRIC 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);



МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
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2.3.

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу на основу Решења о
утврђивању превода (наставак)


Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји,
Заједнички аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о
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);



IFRIC 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
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2.

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

2.4.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису
званично преведени и усвојени
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:


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).



IFRIC 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 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).



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).
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2.4.

Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису
званично преведени и усвојени (наставак)


Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” Тумачење прихватљивих 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).



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).



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).
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НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
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2.5.

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 (али се подржава њихова ранија
примена) за годину која се завршава 31. децембра 2016:


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, кредити и 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: уколико се средства односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују
уговорени новчани токови и уколико 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;



МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода.
МСФИ 15 замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC13 „Програми
лојалности клијената”, IFRIC15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC18 „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;



МСФИ 16 „Лизинг“, обезбеђује свеобухватан модел за идентификовање лизинг аранжмана и
њихов третман у финансијским извештајима како давалаца тако и прималаца лизинга. На дан
ступања на снагу, 1 јануара 2019. године, овај стандард ће заменити следеће лизинг стандарде
и тумачења: МРС 17 „Лизинг“, IFRIC 4 „Одређивање да ли неки аранжман садржи лизинг“,
SIC 15 „Оперативни лизинг – потстицај“ и SIC 27 „Процена суштине трансакције укључујући
правни облик закупа“;



Измене МСФИ 2 „Плаћање акцијама – класификација и мерење трансакција“, на снази за
годишњи извештајни период који почиње на дан 1 јануара 2018. године или касније, са
подржаном ранијом применом;
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2.

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

2.5.

Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу(наставак)


Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у
придружене ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између
инвеститора и његових придружених ентитета или заједничких подухвата. Стандард је
требало да буде на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016.
године, али је у децембру 2015. године IASB одложио примену до будућег датума, а ранија
примена измењеног стандарда је дозвољена;



Измене МРС 7 – „Иницијатива за обелодањивања“ захтевају од ентитета таква
обелодањивања која омогућују корисницима финансијских извештаја да процене промене у
обавезама настале финансијским активностима, укључујући промене настале и од новчаних и
неновчаних промена. Измене МРС 7 су на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену ранију примену;



Измене МРС 12 „Порез на добитак“ које се односе на идентификовање одложених пореских
средстава за нереализоване губитке, примењују се ретроспективно за годишње периоде који
почињу на дан 1. децембра 2017. или касније, са подржаном ранијом применом.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1. Приходи и расходи
Приходи обухватају приходе од уобичајених активности Матичног друштва, односно приходе од
продаје и добитке.
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 Матичног друштва.
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.
Расходи обухватају трошкове из уобичајених активности Матичног друштва и губитке.
Приходи и расходи који се односе на исту трансакцију или други догађај, применом принципа
узрочности, признају се истовремено.
Губици представљају смањење економске користи и могу, али не морају да проистекну из
уобичајених активности Матичног друштва.
Приходи и расходи по основу камата се књиже у корист или на терет обрачунског периода на који се
односе.
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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.
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. Goodwill
Матично друштво је у својим консолидованим финансијским извештајима на дан 31. децембра 2016.
године исказало гоодwилл који је настао као позитивна разлика, између трошка стицања Матичног
друштва и аликвотног дела капитала зависног правног лица, која је исказана на датум стицања
контроле. Након почетног признавања, на дан Биланса стања, Матично друштво процењује и
књиговодствено евидентира обезвређење goodwill-a
3.4. Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема су на дан 1. јануара 2004. године исказана по набавној вредности
која је ревалоризована у складу са ранијим рачуноводственим 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.
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3.4. Некретнине, постројења и опрема (наставак)
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.
3.5. 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.
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3.6. 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.
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.

3.7. Финансијски инструменти
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента када је
Матично друштво уговорним одредбама везано за финансијски инструмент.
Финансијска средства престају да се признају када Матично 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 Матично друштво испуни обавезу и када је уговором предвиђена обавеза плаћања
укинута или истекла.
Дугорочни финансијски пласмани
Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу осталих правних лица и остале
дугорочне пласмане
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.
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3.7. Финансијски инструменти (наставак)
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
Матичног друштва о њиховој вероватној наплативости.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовинским еквивалентима и готовином подразумевају се готовина у благајни и стања на
текућим рачунима и депозитима по виђењу код банака и других финансијских институција, као и
остала новчана средства.
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.
3.8. 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% 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.
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.8. Порези и доприноси (наставак)
(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%. 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.
3.9. Накнаде запосленима
а) Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Матично друштво је обавезно да
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. Матично 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 по основу отпремнина
Према акту Матичног друштва предвиђена је исплата отпремнине за одлазак у пензију у висини три
просечне зараде исплаћене по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике, односно три просечне зараде
запосленог или просечне зараде исплаћене код послодавца, ако је то по запосленог повољније.
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4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства Матичног 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
консолидованих 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
консолидованим 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 Матично друштво процењује преостали век
употребе наведених средстава на основу тренутних предвиђања.
4.3. Исправка вредности потраживања
Матично 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/обавезе
Руководство Матичног друштва врши разложну процену одложених пореских средстава/обавеза која
се могу признати из процењених будућих опорезивих добитака, што подразумева одговарајућу
пореску стратегију и пореску политику.
4.5. Фер вредност
Пословна политика Матичног 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 Матичног 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 Матичног друштва, износи у овим
финансијским извештајима одражавају вредност која је у датим околностима најверодостојнија и
најкориснија за потребе извештавања.
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5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Приходи од продаје робе :
- на домаћем тржишту
- на иностраном тржишту

357,666

348,430

21,781

88,279

379,447

436,709

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У хиљадама динара
2016.

2015.

Приходи од продаје производа и услуга:
- на домаћем тржишту

4,542,088

2,602,435

- на иностраном тржишту

1,047,472

1,504,107

5,589,560

4,106,542

7. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2016.
Приходи од закупнина

2015.

11,163

15,717

11,163

15,717

8. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
У хиљадама динара
2016.
Трошкови материјала за израду

1,594,328

1,279,679

3,896

5,269

216,045

36,442

1,814,269

1,321,390

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

2015.

9. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
У хиљадама динара
2016.
Трошкови горива и енергије
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10. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2016.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

2015.

851,032

673,198

154,151

104,436

32,751

24,256

7,364

6,902

119,768

107,674

1,165,066

916,466

Трошкови пореза и доприноса на зараде и
накнаде зарада на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Трошкови накнада директору, односно
члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде

11. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
У хиљадама динара
2016.
Трошкови услуга на изради учинака

2015.

1,616,221

1,004,179

123,089

38,263

Трошкови услуга одржавања

36,981

23,950

Трошкови закупнина

43,144

23,714

778

41

1,716

1,373

79,791

39,071

1,901,720

1,130,591

Трошкови транспортних услуга

Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга

12. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
2016.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
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13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Трошкови непроизводних услуга

26,765

29,928

Трошкови репрезентације

10,515

8,047

Трошкови премија осигурања

38,695

19,263

Трошкови платног промета

38,755

33,751

2,280

1,447

27,684

19,532

144,694

111,968

Трошкови чланарина
Остали нематеријални трошкови

14. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
У хиљадама динара
2016.

2015.

Приходи од камата:
по датим кредитима трећим лицима
по потраживањима из дужничко порверилачких односа
орочени депозити

/

27,250

6,745

5,608

16,196

12,454

22,941

45,312

15. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2016.

2015.

Позитивне курсне разлике

43,713

56,386

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле

10,355

22,821

54,068

79,207

16. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2016.

2015.

38,070

52,999

495

/

38,565

52,999

Расходи камата:
по кредитима
остало
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17. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ
(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
У хиљадама динара
2016.
Негативне курсне разлике

2015.

43,641

109,897

3,150

5,661

46,791

115,558

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле

18. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА
У хиљадама динара
2016.
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских
пласмана

2015.

117,835

16,470

117,835

16,470

19. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Добици од продаје нематеријалне имовине,
некретнина, постројења и опреме

13,288

4,674

520

157

14,545

6,445

Приходи од смањења обавеза

115,548

/

Остали непоменути приходи

21,680

12,391

165,581

23,667

Вишкови
Наплаћена отписана потраживања

20. ОСТАЛИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
2016.

2015.

Губици по основу расходовања и продаје
нематеријалне имовине, некретнина,
постројења и опреме

3,370

61

382

1,341

Расходи по основу директних отписа потраживања

51,555

4,562

Остали непоменути расходи

17,573

45,158

72,880

51,122

Мањкови
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21. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
У хиљадама динара
2016.
Порески расход периода
Одложен порески приход периода

2015.

(63,751)

(24,962)

301

3,990

64,290

20,972

У складу са Законом о порезу на добит правних лица Републике Србије пореска пријава и порески
биланс за 2016. 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. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
Неуплаћени уписани капитал који на дан 31. децембра 2016. године износи 2,212,736 хиљада динара
(31. децембра 2015. године – 2.179.651 хиљада динара), исказало је зависно друштво „Ужице гас“
а.д., Ужице и представља динарску противвредност на дан 31. децембра 2016. године за неновчани
неуплаћени капитал, регистрован код Агенције за привредне регистре 3. јула 2007. године Решењем
број БД 61655/2007, у износу од ЕУР 17,920,911, а по основу Уговора о оснивању број 3166/07 од 5.
јуна 2007. године. Матично друштво и Општина Ужице дужни су да унесу износ од ЕУР
12,750,000.00, односно ЕУР 5,170,911.00 неновчаног капитала. Оснивачи су дужни да свој
неновчани капитал унесу у привредно друштво „Ужице гас“ а.д., Ужице у року од најдуже 5 година
од дана оснивања и регистрације истог.
23. GOODWILL
Goodwill исказан на дан 31. децембра 2016. године у износу од 15,503 хиљаде динара (31. децембра
2015. године – 46.937 хиљада динара) представља резултат извршене консолидације учешћа у
капиталу које је Матично друштво исказало у својим пословним књигама и основног капитала који
су Зависна друштва исказала у својим појединачним финансијским извештајима.
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24. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ
ГрађевиОсновна
ИнвестиЗемљиште
нски
Постројењ средства у
ционе
објекти
а и опрема припреми некретнине
Набавна вредност
Стање 1. јануара
2016. године
Директне набавке
Активирања и
преноси
Продаја и
расходовање
Стање 31. децембра
2016. године
Исправка вредности
Стање 1. јануара
2016. Године
Амортизација
Преноси
Продаја и
расходовање
Стање 31. децембра
2016. Године
Садашња вредност
на дан:
- 31. децембра 2016.
године
- 1. јануара 2016.
године

81,064
39,716

1,171,750
238,654

1,769,084
1,668,748

(166)

(54,337)

120,780

1,410,238

3,383,495

242,974

-

405,489
37,431
88,371

1,287,254
149,076
1,357,522

-

42,949
10,601
-

1,735,692
197,108
1,445,893

-

-

( 17,797)

-

-

(17,797)

-

531,291

2,776,055

-

53,550

3,360,896

120,780

878,947

607,440

242,974

137,608

1,987,749

81,064

766,261

481,830

321,738

88,150

1,739,043
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3,474,735
2,120,525
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191,158 5,348,645
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25. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембар
2016

31. децембар
2015

3,376
11,214

10,044

14,590

10,044

Дугорочни пласмани у земљи

85,582

62,974

Остали дугорочни пласмани

109,605

15,771

195,187

78,745

Учешћа у капиталу:
-учешће у капиталу придружених лица
- осталих правних лица

Дугорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2016. године износе 85,582 хиљада динара
(31. децембра 2015. године – 62.974 хиљаде динара) и највећим делом обухватају потраживања од
купаца по основу изграђених гасних прикључака за потребе корисника ЈКП „Градска топлана
Ужице“ и физичких лица, сходно Уговору о гасном прикључку и трошковима прикључења
(Прикључна такса за правна лица) - одложено плаћање, којим је регулисано да ће корисници
трошкове прикључења гасног прикључка плаћати у месечним ратама чији ће износ бити половина
разлике цена грејања енергетским мазутом и природним гасом на бази потрошње природног гаса, све
до коначне исплате уговореног износа.
26. ЗАЛИХЕ
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016
2015
Материјал
Недовршена производња
Готови производи
Роба
Стална средства намењена продаји
Дати аванси

1,403,658
707,230
71,029
39,682
3,918
237,285
2,462,802
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27. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Потраживања од купаца:
- у земљи

1,512,348

1,006,859

- у иностранству

1,328,574

850,480

2,840,922

1,857,339

(439,137)

(195,287)

(14,101)

/

2,387,684

1,662.052

Исправка вредности потраживања
- у земљи
- у иностранству

28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
37,186

Краткорочни кредити и зајмови:
-остала повезана правна лица
- у земљи

52,141

479,632

- у иностранству

405,783

318,404

Остали краткорочни финансијски пласмани

747,754

591,470

1,242,864

1,389,506

Остали краткорочни финансијски пласмани на дан 31. децембра 2016. године износе 747,754
хиљада динара и највећим делом односе се на краткорочно орочене депозите код Рајфајзен банка
а.д., Београд ( 527,906 хиљада динара).

29. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Текући рачуни

177,435

19,462

Благајна
Девизни рачун
Остала новчана средства

255,342
1,952

1
271,309
380

434,729

291,152

Страна 25

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 године

МПП ”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

30. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Консолидовани основни капитал Матичног друштва на дан 31. децембра 2016. године износи
801,445 хиљада динара и у износу од 457,078 хиљада динара односи се на акцијски капитал
Матичног друштва. Акцијски капитал Матичног друштва састоји се од 304,719 акција чија
номинална вредност износи 1,500 динара по акцији. Уписани и уплаћени новчани капитал
Матичног друштва 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 Матичног друштва на дан 31. децембра 2016. приказана је у следећој
табели:
Износ у
Акционари
Број акција
хиљадама
%
динара
Мићић Мића
73,124
109,686
24,00
Зета експорт-импорт д.о.о.,
20,283
30,423
6,66
Радибратовић Зоран
16,404
24.606
5,38
Ђурић Душко
14,892
22.338
4,89
Смиљанић Радивоје
10,525
15,788
3,45
Салиник Лимитед Кипар
9,971
14,957
3,27
Остали
159,520
239,280
52,35
304.719

457,078

100,00

Промене на капиталу су детаљније приказане у Консолидованом извештају о променама на капиталу
који је саставни део ових консолидованих финансијских извештаја.
Учешће без права контроле на дан 31. децембра 2016. године износи 785,270 хиљада динара и
приказан је у наредној табели. Учешће без права контроле није приказан у билансу стања у оквиру
АОП 0420 - Учешће без права контроле. јер наведена позиција не постоји у извештају о
променама на капиталу, односно условљавала би неусаглашеност биланса стања и извештаја о
променама на капиталу.
Учешће без
права
контроле
31.12.2016.
Капитал
Основни капитал
Акцијсјки капитал
Уписани а неуплаћени капитал
Резерве
Нераспоређени добитак текуће године
Губитак ранијих година

92,739
663,820
4,330
28,586
(4,205)
785,270
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31. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Дугорочна резервисања на дан 31. децембра 2016. године износе 200,472 хиљада динара (31.
децембра 2015. године – 6.672 хиљада динара) и обухватају резервисања по основу јубиларних
награда и отпремнина за одлазак у пензију запослених и резервисања за задржане депозите.
Промене на дугорочним резервисањима у току 2016. и 2015. године су приказане у следећој табели:
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Резервисања за отпремнине и јубиларне награде
Стање на почетку године

6,196

5,549

Смањења у току године

(302)

-

Исплате у току године

(1,773)

(2,353)

Резервисања у току године

39,963

3,000

Стање на крају године

44,084

6,196

476

1,069

264,645

/

(108,733)

(593)

156,388

476

Резервисања за задржане депозите
Стање на почетку године
Резервисања у току године
Смањења по основу укидања резервисања у току године
Стање на крају године

32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016.
2015.
Дугорочни кредити у земљи:
-„Банка Интеса“а.д., Београд

246,945

243,252

72,026

121,626

-

19,386

(318,971)

384,264

-„Банка Интеса“а.д.,Београд

(20,578)

-

-„Рајфајзен Банка“ а.д., Београд

(61,738)

(50.678)

-

(19,386)

(236,655)

(314,200)

-„Рајфајзен Банка“а.д., Београд
-”Сбербанка”
Текућа доспећа

-”Сбербанка”
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32. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ (наставак)
Преглед најматеријалнијих обавеза по дугорочним кредитима у земљи дан 31. децембра 2016. године
је дат у следећој табели:
31. децембар 2016
Давалац кредита

Банка Интеса а.д.,
Београд

Рајфајзен Банка а.д.,
Београд

Датум
уговора

01.07.2015

26.02.2015.

Годишња
каматна стопа

Рок доспећа

У ЕУР

01.07.2022.уз
grace период
од 2 године,
после grace
3мЕурибор+2.90%
периода у 60
рата.
26.02.2018. у
24 рате од
којих прва
доспева 13
3мЕурибор+2.70%
месеци од
датума првог
коришћења
кредита

У
хиљадама
динара

2.000,000

246,945

583.333,33

72,026

33. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈКОГ ЛИЗИНГА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
3,506

Дугорочне обавезе за финансијски лизинг

1,349
/

3,506
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34. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
916,061
366,702

Краткорочни кредити и зајмови у земљи
Остале краткорочне финансијске обавезе
Текућа доспећа дугорочних кредита
Остале краткорочне финансијске обавезе

85,772

70,064

531,800

190,197

1,533,633

626,963

Преглед обавеза по највећим краткорочним кредитима као и остале краткорочне финансијске обавезе
у земљи дан 31. децембра 2016. године је дат у следећој табели:
Давалац кредита:

Датум уговора

Banca Intesa а.д.Београд
Banca Intesa а.д.Београд
Banca Intesa а.д.Београд
Banca Intesa а.д.Београд
Raiffeisen Bankа.д.Београд
Raiffeisen Bankа.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bank а.д.Београд
Raiffeisen Bankа.д.Београд
Erste банка а.д., Нови Сад
Војвођанска банка
а.д.,Нови Сад
UniCredit bank
а.д.Београд

Kаматна стопа

08.04.2016.
22.09.2016.
28.09.2016.
17.10.2016.
21.03.2016.
14.04.2016.
21.06.2016.
22.09.2016.
26.09.2016.
26.09.2016
30.11.2016.
12.12.2016.
20.12.2016.
17.10.2016

1.6% p.a.
1.6% p.a.
1.6% p.a.
1.6% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a .
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+1.75% p.a.
1mEuribor+2.4% p.a.

Рок доспећа

У еур

У хиљ. дин.

07.04.2017.
22.09.2017.
28.09.2017.
17.10.2017.
21.04.2017.
14.05.2017.
21.07.2017.
20.10.2017.
26.10.2017.
26.10.2017.
30.12.2017.
31.05.2017.

1,000,000
450,000
500,000
500,000
450,000
500,000
1,000,000
650,000
850,000
50,000
1,000,000
2,500,000

123,472
55,563
61,736
61,736
55,563
61,736
123,472
80,257
104,951
6,174
123,472
308,681

6mEuribor+2.10% p.a. 20.12.2017.
1mEuribor+2.65% p.a. 17.10.2017.

1,000,000
977,109

123,472
120,646

35. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
2,474,022

1,790,582

- у земљи

800,942

556,347

- у иностранству

789,456

466,358

- остале обавезе

31,052

234

1,621,450

1,022,939

Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе према добављачима:
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36. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада

66,205

49,150

Обавезе за порезе и доприносе на зараде

34,326

25,377

Остале обавезе

22,062

16.281

122,593

90,808

37. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2016
2015
Обавезе за порез на додату вредност
Остало

21,064

40,832

541

194

21,605

41,026

38. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
На дан 31. децембра 2016. године, Матично друштво има потенцијалне обавезе по основу плативих и
чинидбених гаранција у укупном износу од 4,022,687 хиљада динара (31. децембра 2015. године –
2,801,191 хиљада динара).
У хиљадама динара
31. децембар
2016
Издате плативе и чинидбене гаранције банака:
-Банка Интеса а.д., Београд

1,567,116

-Уни Цредит Банк Србија а.д. Београд

691,084

-Раиффеисен банка а.д. Београд

1,020,040

-Сбер Банка

522,004

-Societe generale banka a.d. Beograd

172.151

-Komercijalna banka a.d. Beograd

50.256

-Oстало

36
4.022.687
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39. СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31. децембра 2016. године Матично друштво води 23 судска спора у којима се јавља као
тужена страна. Укупна процењена висина свих спорова износи 13,273 хиљаде динара.
На дан 31. децембра 2016. године Привредно друштво се јавља као тужилац у 3 судска спора чија је
укупна процењена вредност 75,909 хиљада динара.
40. 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 Матичног друштва
могу се разликовати од тумачења руководства Матичног друштва. Као резултат изнетог, трансакције
могу бити оспорене од стране пореских власти и Матичном 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.

41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Управљање ризиком капитала
Не постоји формалан оквир за управљање ризиком капитала Матичног друштва. Руководство
Матичног друштва разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверење да ће Матично
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 Матичног друштва врше преглед структуре капитала на
годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководсто Матичног друштва разматра цену капитала и
ризике повезане са врстом капитала.
Показатељи задужености матичног друштва са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016
2015
Задуженост*

1,790,265

962,137

434,729

291,152

Нето задуженост

1,355,536

670,985

Капитал **

5,323,351

4,951,302

Рацио (однос) задужености према капиталу

0,336

0,194

Рацио (однос) нето задужености према капиталу

0,255

0,135

Готовински еквиваленти и готовина

*Задуженост обухвата дугорочне обавезе и краткорочне финансијке обавезе
**Капитал обухвата износ укупног капитала
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41. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ИЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА (наставак)
Управљање ризиком капитала (наставак)
Категорије финансијских инструмената
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016
2015
Финансијска средства
Дугорочни финансијски пласмани

11,214

10,044

2,387,684

1,662,052

112,090

63,952

Краткорочни финансијски пласмани

1,242,864

1,389,506

Готовински еквиваленти и готовина

434,729

291,152

4,188,581

3,416,706

256,632

335,174

Краткорочне финансијске обавезе

1,533,633

626,963

Обавезе према добављачима

1,621,450

1,022,939

113,344

90,808

3,525,059

2,075,884

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Финансијске обавезе
Дугорочни кредити

Остале обавезе

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 Матичног друштва овим ризицима. Матичног друштва 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.
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.1 Тржишни ризик
У свом пословању Матично друштво је изложено тржишном ризику који се јавља као девизни ризик
и ризик од промене каматних стопа.
Девизни ризик
Матично друштво је изложено девизном ризику углавном преко готовинских еквивалената и
готовине, обавеза по краткорочним и дугорочним кредитима. Матично 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
Монетарна средства
Монетарне обавезе
31. децембар
31. децембар
31. децембар
31. децембар
2016.
2015.
2016.
2015.
927,848
1,090,685
1,589,732
905,430
ЕУР
13,395
258,816
10,789
УСД
941,243
1,349,501
1,589,732
916,219
Матично 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.
На дан 31.децембар 2016.

На дан 31.дрцембра 2015.

Утицај на добитак +/(-)

Утицај на добитак +/(-)

По основу прерачуна:

По основу прерачуна:

Средства

Обавеза

Нето

Средства

Обавеза

ЕУР

92,784

(158,973)

УСД

1,339

-

94,123

Нето

(66,189)

109,068

(91,622)

17,446

1,339

25,882

(1,079)

24,803

(158,973)

(64,850)

134,950

(92,701)

42,249

158,973

66,189

(109,068)

(1,339)

(25,882)

(64,850)

(134,950)

Ако курс динара ослаби
за 10% у односу на:

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

(92,784)

УСД

(1,339)
(94,123)

158,973
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.1 Тржишни ризик (наставак)
Ризик од промене каматних стопа
Матично друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је
уговорена варијабилна каматна стопа. Матично 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. децембар
31. децембар
2016
2015
Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани

11,214

10,044

2,387,684

1,662,052

112,090

63,952

Краткорочни финансијски пласмани

52,141

479,632

Готовина и готовински еквиваленти

434,729

291,152

2,997,858

2,506,832

1,153,537

909,874

4,151,395

3,416,706

1,621,450

1,022,939

122,593

90,808

1,744,043

1,113,747

256,632

335,174

Потраживања од купаца
Остала потраживања

Варијабилна каматна стопа
Ктаткорочни финансијски пласмани

Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

Варијабилна каматна стопа
Дугорочни кредити
Остале дугорочне обавезе

/

Краткорочне финансијске обавезе
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.1 Тржишни ризик (наставак)
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
Матичног 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 2016.годину
повећало би или смањило финансијске расходе у билансу успеха у распону од 636 хиљада динара до
1,272 хиљада динара (за 2015.годину повећали би се или смањили финансијски приходи у билансу
успеха у распону 523 хиљада динара до 1.046 хиљада динара).
42.2 Кредитни ризик
Матично друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Матичном друштву у, што би по
овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Матичног друштва кредитном
ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик,
Матично друштво уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће
инструменте обезбеђења плаћања.
Структура изложености кредитном ризику укупних потраживања од купаца са стањем на дан
31.децембра текуће и претходне године приказана је на следећој табели.

Бруто изложеност
31.децембар
2015

909,095

Нето изложеност
31.децембар

2016

2015

592,386

/

/

453,238

195,287

(453,238)

(195,287)

Доспела неисправљена
потраживања

1,478,589

1,069,666

/

/

1,478,589

1,069,666

Укупно

2,840,922

1,857,339

(453,238)

(195,287)

2,387,684

1,662,052

Недоспела потраживања
од купаца
Доспела исправљена
потраживања

2016

У хиљадама динара
Исправка
вредности
31.децембар

2016

2015

909,095

592,386

/

/

Недоспела потраживања од купаца
Недоспела потраживања од купаца на дан 31.децембра 2016.године у износу од 909,095
хиљада динара (31.децембра 2015.године – 592,386 хиљада динара) односе се на потраживања од
купаца по основу продаје.
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.2 Кредитни ризик (наставак)
Доспела,исправљена потраживања од купаца
Доспела,исправљена потраживања од купаца на дан 31.децембра 2016.године износе 453,238
хиљада динара (на дан 31.децембра 2015.године – 195.287 хиљада динара) и исправљена су у
процењеном износу ненаплативих потраживања.
Доспела, неисправљена потраживања од купаца
Матично друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела
потраживања од купаца исказана на дан 31.децембра 2016.године у износу од 1,478,589 хиљада
динара (31.децембра 2015.године-1.069.666 хиљада динара) с обзиром да руководство Матичног
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 Матичног друштва сматра да ће садашња вредност
ових потраживања бити наплаћена.
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2016.
2015.
Старосна структура:
-до 30 дана

709,723

518,539

-од 31 до 365 дана

716,301

513,439

52,565

37,688

1,478,589

1,069,666

-преко 365 дана

Управљање обавезама према добављачима
Обавезе према добављачима на дан 31.децембра 2016.године износе 1,621,450 хиљада динара
(31.децембар 2015.године 1.022,939 хиљада динара). Сагласно политици управљања финансијским
ризицима,Матично 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 Матичног друштва. Матично
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.
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42. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ (наставак)
42.3 Ризик ликвидности (наставак)
У хиљадама динара
Финансијска средства
Финансијске обавезе
31.децембар
31.децембар
2016.
2015.
2016.
2015.
Рочност
Мање од 1 месеца
Од 1 до 3 месеца
Од 3 месеца до 1 године
Од 1 до 5 година

1,591,661
1,602,703
941,652
52,565
4,188,581

1,312,278
1,386,450
680,290
37,688
3,416,706

951,766
983,250
1,353,388
236,655
3,525,059

560,754
580,400
620,530
314,200
2,075,884

43. УГОВОРИ О ИЗГРАДЊИ
31. дeцeмбар
2016.
Настали трошкови изградње плус признати профит минус
признати губици до дана биланса
Фактурисано до дана биланса
.

2.864.821
1.731.051
1.133.770

Признато и укључено у финасијске извештаје:
Потраживања од купаца по основу уговора о изградњи (напомена 22)
Нефактурисана потраживања (напомена 43)

470.116
663.654
1.133.770

Потраживања по основу гарантних депозита на дан 31. децембра 2016. године износе 19.825
хиљада динара, док обавезе за примљене авансе по основу уговора о изградњи износе 639.496
хиљада динара.
Према степену довршености пројеката утврђен је износ недовршене производње који је
укључен у биланс стања на дан 31. децембра 2016. године. Недовршена производња је
исказана по следећим пројектима:

Страна 37

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 године

МПП ”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

43. УГОВОРИ О ИЗГРАДЊИ (наставак)
Назив пројекта-уговора
изградња трансфер станица, набавка опреме И возног
парка-Регионални центар за отпад Суботица, РН 15/096
Изградња 2x20000м3 целицних резервоара за
складистење сирове нафте на Терминалу у Новом Саду И
реконструкција пумпне станице ватрогаснице горива ИИ
на локацији Рафинерије нате у Новом Саду РН 16/015
ТЕ Костолац Б WWТП, РН 16/053
Изградња фекалне И кисне канализације у Црвици на
деоници Рогацица - Бајина Баста, РН 16/074
Сакупљање отпадних вода за град Врање, РН 16/056
Колубара - Regional Water Supply Scheme, РН 12/070
Реконструкција водоводне мрезе ЛОТ 5 Трстеник РН
16/014
Реконструкција пумпне станице Рибаре, система за
регенерацију извориста Рибаре РН 16/017
Објекти магацина Поља Е , Колубара РН 16/030
Пројектовање, испорука, монтаза И пустање у рад
постројења за третман бунарске воде - Неопланта ад РН
16/045
Прецисцавање воде Церовица Брдо Узице, РН 16/055
Изградња секундарне И водоводне канализационе мрезе у
оквиру пословне зграде Касарна ИВ Пук, Узице, РН
16/058
Изградња водосистема у Панцеву Јабука Глогоњ, РН
16/068
Водовод Калудјерица до резервоара Калудјерица, РН
16/073
Производни објекат Аматек у Суботици, РН 16/077
Сколе ЛОТ 4, Министарство просвете, РН 15/026
Водосистем на северу Косова И Метохије, РН 13/050
Бензинска станица Тосин Бунар, РН 16/069
Гондола на Златибору, РН 15/064
Изградња фекалне И кисне вододводне мрезе у Новом
Пазару, РН 15/065
ТРЗ Чачак, Министарство одбране, 15/033
укупно:

Уговорена
вредност
радова

Фактурисано
у 2016

394,922,956

0

0

394,922,956

236,530,525

236,530,525

43,297,555

-

28.03.2016

463,373,496

0

0

463,373,496

370,698,796

370,698,797

-

-

24.08.2016

160,989,790

152,867,264

124,931,548

8,350,364

161,217,627

8,350,364

15,619,261

-

09.11.16

23,304,144

0

0

23,304,144

8,145,017

8,145,017

-

-

21.09.2016
08.10.2012

156,765,741
786,594,695

0
755,253,757

0
34,678,000

156,765,741
25,395,520

14,533,776
780,649,276

14,533,776
25,395,520

31,399,366
-

-

82,720,668

65,521,070

65,462,266

17,199,598

65,521,070

0

16,524,450

6,543,297

07.04.2016

91,914,212

67,504,754

67,464,430

24,409,458

67,504,753

0

18,367,031

6,745,718

13.07.2016

157,316,242

18,476,715

18,476,715

138,839,527

18,476,715

0

-

-

16.08.2016

96,457,425

15,789,250

15,789,250

80,668,175

15,789,250

0

19,246,987

-

27.09.2016

332,882,096

19,048,173

19,048,173

313,833,923

19,048,173

0

166,441,048

952,409

19.09.2016.

12,768,325

6,232,847

6,232,847

6,535,478

6,232,847

0

3,192,081

-

18.10.2016

135,685,409

56,211,394

56,211,394

79,474,057

56,211,394

0

27,092,136

5,583,906

08.11.2016

164,675,584

0

0

164,675,583

822,134

0

-

-

27.12.2016
30.03.20158
18.07.2013
26.10.2016
01.10.2016

6,091,993
233,265,819
1,299,369,392
114,731,566
345,940,760

0
215,951,354
1,301,806,986
0
27,073,761

0
108,361,602
935,473,641
0
27,073,761

6,091,994
17,314,463
114,731,566
318,866,999

3,116,627
215,951,355
1,301,806,986
2,728,456
27,073,761

0
0
0
0
0

56,595,757
239,761,442
34,342,811
-

-

12.10.2015

217,742,759

214,596,243

157,922,012

207,888,529

214,596,243

0

-

-

15.06.2016

155,830,350
5,433,343,422

149,949,422
3,066,282,990

93,925,891
1,731,051,530

5,880,929
2,568,522,500

149,949,422
3,736,604,203

0
663,653,999

42,916,667
714,796,592

19,825,330

датум уговора
19.12.2015

21.03.2016
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Остаје да се
фактурише

Извршени
радови

Недовршена
производња на дан
31.12.2016

Фактурисано
укупно

Примљени
аванси

Задржани
депозит

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31.децембар 2016 године

МПП ”ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО

44. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
У динарима
31. децембар
31. децембар
2016
2015
ЕУР

123,4723
117,1353

УСД

121,6261
111,2468

МПП”Јединство” АД

Mića Mićić
Digitally signed by Mića Mićić
1506673347-080694679001 1506673347-0806946790014
Date: 2017.05.29 09:51:39 +02'00'
4

______________________
Генерални директор
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MPP “JEDINSTVO” AD
SEVOJNO

GODIŠNJI KONSOLIDOVANI
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2016.GODINU

SEVOJNO, MAJ 2017

SADRŢAJ:

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016.god
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4. UPRAVLjANjE RIZICIMA
5. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŢIVANJA I RAZVOJA
6. VAŢNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA
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8. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
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1. OPŠTI PODACI

Poslovno ime:

MATIČNO DRUŠTVO
MONTAŢNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO
ZA IZRADU I MONTAŢU TERMO I HIDRO
INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO
DRUŠTVO, SEVOJNO

Skraćeno poslovno ime:

MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO

Sedište i adresa:

31205 Sevojno, Prvomajska bb

Pravna forma:

Akcionarsko društvo

Web site

www.mppjedinstvo.co.rs

e-mail adresa

office@mppjedinstvo.co.rs

Matični broj:

071883307

PIB:

102136136

Šifra i naziv delatnosti: delatnosti: 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Prosečan broj zaposlenih u 2016.
godini

572

Ukupan broj akcija

304.719

Nominalna vrednost

1.500,00

Broj akcionara

489

Revizorska kuća

“UHY Revizija” doo Kosovska 1/IV 11000 Beograd

Naziv organizovanog trţišta na
koje su uključene akcije

Beogradska berza ad Beograd

2. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI, ORGANIZACIONE STRUKTURE I
PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
Montaţno proizvodno preduzeće Jedinstvo je osnovano 1947. godine sa sedištem u Uţicu,
a osnovna delatnost je projektovanje i izvođenje hidro, termo i gasnih instalacija.
Tokom svog razvoja Jedinstvo je aktivno učestvovalo u projektovanju i realizaciji velikog
broja projekata izgradnje objekata u saradnji sa naučnim institucijama, fakultetima i velikim
projektnim organizacijama u zemlji, na zadovoljstvo investitora.
Društvo je aktivno na svim područjima hidrotehnike i vodoprivrede, toplifikacije,
gasifikacije, komunalnoj i industrijskoj hidrotehnici, snabdevanju industrije i naselja vodom,
zaštiti voda od zagađivanja, proizvodnji procesne opreme za toplifikaciju, klimatizaciju,
ventilaciju, prečišćavanje voda za piće i industrijskih otpadnih voda kao i opremi za putnu
privredu.
Poslovanje Društva se odvija na domaćem i inostranom trţištu. Nakvaţnije ino trzište čini
područije Ruske federacije.
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Podaci o upravi društva
NADZORNI ODBOR
1

Dejan Stevanović,dipl.maš.ing.

2

Duško Đedović dipl.saobrać.ing.

Član

3

Predrag Petričević,dipl.graĎ.ing.

Član

1
2
3
4
5
6
7

IZVRŠNI DIREKTORI
Mića Mićić, dipl.ecc.
Generalni direktor
Smiljanić Radivoje, dipl.inţ.maš
Zamenik direktora
Radibratović Zoran, dipl.inţ.maš
Tehnički direktor
Ristović Sneţana dipl.ecc.
Direktor ekonomsko-finansijskog sektora
Đurić Duško, dipl.inţ.maš.
Direktor predstavništva Beograd
Stanić Blagoje dipl.inţ.maš.
Direktor sektora gasifikacija
Đurić Aleksandar dipl.inţ.maš.
Direktor radova u Rusiji

Predsednik nadzornog odbora
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Zorić Siniša dipl. gradj.inţ.
Direktor inţenjeringa
Redosled prvih akcionara po broju glasova na dan 31. decembar 2016:
R.
Br.

Akcionari

Broj akcija

Iznos u
hiljadama
dinara

%

1

Mićić Mića

73,124

109,686

24,00

2

Zeta eksport-import d.o.o.,

20,283

30,423

6,66

3

Radibratović Zoran

16,404

24.606

5,38

4

Đurić Duško

14,892

22.338

4,89

5

Smiljanić Radivoje

10,525

15,788

3,45

6

Salinik Limited Kipar

9,971

14,957

3,27

7

Ostali

159,520

239,280

52,35

UKUPNO

304.719

457,078

100

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu se vrši u skladu sa MRS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji.
Konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje grupe koji su prikazani kao
finansijski izveštaji jednog pravnog lica. Grupu za konsolidovanje čine matično preduzeće i sva
njegova zavisna pravna lica, pri čemu je matično preduzeće definisano kao preduzeće koje
poseduje jedno ili više zavisnih preduzeća, a zavisno preduzeće je ono koje je pod kontrolom
drugog (matičnog) preduzeća
U postupku konsolidovanja uključena su sledeća zavisna pravna lica:
ČLANOVI GRUPE – UČESNICI U KONSOLIDACIJI
MPP "JEDINSTVO-METALOGRADNJA" AD
Naziv:
Sevojno, Prvomajska bb
Sedište i adresa:
7188315
Matični broj:
101779416
PIB
2511
Šifra delatnosti:
Procenat učešća
52,83%
Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

AUTOKUĆA"RAKETA" AD
Sevojno, Prvomajska 63
7362358
101503372
4520
69,81%
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Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

"UŽICE GAS" AD
Uţice, LJube Stojanovića 4
20305444
105077040
3522
70,00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

"ZLATIBOR GAS" DOO
Zlatibor, Trţni centar bb
20460059
105831489
3522
100,00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

"MPP JEDINSTVO" DOO
Podgorica, Grbavci bb
2733943
2733943
4399
100,00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

"JEDINSTVO-INŽENJERING" OOO
Moskva, Lenjingradski prospekt 80 blok d kom31

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

"METALING EKO" DOO
Smederevo, Starine Novaka 1
20425415
105637446
4690
100,00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

MPP"JEDINSTVO" DOO
Turnišče, Štefana Kovača 65
6417019
SI43885802
42.990
100,00%

7743708692
95,00%
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Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

"FENIKS ICC" DOO
Ljubljana, Nazorijeva ulica 6
6273963
81572743
F41,100
25.00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

“ JEDINSTVO-LIVNICA POŽEGA“ DOO
Poţega, Bakionička 14
07217013
101005143
2451
100.00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

MPP “JEDINSTVO” DOO
Zubin potok, Gazivode bb
71188213

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

“MPP JEDINSTVO” BH DOO
Foča, Vuka Karadţića 3
11138136
4399
F41,100
100.00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

“NOVI PUT PLUS” DOO UŽICE
Nikole Pašića 38
21214302
109632586
6420
100.00%

Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

“NOVI PAZAR PUT”AD NOVI PAZAR
Šabana Koče 67
01795303
100744723
4211
100.00%

100.00%
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Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:
Procenat učešća

MPP”Jedinstvo” AD

“TEHNOGRUPA ABG”DOO BEOGRAD
Bačvanska 21
21227277
109704543
3312
25.00%

Društvo ima sledeće ogranke:
Naziv:
Sedište i adresa:
Matični broj:
PIB
Šifra delatnosti:

“MPP JEDINSTVO” AD DSD
Tivat, Moše Pijade br 11
02677865
90/31-01454-6
4399
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3. PODACI O FINANSIJSKOM POLOŢAJU I REZULTATU POSLOVANJA DRUŠTVA
ANALIZA PRIHODA
v 000 dinara

Red.
br.

2016

PRIHODI

1

Poslovni prihodi

2

Finansijski prihodi

3

Ostali prihodi
UKUPNO

2015

Indeks

iznos

%

iznos

%

5.980.277

95.99

4.602.661

96,83

129.93

82.554

1,33

124.731

2,62

66,19

167.028

2,68

26.018

0,55

641,97

6.229.859 100,00

4.753.410 100,00

ANALIZA RASHODA
v 000 dinara

Red.
br.

2016
RASHODI

1

Poslovni rashodi

2

Finansijski rashodi

3

Ostali rashodi
UKUPNO

2015
Indeks

iznos

%

iznos

%

5.478.636

95,17

4.398.763

94,89

124.55

87.492

1,52

169.182

3,65

51,71

190.715

3.31

67.592

1,46

282,16

5.756.843

100

4.635.537 100,00

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
v 000 dinara
Red.
br.

2016
Struktura bruto rezultata

iznos

1

Poslovni rezultat

2

Finansijski rezultat

3

Rezultat ostalih prihoda i rashoda
Dobitak/gubitak pre oporezivanja
Neto dobitak/gubitak

2015
%

501.641 106,05

iznos

%

Indeks

203.898 172,98

246,03

-4.938

-1,04

-44.451 -37,71

11,11

-23.687

-5,01

-41.574 -35,27

56,98

473.016 100,00
409.232
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RACIO ANALIZA KONSOLIDOVANIH REZULTATA POSLOVANJA
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

2016

2015

Indeks

1,22

1,34

91.04

0.80

1.02

78.43

Racio trenutne likvidnosti=Gotovina/(Kratkoročne obaveze)

0,07

0,08

87.50

POKAZATELJI FINANSIJSKE STRUKTURE I
SIGURNOSTI

2016

2015

Indeks

Stepen zaduţenosti=(Ukupne obaveze)/(Ukupna pasiva)

52.46

44,23

118.61

Racio sopstvenog kapitala=(Ukupan kapital)/(Ukupna pasiva)

45,76

55,72

82,12

Faktor finansijskog leverage-a=(Poslovni dobitak)/(Neto
dobitak)

122,58

2,10

5837

POKAZATELJI RENTABILNOSTI

2016

2015

Indeks

Stopa poslovnog dobitka=(Poslovni dobitak)/(Poslovni
prihodi)

8,39

4.43

52,80

Stopa neto dobitka=(Neto dobitak)/(Poslovni prihodi)

6,84

2,11

30,85

Stopa prinosa na imovinu=(Poslovni dobitak)/(Ukupna
poslovna imovina (prosek))

4,89

2,26

46,22

Stopa prinosa na kapital=(Neto dobitak)/(Kapital (prosek))

7,97

1,96

24,59

Opšti racio likvidnosti=(Obrtna sredstva)/(Kratkoročne
obaveze)
Racio reducirane likvidnosti=(Obrtna sredstvaZalihe)/(Kratkoročne obaveze)

4. UPRAVLjANjE RIZICIMA
Matično društvo i zavisna društva su u svom redovnom poslovanju, u različitom obimu, izloţena
određenim finansijskim rizicima, i to: trţišnom riziku riziku likvidnosti I kreditnom riziku.
U svom poslovanju Matično društvo je izloţeno trţišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i
rizik od promene kamatnih stopa.
Matično društvo je izloţeno deviznom riziku uglavnom preko gotovinskih ekvivalenata i
gotovine, potraţivanja i obaveza iz poslovanja, obaveza po dugoročnim kreditima i kratkoročnih
finansijskih obaveza denominovanih u stranoj valuti.
Matično društvo je izloţeno riziku od promene kamatnih stopa na sredstva i obaveze kod kojih je
ugovorena varijabilna kamatna stopa.
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Odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Matičnog društva. Matično
društvo upravlja rizikom likvidnosti putem odrţavanja odgovarajućeg nivoa novčane rezerve,
kontinuiranim praćenjem planiranog i ostvarenog novčanog toka, kao i putem odrţavanja
odgovarajućeg odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.Izloţenost Matičnog društva
kreditnom riziku ograničena je uglavnom na kratkoročne finansijske plasmane i potraţivanja od
kupaca. Da bi se umanjio kreditni rizik, Matično društvo ugovara avansne uplate kupaca ili
pribavlja od duţnika odgovarajuće instrumente obezbeđenja plaćanja.
5. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA POLJU ISTRAŢIVANJA I RAZVOJA
Očekivani razvoj MPP”Jedinstvo” AD Sevojno realizovaće se prema razvojno-markentiškim
planovima odobrenim od strane Generalnog direktora, investicionim planovima odobrenim od
strane Nadzornog odbora i na osnovu kontinuiranog istraţivanja I pronalaţenju novih trţišta.
Očekivani razvoj ove kompanije biće ostvaren kroz modernizaciju mehanizacije i tehnološke
opremljenosti.kao i kroz kontinuirana ulaganja u ljudske resurse i uz razvoj informacionih
tehnologija.
6. VAŢNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA
IZVEŠTAJNE GODINE
Nakon proteka izveštajne godine nije bilo vaţnijih poslovnih događaja, koji su značajno uticali na
poslovanje pojedinačnih Društava.

7. PODACI O SOPSTVENIM AKCIJAMA :
Na osnovu odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom trţištu , 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 predostroţnost 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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8. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen od strane
Skupštine dana 01.06.2012.godine. Tekst Kodeksa je javno dostupan na sajtu društva.
Praksa korporativnog upravljanja se zasniva na doslednoj primeni zakonskih propisa i
drugih pratećih propisa i akata društva sa ciljem blagovremene identifikacije mogućih
rizika i obezbeđenjem uslova za zakonito i celishodno upravljanje rizicima u poslovanju
Društva. Takođe, praksa korporativnog upravljanja se zasniva na izveštajima o bitnim
događajima, u skladu sa Zakonom, u cilju transparentnosti i javnosti poslovanja.
Komunikacija sa zaposlenima, akcionarima i zainteresovanom javnošću je otvorena i
neposredna.
2.
Društvo ne poseduje interni akt kojim se posebno reguliše matrerija vezana za
poslovnu tajnu, uslove primanja i davanja poklona, reprezentaciju i dr.s obzirom da je isto
obuhvaćeno usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja Društva.
3.
Dugi niz godina Društvo konstantno razvija poslovnu saradnju sa obrazovnim
institucijama u cilju školovanja deficitarnog kadra u oblasti građevinarstva, vrše se stalne
obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Pored toga, poslovni procesi se organizuju tako
da se u najvećoj meri otklanjaju opasnosti od povreda na radu i stalno unapređenje zaštite
ţivotne i radne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Svim zaposlenima u Društvu je
obezbeđen ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo
kom osnovu.
4.
Pravila Kodeksa korporativnog upravljanja implementirana su kroz interna akta
Društva.
U primeni Kodeksa nije bilo odstupanja.
1.

Podnosilac Izveštaja
Direktor

Mića Mićić
Digitally signed by Mića Mićić
1506673347-080694679001 1506673347-0806946790014
Date: 2017.05.29 15:07:57 +02'00'
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Sevojno, maj 2017

________________________
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IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
KONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju, konsolidovani finansijski izveštaj Jedinstva za period
1. januar – 31. decembar 2016. godine 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
Mića Mićić
_____________________
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ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU
KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Konsolidovani finansijski izveštaj Jedinstva za period 1. januar – 31. decembar 2016.
godine je odobren i prihvaćen 29. maja 2017. godine na VI sednici Nadzornog odbora.

U Sevojnu, 30. maj 2017. godine

Generalni direktor
Mića Mićić
____________________
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