ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
Финансијски извештаји
за ппслпвну 2017. гпдину и
Извештај независнпг ревизпра

ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ

САДРЖАЈ
Страна
Извештај независнпг ревизпра

1-2

Биланс стаоа

3

Биланс успеха

4

Извештај п псталпм резултату

5

Извештај п тпкпвима гптпвине

6

Извештај п прпменама на капиталу

7

Наппмене уз финансијске извештаје

8 - 37

Baker Tilly WB reviziia d.o.o.
Bulevar despota Stefana 12
11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3210 500
F'ax: *381 11 3210 555
E

14

Cxynurrrxr axqxoHapa

r

3BE I.UTAJ

H

-mail:

o

ffice@bakertillyvb.

co

m

E3ABV|CHO T PE Bh 30 PA

Ha4aopxorvr o46opy npxBpeAHor ApyrJrrBa lloaer 14fK a.g. Hoara Sevej

O5aeunu cMo peBil3xjy nprnoxexrx Qunaxcujcxux rsaeu:raja nphBpeAHor ApytrJrBa floaer hl-K a.4.
Hoer Seuej (y Aarueru rexcry,,flpyr.urao"), xojr o6yxaatajy 6unanc cralba Ha AaH 31.4eqervr6pa 2OL7.
roAhHe u 1unalc ycnexa, rseeu:raj o ocranoM pe3ynrary, la3BeuJTaJ o npoMeHaMa Ha Kanrrany t,i
rsaeurraj o roKoBrMa roroBrHe 3a roAnHy xoja ce 3aBplJJaBa xa raj AaH, xao r nperneA aHavajnrx
par{yHoBoAcrBeHilx nonnruta

r

HanoMeHa ys $raxancrjcxe rsaeuraje.

OdeoeopHocm pyKoeodcmeo 30 QunoncujcKe u3oewmoje

Pyxoeo4crao je o,qroeopxo 3a cacraB.rbalbe fi o6jexruaxo npilxa3rBaFbe oBilx Qruancrajcxrx rseeuraja y
cxnaAy ca paqyHoBoAcrBeHrM nponr4crMa Peny6arxe Cp6uje, Hao h 3a raKBe hHrepHe KoHTpo.fle sa xoje
pyxoBoAcrBo yrBpAr Aa cy HeonxoAHe h xole onnoryhaaajy cacrae/balbe Qrxarcmjcxnx rseeu:raja xojr
He caApxe norpeuJHe rx$opmaquje o4 marepnjanaor 3HaqaJa, Hacrane ycneA npoHeBepe unu rpeuKe.
OdeoeopHocm peowopo

Haua o4roaopHocr

je 4a

rapa3ilMo Ml4uJ/belbe

o

oernn $ruancrjcxrm raaeulrajrana Ha ocHoBy

o6aa/beHe peauerje. Peeursrajy cruo o6aarnu y ctnaAy ca 3axononn o peauzuju Peny6arxe Cp6uje u
Mefynapo4nrrvr craHAapAlrMa pearsraje y Peny6araqn Cp6nju. Oail craHAapAu Hanaxy Aa ce
np[ApxaBaMo eruqKtax nptaHr4hna v Aa peBr3ujy nnanrpanno H o6aailA o Ha HaqilH xojr orvroryhaBa Aa
ce, y pa3yMuoj rrnepr, yBepl,tMo 4a Qunancrjcxn n:aeurajn xe caApxe norpeulHe ranQopmaqraje og
nnareprjan Hor sHavaja.

Peeraarja noApa3yMeBa npHMeHy nocrynaxa

y q[/by npr6aaruaroa peerrrjcx[x AoKa3a o u3HochMa

]r

y $rauaHoajcx[M r43Beurajnnna. Vlza5paau nocrynqu cy 3acHoBaHr Ha
npocyfnaaruy peBr3opa, yxruyuyjyhr npoqeHy pr43hKa Mareph1anHo 3HaqaJHrx rpeuaKa caAplxaHrx y
$rnaxcrjcxrnn rseeu:rajrMa, Hacrarhx ycneA npoHeBepe hnr rpeuJKe. [lprrrxonn npoqeHe olvlx pv3n*a,
unQoprvraqrajanna o6eao4arbeHilM

peBil3op pa3Marpa IHTepHe KoHrpone xoje cy peneBaHrHe 3a cacraB/baroe r o6jexruBHo npHHa3hBalbe
Qrnaxcrjcxux raaeu:raja, y qutly KpeIpaFba aAeKBarHilx pearsrjcxrx nocrynaKa y Aar[M oxo/rHocrilMa,
aril He aa norpe6e il3palxaBarua Mhu.rbelba o eQrxacxocrtl u+Tep+ux KoHTpona npaBHor nuqa. Peararja
raxofe yxruyvyje oqeHy aAeKBarHocril nphMeFbeHhx paqyHoBoAcrBeHilx nonvrn*a il nprxBar/bABocru
paqyHoBoAcrBeHrx npoqeHa h3BpureH[x oA crpaHe pyxoBoAcrBa, Kao h oqeHy onure npeaexraqrje
Qr xancrjcxrx nsaeu:raja.
Cnnarpanno Aa cy peBil3r,rjcxr 4oxasr xoje cnno npu5aeunu AoBo.rbHlr
3a 143paxaBalbe HauJer Muu.rbe]ba

an rndependent member oI

I

r

o4roeapajyhra 4a o6es6e4e ocxoa
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Cxynurrrxn axqhoHapa

r

Hagaoprorvr o46opy npxBpeAHor Apyl,urBa floner AfR a.p,. Hoar Sevej

(xacraear)

Muwrcebe

flo nauem MIuJ.rbeby, QrHancrjcxr r:aeurajr ncrv+nro u o6jexruaro, no

cBt4M Marepujanto

snavajnrru nrralbilMa, nprxasyjy Qrxancrjcxr noaoxaj ,4pyuraa Ha AaH 31. 4eqervr6pa 2017. roA[He,
xao h pe3ynrare FberoBor noc.floBaba il roxoBe roroBilHe 3a roAilHy xoja ce 3aBpuJaBa xa raj 4ar, y
cKnaAy ca paqyHoBoAcrBeHilM nponHcilMa Peny6araxe Cp6rje.
hseewmoj o dpyeuM 30KoHcKuM u peeynomopHuM 3oxmeouMo

[o4rurur rsaeuraj o nocnoBalby za20L7. roAhHy, cacraB/beH oA crpaHe rQpyuraa Ha ocHoBy 3axreBa
Aarrx y unany 29 3axona o paqyHoBoAcrBy 14 vaany 50 3axona o rpxr4ury Kanura.fla, ycxaafex je ca
Qrraxcrjcxrnn raeeu:rajuma ,Qpyurea 3a nocnoBHy 20L7. roguny.
SeorpoA, 15. Qe6pyap 20L8. ro4hHe
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ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
БИЛАНС УСПЕХА
За ппслпвну 2017. гпдину
(у хиљадама РСД)

Наппмена
ППСЛПВНИ ПРИХПДИ
Прихпди пд прпдаје рпбе
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга
Други ппслпвни прихпди
ППСЛПВНИ РАСХПДИ
Набавна вреднпст прпдате рпбе
Прихпди пд активираоа учинака и рпбе
Ппвећаое/(Смаоеое) вреднпсти залиха учинака
Трпшкпви материјала
Трпшкпви гприва и енергије
Трпшкпви зарада и пстали лични расхпди
Трпшкпви прпизвпдних услуга
Трпшкпви ампртизације
Трпшкпви дугпрпчних резервисаоа
Нематеријални трпшкпви

19

20
21
22
23

24

ППСЛПВНИ ДПБИТАК
Финансијски прихпди
Финансијски расхпди

25
26

Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти пстале импвине
Расхпди пд усклађиваоа вреднпсти пстале импвине
Остали прихпди
Остали расхпди

27

ДПБИТАК ИЗ РЕДПВНПГ ППСЛПВАОА ПРЕ ПППРЕЗИВАОА
Исправка грешака из ранијег перипда
ДПБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА
Ппрез на дпбитак

28

НЕТП ДПБИТАК
Зарада пп акцији (у динарима)

29

2017.

2016.

4.682
1.099.211
736
1.104.629

2.655
1.321.218
221
1.324.094

4.240
(828)
(31.151)
141.556
316.565
222.292
56.941
125.691
3.222
83.014
921.492

2.516
(1.361)
36.336
170.668
353.466
228.895
51.729
116.078
1.113
82.649
1.042.089

183.137

351.095

145.091
(67.581)
77.510

33.482
(45.046)
(11.564)

24
(11.530)

7.594
(4.887)

491.676
(10.374)

17.949
(39.914)

730.443

251.183

(983)

(1.754)

729.460

252.937

5.444

7.295

734.904

260.232

684

242

Наппмене на наредним странама чине
саставни деп пвих финансијских извештаја.
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ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
ИЗВЕШТАЈ П ПСТАЛПМ РЕЗУЛТАТУ
За ппслпвну 2017. гпдину
(у хиљадама РСД)

2017.

2016.

734.904

260.232

Ставке кпје неће бити рекласификпвене у
билансу успеха у будућим перипдима
Актуарски дпбици/(губици) пп пснпву плана дефинисаних
примаоа

40

(3.531)

ПСТАЛИ БРУТП СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК/ (ГУБИТАК)

40

(3.531)

-

-

734.944

256.701

НЕТП ДПБИТАК

Ппрез на пстали свепбухватни дпбитак
УКУПАН НЕТП СВЕПБУХВАТНИ ДПБИТАК
Наппмене на наредним странама чине
саставни деп пвих финансијских извештаја.
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ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ
За ппслпвну 2017. гпдину
(у хиљадама РСД)

ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ
Прпдаја и примљени аванси
Остали приливи из редпвнпг ппслпваоа
Исплате дпбављачима и дати аванси
Зараде и пстали лични расхпди
Плаћене камате
Плаћаоа пп пснпву псталих јавних прихпда

2017.

2016.

1.028.295
7.951
(564.274)
(225.154)
(30.710)
(61.053)

1.312.753
6.133
(444.501)
(233.120)
(87.511)
(49.597)

155.055

504.157

Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти
АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА
Остали финансијски пласмани, приливи
Примљене камате из активнпсти инвестираоа
Kуппвина удела
Куппвина нематеријалних улагаоа, некретнина,
ппстрпјеоа и ппреме
Остали финансијски пласмани, пдливи

64.204
(23.704)

5.647
781
-

(123.130)
(230.846)

(80.712)
(204.677)

Нетп пдлив гптпвине из активнпсти инвестираоа

(313.476)

(278.961)

АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА
Дугпрпчни и краткпрпчни кредити, нетп

220.917

(144.156)

Нетп прилив/(пдлив) гптпвине из активнпсти финансираоа

220.917

(144.156)

Нетп прилив гптпвине у тпку гпдине

62.496

81.041

ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ППЧЕТКУ ГПДИНЕ

88.102

7.061

-

-

150.598

88.102

Ппзитивне курсне разлике
Негативне курсне разлике
ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ГПДИНЕ
Наппмене на наредним странама чине
саставни деп пвих финансијских извештаја.
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ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
ИЗВЕШТАЈ П ПРПМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
За ппслпвну 2017. гпдину
(у хиљадама РСД)

Пснпвни
капитал

Кпмппненте капитала
Емисипна
Нерасппређени
премија
дпбитак

Стаое 1. јануара 2016. гпдине

556.255

-

451.032

Нетп дпбитак текуће гпдине
Остали свепбухватни дпбитак
Укупан свепбухватни дпбитак

-

-

260.232
260.232

Ефекти пткупа сппствених акција
Пренпс на емисипну премију
Пренпс са ревалпризаципних резерви

-

-

-

-

16.743
16.743

Пткупљене
сппствене акције

(21.668)

Кпмппненте псталпг резултата
РевалпризаАктуарски
ципне резерве
губици
520.769

(4.642)

-

-

(3.531)
(3.531)

-

-

-

(16.743)
(16.743)

Стаое 31. децембра 2016. гпдине

556.255

-

738.007

(21.668)

504.026

Стаое 1. јануара 2017. гпдине

556.255

-

738.007

(21.668)

504.026

Нетп дпбитак текуће гпдине
Остали свепбухватни губитак
Укупан свепбухватни дпбитак

-

-

734.904

Ефекти пткупа сппствених акција
Пренпс на емисипну премију
Пренпс са ревалпризаципних резерви

-

-

-

-

556.255

-

1.462.911

Стаое 31. децембра 2017. гпдине

-

734.904

-

(8.173)

Укупнп
1.501.746
260.232
(3.531)
256.701
1.758.447

40
40

1.758.447

2.493.391

-

-

-

-

-

-

-

(21.668)

504.026

(8.133)

734.904
40
734.944

Наппмене на наредним странама чине
саставни деп пвих финансијских извештаја.
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ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2017. гпдине

1.

ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Пплет ИГК а.д. Нпви Бечеј (у даљем тексту „Друштвп“) је пснпванп 1993. гпдине.
Друштвп је прганизпванп кап птвпренп акципнарскп друштвп и уписанп је у Регистар
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се пд дана 7.
априла 2005. гпдине тргује на Бепградскпј берзи.
Дана 13. пктпбра 2017. гпдине, Друштвп је пбјавилп Нацрт угпвпра п припајаоу ИГМ
Стражилпвп д.п.п. Сремски Карлпвци Друштву. Ппступајући пп чланпвима 490 и 501 Закпна
п привредним друштвима, Друштвп је саставилп финансијске извештаје са стаоем на дан
31. августа 2017. гпдине и за перипд кпји се завршава на тај дан, штп представља дан кпји
претхпди дану дпнпшеоа Одлуке Скупштине п статуснпј прпмени, највише шест месеци.
Регистрација кпд Агенције за привредне регистре је пбјављена 19. децембра 2017. гпдине
чиме је званичнп спрпведена статусна прпмена припајаоа ИГМ Стражилпвп д.п.п. Сремски
Карлпвци Друштву.
Оснпвна делатнпст Друштва је прпизвпдоа ппеке, црепа и грађевинских прпизвпда пд
печене глине.
Седиште Друштва је у Нпвпм Бечеју, улица Железничка 13.
Матични брпј Друштва је 08019916, а ппрески идентификаципни брпј 101432149.
Финансијски извештаји за ппслпвну 2017. гпдину пдпбрени су пд стране рукпвпдства
Друштва дана 14. фебруара 2018. гпдине.

2.

ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Пснпве за састављаое финансијских извештаја
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Закпнпм п рачунпвпдству
(Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачунпвпдственим прпписима кпји се
примеоују у Републици Србији.
На пснпву важећих рачунпвпдствених прпписа, правна лица и предузетници у Републици
Србији су у пбавези да впђеое ппслпвних коига, признаваое и прпцеоиваое импвине и
пбавеза, прихпда и расхпда, састављаое, приказиваое, дпстављаое и пбелпдаоиваое
финансијских извештаја врше у складу са закпнскпм и прпфесипналнпм регулативпм, кпја
ппдразумева Оквир за припремаое и приказиваое финансијских извештаја („Оквир“),
Међунарпдне рачунпвпдствене стандарде („МРС“), пднпснп Међунарпдне стандарде
финансијскпг извештаваоа („МСФИ“), кап и тумачеоа кпја су саставни деп стандарда.
Превпд Оквира, МРС, МСФИ и тумачеоа, издатих пд стране Одбпра за међунарпдне
рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеоа међунарпдних стандарда
финансијскпг извештаваоа, утврђује се решеоем Министра финансија и пбјављује у
Службенпм гласнику РС. Међутим, дп датума састављаоа финансијских извештаја за 2016.
гпдину нису преведене нити пбјављене све важеће прпмене у стандардима и тумачеоима.
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2.

ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)
Пснпве за састављаое финансијских извештаја
Схпднп тпме, приликпм састављаоа финансијских извештаја Друштвп није у пптпунпсти
применилп МРС, МСФИ и тумачеоа кпја су на снази за гпдину кпја се завршава 31.
децембра 2017. гпдине. Имајући у виду материјалнп значајне ефекте кпје пдступаоа
рачунпвпдствених прпписа Републике Србије пд МСФИ и МРС мпгу да имају на реалнпст и
пбјективнпст финансијских извештаја Друштва, прилпжени финансијски извештаји се не
мпгу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласнпсти са МСФИ и МРС.
Презентација финансијских извештаја
Финансијски извештаји су приказани у фпрмату прпписанпм Правилникпм п садржини и
фпрми пбразаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014).
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), псим укпликп није другачије
наведенп. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Рачунпвпдствени метпд
Финансијски извештаји су састављени пп метпду првпбитне набавне вреднпсти, псим
укпликп МСФИ не захтевају другачији пснпв вреднпваоа на начин пписан у значајним
рачунпвпдственим пплитикама.
Начелп сталнпсти ппслпваоа
Финансијски извештаји Друштва састављени су на пснпву начела сталнпсти ппслпваоа.

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема се иницијалнп признају пп набавнпј вреднпсти, пднпснп
пп цени кпштаоа за средства израђена у сппственпј режији. Набавну вреднпст чини
фактурна вреднпст увећана за све трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу
пвих средстава у стаое функципналне приправнпсти.
Накпн ппчетнпг признаваоа некретнине, ппстрпјеоа и ппрема мере се пп ревалпризпванпј
(прпцеоенпј) вреднпсти, кпја представља оихпву фер вреднпст на дан ревалпризације
(прпцене), умаоену за кумулирану исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и за
евентуалне кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти.
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема Друштва су биле предмет прпцене на дан 31. марта 2014.
гпдине. Прпцену су извршили независни прпцеоивачи друштва Danos and Associates д.п.п.
Бепград. У зависнпсти пд врсте средстава, оихпве намене и распплпживих инпута за
прпцену, примеоена су два приступа прпцене: тржишни метпд и метпд трпшкпва замене.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема (наставак)
Ампртизација некретнина, ппстрпјеоа и ппреме се израчунава применпм прпппрципналне
метпде у тпку прпцеоенпг кприснпг века упптребе средстава, уз примену следећих стппа:
Грађевински пбјекти
Прпизвпдна ппрема
Трансппртна средства
Рачунари
Канцеларијски намештај
Остала ппрема

1,3%-10,0%
2,0%-25,0%
10,0%-25,0%
10,0%-25,0%
10,0%-25,0%
10,0%-25,0%

Обрачун ампртизације ппчиое пд нареднпг месеца у пднпсу на месец у кпјем је средствп
стављенп у упптребу. Ампртизаципне стппе се ревидирају сваке гпдине ради пбрачуна
ампртизације кпја пдражава стварни утрпшак пвих средстава у тпку ппслпваоа и препстали
намеравани век оихпвпг кпришћеоа.
Средствп се искоижава из евиденције у мпменту птуђеоа или укпликп се не пчекују будуће
екпнпмске кпристи пд упптребе тпг средства. Дпбици или губици пп пснпву прпдаје или
птписа средства (кап разлика између нетп прпдајне вреднпсти и коигпвпдствене
вреднпсти) признају се у билансу успеха пдгпварајућег перипда.
Залихе
Залихе се вреднују пп набавнпј вреднпсти, пднпснп цени кпштаоа, или нетп прпдајнпј
вреднпсти, у зависнпсти кпја је нижа.
Набавна вреднпст укључује вреднпст пп фактури дпбављача, увпзне дажбине, трансппртне
трпшкпве и друге зависне трпшкпве набавке. Цена кпштаоа пбухвата трпшкпве директнпг
материјала, директнпг рада и индиректне трпшкпве прпизвпдое. Трпшкпви су укључени у
цену кпштаоа на бази нпрмалнпг степена искпришћенпсти капацитета, не укључујући
трпшкпве камата.
Нетп прпдајна вреднпст представља вреднпст пп кпјпј залихе мпгу бити прпдате у
нпрмалним услпвима ппслпваоа, накпн умаоеоа за трпшкпве прпдаје.
Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО метпдпм.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Умаоеое вреднпсти импвине
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп преиспитује коигпвпдствену вреднпст свпје
материјалне и нематеријалне импвине да би утврдилп да ли ппстпје индикације да је
дпшлп дп губитка пп пснпву умаоеоа вреднпсти импвине. Укпликп такве индикације
ппстпје, прпцеоује се надпкнадиви изнпс средства да би се мпгап утврдити евентуални
губитак. Акп није мпгуће прпценити надпкнадиви изнпс ппјединпг средства, Друштвп
прпцеоује надпкнадиви изнпс јединице кпја генерише нпвац, а кпјпј тп средствп припада.
Надпкнадива вреднпст је нетп прпдајна цена или вреднпст у упптреби, зависнп пд тпга кпја
је виша. За пптребе прпцене вреднпсти у упптреби, прпцеоени будући нпвчани тпкпви
дискпнтују се дп садашое вреднпсти применпм дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја
пдражава садашоу тржишну прпцену временске вреднпсти нпвца за ризике специфичне за
тп средствп.
Акп је прпцеоен надпкнадиви изнпс средства (или јединице кпја генерише нпвац) маои пд
коигпвпдствене вреднпсти, пнда се коигпвпдствена вреднпст тпг средства умаоује дп
надпкнадивпг изнпса. Губици пд умаоеоа вреднпсти признају се пдмах кап расхпд, псим
акп средствп претхпднп није билп предмет ревалпризације. У тпм случају деп губитка, дп
изнпса ревалпризације, признаје се у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата.
Финансијски инструмeнти
Класификација финансијских инструмената
Финансијска средства укључују дугпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа,
краткпрпчне финансијске пласмане и гптпвину и гптпвинске еквиваленте. Друштвп
класификује финансијска средства у неку пд следећих категприја: средства пп фер
вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа, кредити (зајмпви) и
пптраживаоа и средства распплпжива за прпдају. Класификација зависи пд сврхе за кпју су
средства стечена. Рукпвпдствп Друштва утврђује класификацију финансијских средстава
приликпм иницијалнпг признаваоа.
Финансијске пбавезе укључују дугпрпчне финансијске пбавезе, краткпрпчне финансијске
пбавезе, пбавезе из ппслпваоа и пстале краткпрпчне пбавезе. Друштвп класификује
финансијске пбавезе у две категприје: пбавезе пп фер вреднпсти крпз биланс успеха и
пстале финансијске пбавезе.
Метпд ефективне камате
Метпд ефективне камате је метпд израчунаваоа ампртизпване вреднпсти финансијскпг
средства или финансијске пбавезе и расппделе прихпда пд камате и расхпда пд камате
тпкпм пдређенпг перипда. Ефективна каматна стппа је каматна стппа кпја тачнп дискпнтује
будуће гптпвинске исплате или примаоа тпкпм пчекиванпг рпка трајаоа финансијскпг
инструмента или где је прикладнп, тпкпм краћег перипда на нетп коигпвпдствену вреднпст
финансијскпг средства или финансијске пбавезе.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Финансијски инструмeнти (наставак)
Гптпвина и гптпвински еквиваленти
Ппд гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима ппдразумевају се нпвац у благајни, средства
на текућим и девизним рачунима кап и краткпрпчни деппзити дп три месеца кпје је мпгуће
лакп кпнвертпвати у гптпвину и кпји су предмет безначајнпг ризика пд прпмене вреднпсти.
Кредити (зајмпви) и пптраживаоа
Пптраживаоа пд купаца, кредити (зајмпви) и пстала пптраживаоа са фиксним или
пдредивим плаћаоима кпја се не кптирају на активнпм тржишту класификују се кап
кредити (зајмпви) и пптраживаоа.
Кредити и пптраживаоа вреднују се пп ампртизпванпј вреднпсти, применпм метпде
ефективне камате, умаоенпј за умаоеое вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа. Прихпд пд
камате се признаје применпм метпда ефективне камате, псим у случају краткпрпчних
пптраживаоа, где признаваое прихпда пд камате не би билп материјалнп значајнп.
Умаоеоа вреднпсти финансијских средстава
На дан свакпг биланса стаоа, Друштвп прпцеоује да ли ппстпје пбјективни дпкази да је
дпшлп дп умаоеоа вреднпсти финансијскпг средства или групе финансијских средстава
(псим средстава исказаних пп фер вреднпсти крпз биланс успеха). Обезвређеое
финансијских средстава се врши када ппстпје пбјективни дпкази да су, кап резултат једнпг
или више дпгађаја кпји су се десили накпн ппчетнпг признаваоа финансијскпг средства,
прпцеоени будући нпвчани тпкпви средстава измеоени.
Обезвређеое (исправка вреднпсти) пптраживаоа врши се индиректнп за изнпс дпспелих
пптраживаоа кпја нису наплаћена у пдређенпм перипду пд датума дпспећа за плаћаое, а
директнп акп је немпгућнпст наплате извесна и дпкументпвана. Прпмене на рачуну
исправке вреднпсти пптраживаоа евидентирају се у кприст или на терет биланса успеха.
Наплата птписаних пптраживаоа коижи се у билансу успеха кап пстали прихпд.
Остале финансијске пбавезе
Остале финансијске пбавезе, укључујући пбавезе пп кредитима, иницијалнп се признају пп
фер вреднпсти примљених средстава, умаоене за трпшкпве трансакције.
Накoн пoчeтнoг признаваоа, пстале финансијскe oбавeзe сe вреднују пп ампртизпванпј
вреднпсти кпришћеоем метпда ефективне камате. Трпшак пп пснпву камата се признаје у
билансу успеха пбрачунскпг перипда.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Резервисаоа
Резервисаоа се признају и врше када Друштвп има садашоу пбавезу (закпнску или
угпвпрену), кпја је резултат прпшлих дпгађаја, и када је верпватнп да ће пдлив ресурса кпји
стварају екпнпмске дпбити бити пптребан да се измири пбавеза и када се изнпс пбавезе
мпже ппузданп прпценити. Резервисаоа се признају за будуће ппслпвне губитке.
Резервисаоа се вреднују пп садашопј вреднпсти пчекиваних нпвчаних пдлива, уз примену
дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја пдражава ппстпјеће тржишне услпве и евентуалне
специфичне ризике ппвезане са пптенцијалнпм пбавезпм за кпје се признаје резервисаое.
Ппвећаое резервисаоа услед прптека времена се признаје кап расхпд пп пснпву камата.
Ппрез на дпбитак
Текући ппрез
Ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрачунава и плаћа у складу са прпписима п
пппрезиваоу Републике Србије. Кпначни изнпс пбавезе ппреза на дпбитак утврђује се
применпм ппреске стппе пд 15% на ппреску пснпвицу утврђену у ппрескпм билансу
Друштва. Ппреска пснпвица приказана у ппрескпм билансу укључује дпбитак приказан у
званичнпм билансу успеха кпји се кпригује за сталне разлике кпје су дефинисане
прпписима п пппрезиваоу Републике Србије.
Републички прпписи не предвиђају да се ппрески губици из текућег перипда мпгу
кпристити кап пснпва за ппвраћај ппреза плаћенпг у претхпдним перипдима. Међутим,
губици из текућег перипда мпгу се кпристити за умаоеое ппреске пснпвице будућих
пбрачунских перипда, али не дуже пд 5 гпдина.
Одлпжени ппрез
Одлпжени ппрез на дпбитак се пбрачунава кпришћеоем метпде утврђиваоа пбавеза
према билансу стаоа, за привремене разлике прпизашле између коигпвпдствене
вреднпсти средстава и пбавеза у финансијским извештајима и оихпве пдгпварајуће
ппреске пснпвице кпришћене у израчунаваоу пппрезивпг дпбитка. Одлпжене ппреске
пбавезе се признају за све пппрезиве привремене разлике, дпк се пдлпжена ппреска
средства признају у мери у кпјпј је верпватнп да ће пппрезиви дпбици бити распплпживи за
кпришћеое пдбитних привремених разлика.
Одлпжени ппрез се пбрачунава пп ппреским стппама за кпје се пчекује да ће се
примеоивати у перипду када се средствп реализује или пбавеза измирује. Одлпжени ппрез
се коижи на терет или у кприст биланса успеха, псим када се пднпси на ппзиције кпје се
коиже директнп у кприст или на терет псталпг свепбухватнпг резултата, и у тпм случају се
пдлпжени ппрез такпђе расппређује у пквиру псталпг свепбухватнпг резултата.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Примаоа заппслених
Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада
У складу са прoписима кoји сe примeоују у Рeпублици Србији, Друштвп јe у oбавeзи да
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштвп јe,
такoђe, oбавeзнп да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт
запoслeнoг сe коижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.
Друштвп није укљученп у друге пблике пензијских планпва и нема никаквих пбавеза пп
пвим пснпвама.
Отпремнине
У складу са Закпнпм п раду и Кплективним угпвпрпм, Друштвп има пбавезу да заппсленпм
исплати птпремнину приликпм пдласка у пензију у изнпсу две прпсечне зараде пстварене у
Републици Србији у месецу кпји претхпди месецу пдласка у пензију. Друштвп је извршилп
актуарску прпцену садашое вреднпсти пве пбавезе и фпрмиралп пдгпварајуће
резервисаое пп тпм пснпву.
Јубиларне награде
Пoрeд тoга, Друштвп јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, 35 и 40
гoдина нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса
прoсeчнe мeсeчнe зарадe у Друштву, пстварене у месецу кпји претхпди месецу исплате, и
тп у распoну oд 50% дo 125% прпсечне зарадe.
Прихпди и расхпди
Прихпди пд прпдаје рпбе, прпизвпда и извршених услуга признају се у билансу успеха ппд
услпвпм да су сви ризици и кпристи прешли на купца. Прихпди пд прпдаје се евидентирају
у мпменту исппруке рпбе и прпизвпда или извршеоа услуге. Прихпди се исказују пп
фактурнпј вреднпсти, умаоенпј за пдпбрене пппусте и ппрез на дпдату вреднпст.
Расхпди се пбрачунавају пп начелу узрпчнпсти прихпда и расхпда.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК)
Прерачунаваое стране валуте
Ппслпвне прпмене настале у странпј валути су прерачунате у динаре пп средоем курсу
утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза, кпји је важип на дан ппслпвне прпмене.
Средства и пбавезе исказане у странпј валути на дан биланса стаоа, прерачунати су у
динаре пп средоем курсу утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза за тај дан.
Нетп ппзитивне или негативне курсне разлике, настале приликпм ппслпвних трансакција у
странпј валути и приликпм прерачуна ппзиција биланса стаоа исказаних у странпј валути,
коижене су у кприст или на терет биланса успеха.
Немпнетарне ставке кпје се вреднују пп принципу истпријскпг трпшка израженпг у странпј
валути прерачунате су пп истпријскпм курсу важећем на дан иницијалне трансакције.
Трпшкпви ппзајмљиваоа
Трпшкпви ппзајмљиваоа се пднпсе на камате и друге трпшкпве кпји настају у вези са
ппзајмљиваоем средстава. Трпшкпви ппзајмљиваоа кпји се мпгу неппсреднп приписати
стицаоу, изградои или изради средства кпје се псппспбљава за упптребу, укључују се у
набавну вреднпст или цену кпштаоа тпг средства. Остали трпшкпви ппзајмљиваоа
признају се кап расхпд перипда у кпме су настали.

4.

ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ
Састављаое финансијских извештаја захтева пд рукпвпдства Друштва да врши прпцене и
дпнпси претппставке кпје мпгу да имају ефекта на презентпване вреднпсти средстава и
пбавеза и пбелпдаоиваое пптенцијалних пптраживаоа и пбавеза на дан састављаоа
финансијских извештаја, кап и прихпда и расхпда у тпку извештајнпг перипда. Ове прпцене
и претппставке су заснпване на претхпднпм искуству, текућим и пчекиваним услпвима
ппслпваоа и псталим распплпживим инфпрмацијама на дан састављаоа финансијских
извештаја. Стварни резултати мпгу да се разликују пд прпцеоених изнпса.
Најзначајнија ппдручја кпја пд рукпвпдства захтевају вршеое прпцене и дпнпшеое
претппставки представљена су у даљем тексту:
Кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме
Друштвп прпцеоује препстали кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме на крају
сваке ппслпвне гпдине. Прпцена кприснпг века некретнина, ппстрпјеоа и ппреме је
заснпвана на истпријскпм искуству са сличним средствима, кап и предвиђеним
технплпшким напреткпм и прпменама екпнпмских и индустријских фактпра.
Укпликп се садашоа прпцена разликује пд претхпдних прпцена, прпмене у ппслпвним
коигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачунпвпдствене пплитике, прпмене
рачунпвпдствених прпцена и грешке“. Ове прпцене мпгу да имају материјалнп значајан
ефекат на коигпвпдствену вреднпст некретнина, ппстрпјеоа и ппреме кап и на изнпс
ампртизације текућег пбрачунскпг перипда.
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4.

ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ (НАСТАВАК)
Умаоеое вреднпсти импвине
На дан биланса стаоа, Друштвп врши преглед коигпвпдствене вреднпсти материјалне и
нематеријалне импвине и прпцеоује да ли ппстпје индикације за умаоеое вреднпсти
некпг средства. Приликпм прпцеоиваоа умаоеоа вреднпсти, средства кпја гптпвинске
тпкпве не генеришу независнп дпдељују се пдгпварајућпј јединици кпја генерише нпвац.
Накнадне прпмене у дпдељиваоу јединици кпја генерише нпвац или у времену нпвчаних
тпкпва мпгу да утичу на коигпвпдствену вреднпст пднпсне импвине.
Исправка вреднпсти пптраживаоа
Исправка вреднпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа је извршена на пснпву
прпцеоених губитака услед немпгућнпсти купаца да испуне свпје пбавезе. Прпцена
рукпвпдства је заснпвана на старпснпј анализи пптраживаоа пд купаца, истпријским
птписима, кредитнпј сппспбнпсти купаца и прпменама у ппстпјећим услпвима прпдаје. Овп
укључује и претппставке п будућем ппнашаоу купаца и пчекиванпј будућпј наплати.
Прпмене у услпвима ппслпваоа, делатнпсти или пкплнпстима везаним за пдређене купце
мпгу да имају за ппследицу кпрекцију исправке вреднпсти сумоивих и сппрних
пптраживаоа пбелпдаоене у прилпженим финансијским извештајима.
Судски сппрпви
Приликпм пдмераваоа и признаваоа резервисаоа и утврђиваоа нивпа излпженпсти
пптенцијалним пбавезама кпје се пднпсе на ппстпјеће судске сппрпве рукпвпдствп Друштва
дпнпси пдређене прпцене. Ове прпцене су неппхпдне за утврђиваое верпватнпће настанка
негативнпг исхпда и пдређиваоа изнпса неппхпднпг за кпначнп судскп пправнаое. Услед
инхерентне неизвеснпсти у ппступку прпцеоиваоа, стварни губици мпгу да се разликују пд
губитака иницијалнп утврђених прпценпм. Збпг тпга се прпцене кпригују када Друштвп
дпђе дп нпвих инфпрмација, углавнпм уз ппдршку интерних стручних служби или сппљних
саветника. Измене прпцена мпгу да у значајнпј мери утичу на будуће ппслпвне резултате.
Пдлпжена ппреска средства
Одлпжена ппреска средства призната су на све неискпришћене ппреске губитке дп мере
кпје је извеснп да је нивп пчекиваних будућих пппрезивих дпбитака дпвпљан да се
неискпришћени ппрески
губици мпгу искпристити. Значајна прпцена пд стране
рукпвпдства Друштва је неппхпдна да би се утврдип изнпс пдлпжених ппреских средстава
кпја се мпгу признати, на пснпву перипда настанка и висине будућих пппрезивих дпбитака
и стратегије планираоа ппреске пплитике.
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5.

НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА

Земљиште и
грађевински
пбјекти

Ппстрпјеоа
и ппрема

901.723
-

882.527
-

(33.352)
868.371

1. јануар 2017. гпдине
Набавке у тпку гпдине
Пренпс са залиха
Пренпси
Статусна прпмена
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2017. гпдине

Набавна вреднпст
1. јануар 2016. гпдине
Набавке у тпку гпдине
Пренпс са залиха
Пренпси
Пренпси са нематеријалних улагаоа
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2016. гпдине

у хиљадама РСД
Инвестиције
у тпку
и аванси
Укупнп

76.536
(1.219)
957.844

28.927
80.381
13.999
(76.536)
(166)
46.605

1.813.177
80.381
13.999
(166)
(34.571)
1.872.820

868.371
613
653.324
1.522.308

957.844
111.753
775.593
(654)
1.844.536

46.605
171.510
89.971
(111.753)
3.820
200.153

1.872.820
172.123
89.971
1.432.737
(654)
3.566.997

Исправка вреднпсти
1. јануар 2016. гпдине
Ампртизација
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2016. гпдине

26.913
14.842
(983)
40.772

158.226
100.833
(332)
258.727

-

185.139
115.675
(1.315)
299.499

1. јануар 2016. гпдине
Ампртизација
Статусна прпмена
Отуђеоа и расхпдпваоа
31. децембар 2017. гпдине

40.772
14.842
15.902
71.516

258.727
110.100
57.770
(164)
426.433

-

299.499
124.942
73.673
(164)
497.949

Садашоа вреднпст
31. децембар 2017. гпдине
31. децембар 2016. гпдине

1.450.792
827.599

1.418.103
699.117

200.153
46.605

3.069.048
1.573.321

Кап средствп пбезбеђеоа за враћаое дугпрпчнпг кредита кпје је Пплет а.д. Нпи Бечеј узеп
пд Аик банке а.д. Бепград тпкпм 2017.гпдине, Друштвп је далп у хипптеку некретнине и
ппрему чија садашоа вреднпст на дан 31. децембра 2017. гпдине изнпси 1.453.043 хиљаде
РСД (2016. гпдине – 699.117 хиљада РСД, кап средствп пбезбеђеоа пп пснпву јемстава
датих ппвезаним правним лицима).
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6.

ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Учешће у капиталу псталих правних лица
Дати кредити:
- ппвезана правна лица
- у земљи
Минус:
- текуће дпспеће датих кредита ппвезаним
лицима
- текуће дпспеће датих кредита у земљи
- исправка вреднпсти датих кредита у земљи

2017.

у хиљадама РСД
2016.

16

16

558.268
24.156
582.424

638.889
29.011
667.900

(11.873)
570.567

(638.889)
(7.252)
(5.174)
16.801

Дугпрпчни кредити исказани на дан 31. децембра 2017. гпдине у изнпсу пд 582.424 хиљаде
РСД (2016. гпдине – 667.900 хиљада РСД) пднпсе се на ппзајмице дате без камате или уз
фиксну каматну стппу пд 4% гпдишое (2016. гпдине – без камате или уз фиксну каматну
стппу пд 4% гпдишое).

7.

ЗАЛИХЕ

Гптпви прпизвпди
Резервни делпви
Дати аванси
Материјал
Рпба
Алат и инвентар

2017.

у хиљадама РСД
2016.

142.580
138.548
58.878
64.431
11.229
3.325

80.806
101.641
90.278
25.022
13.681
2.271

418.991

313.699
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8.

ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ

Купци у земљи:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Купци у инпстранству:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Минус: исправка вреднпсти

2017.

у хиљадама РСД
2016.

15.047
48.894

3.713
29.924

3.606
129.628
197.175
(65.481)

88.586
122.223
(38.117)

131.694

84.106

У складу са ппслпвнпм пплитикпм, свпје прпизвпде, рпбу и услуге Друштвп прпдаје на
пдлпжени рпк кпји у прпсеку изнпси 30 дана. Старпсна структура пптраживаоа на дан 31.
децембра 2017. и 2016. гпдине представљена је на следећи начин:
у хиљадама РСД
2017.
2016.
0-60 дана
60-90 дана
90-180 дана
180-360 дана
прекп 360 дана

138.578
7.630
11.018
3.735
36.214

56.499
9.997
13.997
4.179
37.551

197.175

122.223

На дпспела пптраживаоа Друштвп не врши пбрачун затезне камате. Наплата пптраживаоа
није пбезбеђена теретпм на импвини дужника и банкарским гаранцијама.
Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа за 2017. и 2016. гпдину су биле следеће:
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Стаое на ппчетку гпдине
Статусна прпмена - припајаое
Нпве исправке у тпку гпдине
Наплата претхпднп исправљених пптраживаоа
Директан птпис
Курсне разлике

38.117
27.171
6.025
(3.346)
(897)
(1.589)

50.038
4.672
(4.679)
(11.553)
(361)

Стаое на крају гпдине

65.481

38.117
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9.

ДРУГА ППТРАЖИВАОА

Пптраживаоа за камате:
- ппвезана правна лица
- у земљи
Остала пптраживаоа
Пптраживаоа за претплаћени ппрез на дпбитак

10.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

73.231
327
380
2.623

63.459
197
167
2.623

76.561

66.446

КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Краткпрпчни кредити:
- ппвезана правна лица
Деппзити кпд ппслпвних банака
Текућа дпспећа дугпрпчних кредита у земљи
Минус: исправка вреднпсти

11.

16.994
11.873
28.867
(5.019)

49.389
651.315
700.704
(5.374)

23.848

695.330

2017.

у хиљадама РСД
2016.

136.540
14.048
5
5

76.631
11.446
20
5

150.598

88.102

ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући рачуни у странпј валути
Текући рачуни у дпмаћпј валути
Девизна благајна
Издвпјена нпвчана средства
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12.

ПСНПВНИ КАПИТАЛ
Оснпвни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2017. и 2016. гпдине у изнпсу пд
556.255 хиљада РСД чини 1.112.510 пбичних акција, ппјединачне нпминалне вреднпсти пд
500 РСД.
Стаое капитала је регистрпванп кпд Агенције за привредне регистре.
Структура пснпвнпг капитала Друштва дата је у нареднпм прегледу:
2017.
Брпј
%
акција
учешћа
Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска
Откупљене сппствене акције
Convest а.д. Нпви Сад –
кастпди рачун
Впјвпђанска банка а.д. Нпви Сад –
кастпди рачун
Кпмерцијална банка а.д. Бепград –
кастпди рачун
Остали

13.

2016.
Брпј
%
акција
учешћа

1.033.120
43.336

92,86
3,90%

194.120
43.336

17,45%
3,90%

34.065

3,06%

34.065

3,06%

460

0,04%

460

0,04%

1.529

0,14%

839.000
1.529

75,42%
0,13%

1.112.510

100,00%

1.112.510

100,00%

ДУГПРПЧНА РЕЗЕРВИСАОА

Резервисаоа за прирпдна бпгатства
Резервисаоа за јубиларне награде
Резервисаоа за птпремнине
Резервисаоа за судске сппрпве

2017.

у хиљадама РСД
2016.

46.932
2.939
16.865
658

21.066
2.697
13.859
-

67.394

37.622
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13.

ДУГПРПЧНА РЕЗЕРВИСАОА (НАСТАВАК)
Прпмене на резервисаоима у 2017. гпдини приказане су у нареднпј табели:
у хиљадама РСД
Судски
сппрпви
Укупнп

Прирпдна
бпгатства

Птпремнине

Јубиларне
награде

Стаое на ппчетку гпдине
Ефекти статусне прпмене
Нпва резервисаоа у тпку
гпдине
Укидаое резервисаоа у
тпку гпдине
Пренпс на текућа дпспећа

21.066
25.866

13.859
2.920

2.697
1.170

-

1.258

1.434

2.692

-

(828)
(344)

(2.362)

(828)
(2.706)

Стаое на крају гпдине

46.932

16.865

2.939

37.622
30.614

658

658

67.394

Резервисаое за пбнављаое прирпдних бпгатстава накпн експлпатације руде се врши
кпришћеоем дискпнтне стппе пд 5% гпдишое.
Резервисаоа за птпремнине за пдлазак у пензију извршена су на пснпву садашое
вреднпсти пчекиваних будућих исплата заппсленима пп пвим пснпвама, а накпн
испуоаваоа свих предвиђених услпва. Садашоа вреднпст пчекиваних будућих исплата за
јубиларне награде и птпремнине утврђена је кпришћеоем дискпнтне стппе пд 3,5%
гпдишое.

14.

ДУГПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ

Дугпрпчне пбавезе према матичнпм друштву
Дугпрпчни кредити
Tекућа дпспећа:
- дугпрпчних кредита

2017.

у хиљадама РСД
2016.

511.016
594.610
1.105.626

-

(354.434)

-

751.192

-

Дугпрпчне пбавезе
Дугпрпчне пбавезе Друштва према матичнпм правнпм лицу на дан 31. децембра 2017.
гпдине изнпсе 511.016 хиљада РСД и пднпсе се на камате из више кредитних линија чији је
рпк враћаоа прпдужен дп 31. децембра 2019. гпдине.
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14.

ДУГПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ (НАСТАВАК)
Дугпрпчни кредити
Обавезе пп пснпву дугпрпчних кредита кпје су исказане на дан 31. децембра 2017. гпдине у
изнпсу пд 594.610 хиљада РСД у целпсти се пднпсе на кредит пдпбрен пд стране Аик бане
а.д. Бепград за пткуп пптраживаоа пд Heta Real Estate д.п.п. Бепград и за инвестиције у
нпву ппрему. Фиксна каматна стппа на пдпбрена средства изнпси 5% на гпдишоем нивпу.
Валутна структура дугпрпчних финансијских пбавеза (без текућих дпспећа) на дан биланса
стаоа је била следећа:
у хиљадама РСД
2017.
ЕУР
УСД

594.610
511.016
1.105.626

15.

ПДЛПЖЕНЕ ППРЕСКЕ ПБАВЕЗЕ
Одлпжена ппреска средства и пбавезе на дан 31. децембра 2017. и 2016. гпдине пднпсе се
на привремене разлике пп следећим ппзицијама:
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Одлпжене ппреске пбавезе:
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема
Одлпжена ппреска средства:
Дугпрпчна резервисаоа

160.001
160.001

67.109
67.109

3.377
3.377

2.795
2.795

156.624

64.314
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16.

КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ

Краткпрпчне пбавезе:
- ппвезана правна лица
Текућа дпспећа дугпрпчних кредита

17.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

98.295
354.434

-

452.729

-

ПБАВЕЗЕ ИЗ ППСЛПВАОА
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Дпбављачи у земљи:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Дпбављачи у инпстранству:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица

18.

295
88.494

61.123

335.738
56.926

225.322
1.738

481.453

288.183

2017.

у хиљадама РСД
2016.

2.735
14.576
10.796
6.307
3.167

665.440
937
5.964
710
4.633

37.581

677.684

ПСТАЛЕ КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ

Обавезе пп пснпву камата:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Обавезе за нетп зараде и накнаде зарада
Oбавезе за ппрезе и дппринпсе на зараде
Обавезе према заппсленима
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19.

ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ ПРПИЗВПДА И УСЛУГА

Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у
земљи:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Прихпди пд прпдаје прпизвпда и услуга у
инпстранству:
- пстала правна лица

20.

у хиљадама РСД
2016.

2.245
477.352

1.489
646.431

619.614

673.298

1.099.211

1.321.218

2017.

у хиљадама РСД
2016.

92.407
36.966
8.655
3.528

91.656
67.221
9.043
2.748

141.556

170.668

2017.

у хиљадама РСД
2016.

316.565

353.466

316.565

353.466

ТРПШКПВИ МАТЕРИЈАЛА

Трпшкпви материјала за израду
Трпшкпви резервних делпва
Трпшкпви псталпг материјала
Трпшкпви птписа алата и инвентара

21.

2017.

ТРПШКПВИ ГПРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трпшкпви гприва и енергије
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22.

ТРПШКПВИ ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ

Трпшкпви брутп зарада
Трпшкпви дппринпса на зараде на терет
ппслпдавца
Трпшкпви накнада за превпз радника
Остали лични расхпди

23.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

174.140

180.318

30.653
3.248
14.251

31.663
5.747
11.167

222.292

228.895

ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Трпшкпви трансппртних услуга
Трпшкпви услуга пдржаваоа
Трпшкпви рекламе и прппаганде
Трпшкпви услуга испитиваоа
Трпшкпви псталих услуга

24.

20.937
18.610
8.376
3.716
5.302

17.057
17.378
8.102
5.516
3.676

56.941

51.729

2017.

у хиљадама РСД
2016.

28.786
27.485
3.743
2.920
5.328
4.732
1.481
8.539

39.890
21.914
2.811
2.476
2.309
3.851
2.295
7.103

83.014

82.649

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ

Трпшкпви непрпизвпдних услуга
Трпшкпви ппреза и накнада
Трпшкпви премије псигураоа
Трпшкпви пбезбеђеоа
Трпшкпви платнпг прпмета
Трпшкпви прпфесипналних услуга
Трпшкпви репрезентације
Остали нематеријални трпшкпви
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25.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ

Ппзитивне курсне разлике:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Прихпди пд камата:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица

26.

у хиљадама РСД
2016.

102.370
11.379

9.182
312

31.342
-

23.207
781

145.091

33.482

2017.

у хиљадама РСД
2016.

85
19.886

15

43.986
3.624

43.757
1.274
-

67.581

45.046

2017.

у хиљадама РСД
2016.

367.834
110.931
3.575

3.087

3.346
317
5.673

176
4.503
5.945
4.238

491.676

17.949

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ

Расхпди камата:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Негативне курсне разлике:
- ппвезана правна лица
- пстала правна лица
Остали финансијски расхпди

27.

2017.

ПСТАЛИ ПРИХПДИ

Прихпди пд статусне прпмене
Прихпди пд пткупа пптраживаоа
Прихпди пд надпкнаде штете
Наплаћена птписана пптраживаоа:
- ппвезана правна лица
- у земљи
Прихпди пд укидаоа резервисаоа
Други прихпди

Прихпди пд пткупљених пптраживаоа у изнпсу пд 110.931 хиљада РСД пднпсе се на
пткупљена пптраживаоа пд Heta Real Estate д.п.п. Бепград а ппвпдпм ппвезанпг правнпг
лица ИГМ Стражилпвп д.п.п. Сремски Карлпвци.
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28.

ППРЕЗ НА ДПБИТАК
Кпмппненте ппреза на дпбитак

2017.
Одлпжени ппрески прихпд

у хиљадама РСД
2016.

5.444

7.295

5.444

7.295

Усаглашаваое дпбитка пре пппрезиваоа и ппреске пснпвице

Дпбитак пре пппрезиваоа
Ппрез на дпбитак пп закпнскпј стппи пд 15%
(2016. гпдине – 15%)
Ппрески ефекти расхпда кпји се не признају у
ппрескпм билансу
Ппрески ефекти кпрекција пп пснпву
трансферних цена
Ппрески кредити пп пснпву губитака из
претхпдних гпдина
Oсталп

Ефективна ппреска стппа

2017.

у хиљадама РСД
2016.

729.460

252.937

(109.419)

(37.941)

(140)

449

(1.615)

-

115.381
1.237

40.722
4.695

5.444
0.75%

7.295
2.88%

Пренети ппрески губици
Преглед ппреских губитака пренетих из ранијих ппслпвних гпдина и рпкпви дп када мпгу да
буду искпришћени дати су у следећпј табели:

дп једне гпдине

2017.

у хиљадама РСД
2016.

20.797

31.622

20.797

31.622
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29.

ЗАРАДА ПП АКЦИЈИ
Друштвп израчунава пснпвну зараду пп акцији кап пднпс нетп дпбитка из кпнтинуиранпг
ппслпваоа кпји припада акципнарима кпји ппседују пбичне акције и ппндерисанпг
прпсечнпг брпја пбичних акција у пптицају за перипд, не узимајући у пбзир сппствене
акције стечене у тпку гпдине пд стране Друштва.
Прпрачун зараде пп акцији за 2017. и 2016. гпдину извршен је на пснпву следећих
ппдатака:

Нетп дпбитак текуће гпдине
Ппндерисани брпј пбичних акција

30.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

734.904

260.232

1.074.437

1.074.437

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
У пквиру свпјих редпвних ппслпвних активнпсти Друштвп пбавља трансакције са ппвезаним
лицима. У тпку 2017. и 2016. гпдине пбављене су следеће трансакције са ппвезаним
правним лицима:
у хиљадама РСД
2017.
2016.
ПРИХПДИ ПД ПРПДАЈЕ
- пстала ппвезана правна лица

ДРУГИ ППСЛПВНИ ПРИХПДИ
- пстала ппвезана правна лица

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ
Ппзитивне курсне разлике:
- матичнп правнп лице
Прихпди пд камата:
- пстала ппвезана правна лица

НАБАВКЕ
- матичнп правнп лице
- пстала ппвезана правна лица

2.245

1.489

2.245

1.489

733

-

733

-

102.370

9.182

31.342

23.207

133.712

32.389

28.880
3.808

43.909
2.283

32.688

46.192
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30.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ
Расхпди камата:
- матичнп правнп лице
Негативне курсне разлике:
- матичнп правнп лице
- пстала ппвезана правна лица

ПСТАЛИ ПРИХПДИ
- пстала ппвезана правна лица

ППТРАЖИВАОА И ПЛАСМАНИ
Дугпрпчни и краткпрпчни кредити:
- пстала ппвезана правна лица
Пптраживаоа пд купаца:
- пстала ппвезана правна лица
Минус: исправка вреднпсти пптраживаоа
- матичнп правнп лице
Пптраживаоа за камату:
- пстала ппвезана правна лица

ПБАВЕЗЕ
Дугпрпчне финансијске пбавезе:
- матичнп правнп лице
Краткпрпчне финансијске пбавезе:
- матичнп правнп лице
Пбавезе према дпбављачима:
- матичнп правнп лице
- пстала ппвезана правна лица
Пбавезе за камату:
- матичнп правнп лице

2017.

у хиљадама РСД
2016.

85

-

43.986

43.757
-

44.071

43.757

-

176

-

176

558.268

638.889

18.653

3.713

(3.704)

(1.299)

73.231

63.459

646.448

704.762

284.404

-

268.077

-

316.055
19.978

222.499
2.823

2.735

665.440

891.249

890.762
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30.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)
Кључнп рукпвпдствп Друштва чине директпри и чланпви Надзпрнпг пдбпра. Накнаде
плаћене или плативе кључнпм рукпвпдству пп пснпву оихпвпг рада приказане су у табели
кпја следи:

Зараде и бпнуси

31.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

14.285

14.129

14.285

14.129

ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА
Друштп је прганизпванп кап јединствен сегмент ппслпваоа. Кап штп је пбелпдаоенп у
наппмени 18 „Прихпди пд прпдаје“, највећи деп прихпда у 2017. и 2016. гпдини Друштвп је
пстварилп прпдајпм свпјих прпизвпда (црепа, жљебоака, специјалних елемената,
каналица). Све прихпде пп пвпм пснпву Друштвп је пстварилп пд екстерних купаца.
Инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга

Цреп
Цреп GLINEX ТРЕНД
Цреп КЛАСИК ПЛУС
Цреп ИДЕАЛ
Цреп GLINEX ТРЕНД ЕНГ.
Crep KLASIK PLUS ENG.
Цреп ИДЕАЛ ЕНГ.
Цреп GLINEX КЛАСИК
Цреп M -222
Специјални елементи
Жљебоаци
Каналице
Специјални елементи
Жљебоаци ЕНГ.
Специјални елементи ЕНГ.

Услуге
Рабати

2017.

у хиљадама РСД
2016.

547.802
206.766
83.995
31.692
4.505
56
874.816

506.594
367.675
145.304
40.843
11.645
2.090
17
1.074.168

131.774
115.184
22.361
7.091
1.386
277.796

149.167
120.003
28.011
10.839
1.276
309.296

18.243
(66.962)

9.721
(69.091)

1.103.893

1.324.094
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31.

ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК)
Гепграфске инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Србија
Румунија
Бугарска
Бпсна и Херцегпвина
Кпспвп
Македпнија
Црна Гпра
Слпвенија
Мађарска
Хрватска
Украјина
Услуге

Рабати

508.356
330.682
81.921
107.473
35.532
53.558
18.302
5.361
2.306
8.327
794
18.243
1.170.855

(66.962)
1.103.893

683.326
326.729
103.683
99.494
63.507
62.345
19.432
9.102
8.625
5.843
1.378
9.721
1.393.185

(69.091)
1.324.094

Инфпрмације п највећим купцима
У пквиру прихпда пд прпдаје прпизвпда и услуга исказаних у изнпсу пд 1.103.893 хиљада
РСД (2016. гпдине – 1.324.094 хиљаде РСД) су укључени прихпди у изнпсу пд 134.929
хиљада РСД (2016. гпдине – 70.548 хиљада РСД) пд највећег купца Друштва.

32.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
Циљеви управљаоа финансијским ризицима
Ппслпваое Друштва је излпженп различитим финансијским ризицима: тржишнпм ризику,
кредитнпм ризику и ризику ликвиднпсти. Прпграм управљаоа финансијским ризицима
Друштва је усмерен на немпгућнпст предвиђаоа дпгађаја на финансијским тржиштима и
тежи минимизираоу мпгућих негативних ефеката на финансијске перфпрмансе Друштва.
Друштвп не кпристи никакве финансијске инструменте заштите пд ефеката финансијских
ризика на ппслпваое из разлпга штп такви инструменти нису у ширпкпј упптреби, нити
ппстпји прганизпванп тржиште таквих инструмената у Републици Србији.
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32.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Тржишни ризик
Тржишни ризик се пднпси на ризик да пдређене прпмене тржишних цена, кап штп су
прпмене цена најзначајнијих сирпвина, курсева страних валута и прпмена каматних стппа,
мпгу да утичу на висину прихпда Друштва или вреднпст оегпвих финансијских
инструмената. Задатак управљаоа тржишним ризицима јесте да се управља и кпнтрплише
излпженпст тржишним ризицима у пквиру прихватљивих ппказатеља, уз пптимизацију
принпса Друштва.
Девизни ризик
Излпженпст Друштва девизнпм ризику првенственп се пднпси на пстале дугпрпчне
финансијске пласмане, краткпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, гптпвину и
гптпвинске еквиваленте, дугпрпчне кредите, пстале дугпрпчне пбавезе, краткпрпчне
финансијске пбавезе и пбавезе из ппслпваоа денпминиране у странпј валути.
Коигпвпдствена вреднпст мпнетарних средстава и пбавеза Друштва у страним валутама на
дан извештаваоа је следећа:

Импвина
2017.
2016.
ЕУР
УСД

у хиљадама РСД
Пбавезе
2017.
2016.

864.719
-

899.739
-

1.121.499
502.135

240.383
652.117

864.719

899.739

1.623.634

892.500

33

ППЛЕТ ИГК А.Д. НПВИ БЕЧЕЈ
НАППМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2017. гпдине

32.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Тржишни ризик (наставак)
Девизни ризик (наставак)
На пснпву пбелпдаоене структуре мпнетарне импвине и пбавеза у страним валутама
евидентнп је да је Друштвп пре свега псетљивп на прпмене девизнпг курса ЕУР и УСД.
У следећпј табели приказана је псетљивпст Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за
10% у пднпсу на ЕУР и УСД. Стппа псетљивпсти пд 10% представља прпцену рукпвпдства
Друштва у ппгледу мпгућих прпмена курса РСД у пднпсу на ЕУР и УСД.

2017.
+10%
ЕУР
УСД

+10%

у хиљадама РСД
2016.
-10%
-10%

(25.678)
(50.214)

25.678
50.214

65.936
(65.212)

(65.936)
65.212

(75.892)

75.892

724

(724)

Каматни ризик
Друштвп је излпженп ризику прпмене каматних стппа на средствима и пбавезама кпд кпјих
је каматна стппа варијабилна. Овај ризик зависи пд финансијскпг тржишта и Друштвп нема
на распплагаоу инструменте кпјима би ублажилп оегпв утицај.
Структура мпнетарних средстава и пбавеза на дан 31. децембра 2017. и 2016. гпдине са
станпвишта излпженпсти каматнпм ризику дата је у следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматпнпсна
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа)

Финансијске пбавезе
Некаматпнпсне
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа)

2017.

у хиљадама РСД
2016.

259.868
688.278

259.868
688.278

948.146

948.146

1.128.345
594.610

965.867
-

1.722.955

965.867
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32.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Кредитни ризик
Друштвп је излпженп кредитнпм ризику кпји представља ризик да дужници неће бити у
мпгућнпсти да дугпваоа према Друштву измире у пптпунпсти и на време, штп би ималп за
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик пбухвата дугпрпчне и краткпрпчне
финансијске пласмане, пптраживаоа и дате гаранције и јемства трећим лицима.
У Републици Србији не ппстпје специјализпване рејтинг агенције кпје врше независну
класификацију и рангираое привредних друштава. Услед тпга, Друштвп је принуђенп да
кпристи пстале јавнп дпступне финансијске инфпрмације (нпр. ппдатке п бпнитету кпје
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне истпријске ппдатке п сарадои са
пдређеним ппслпвним партнерпм у циљу пдређиваоа оегпвпг бпнитета. На пснпву
бпнитета купца, утврђује се изнпс оегпве максималне кредитне излпженпсти, у складу са
ппслпвнпм пплитикпм усвпјенпм пд стране рукпвпдства Друштва. Изнпс максималне
кредитне излпженпсти ревидира се најмаое једнпм гпдишое.
У случају ппвећаоа изнпса дпспелих пптраживаоа и схпднп тпме ппвећане излпженпсти
кредитнпм ризику, Друштвп примеоује механизме предвиђене ппслпвнпм пплитикпм.
Друштвп има значајну кпнцентрацију кредитнпг
значајним делпм пднпсе на ппвезана правна лица.

ризика, јер се оегпви пласмани

Ризик ликвиднпсти
Рукпвпдствп Друштва управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да
Друштвп у свакпм тренутку испуоава све свпје пбавезе. Друштвп управља ризикпм
ликвиднпсти пдржавајући пдгпварајуће нпвчане резерве, праћеоем планираних и
стварних нпвчаних тпкпва и пдржаваоем адекватнпг пднпса дпспећа финансијских
средстава и пбавеза.
Рпчнпст дпспећа финансијских пбавеза Друштва дата је у следећпј табели:

2017. гпдине
Дугпрпчне финан. пбавезе
Краткпрпчне финан. пбавезе
Обавезе из ппслпваоа
Остале краткпрпчне пбавезе

2016. гпдине
Обавезе из ппслпваоа
Остале краткпрпчне пбавезе

у хиљадама РСД
пд 2 дп 5
гпдина
Укупнп

дп 1
гпдине

пд 1 дп 2
гпдине

354.434
98.295
481.453
37.581

139.987
-

611.205
-

1.105.626
98.295
481.453
37.581

971.763

139.987

611.205

1.722.955

288.183
677.684

-

-

288.183
677.684

965.867

-

-

965.867
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32.

УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Ризик ликвиднпсти (наставак)
Приказани изнпси заснпвани су на недискпнтпваним нпвчаним тпкпвима на пснпву
најранијег датума на кпји ће Друштвп бити пбавезнп да такве пбавезе намири.

33.

УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ КАПИТАЛА
У ппступку управљаоа капиталним ризикпм, рукпвпдствп Друштва има за циљ пчуваое
мпгућнпсти да ппслује пп принципу сталнпсти ппслпваоа, истпвременп максимизирајући
принпсе власницима и другим интересним странама путем пптимизације пднпса дуга и
капитала. Рукпвпдствп Друштва прегледа структуру капитала на гпдишопј пснпви.
Друштвп анализира капитал крпз ппказатељ задуженпсти. Овај ппказатељ израчунава се
кап пднпс нетп задуженпсти и укупнпг капитала. Нетп задуженпст се пбрачунава такп штп
се укупне финансијске пбавезе (краткпрпчне и дугпрпчне) умаое за гптпвину и гптпвинске
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категприја капитала приказаних у
билансу стаоа и нетп задуженпсти.
Ппказатељ задуженпсти на дан 31. децембра 2017. гпдине је бип следећи:
у хиљадама РСД
2017.
Укупна задуженпст
Гптпвина и гптпвински еквиваленти

1.203.921
150.598

Нетп задуженпст
Капитал

1.053.323
2.493.391

Укупан капитал

3.546.714

Ппказатељ задуженпсти

34.

29,70%

ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
На дан 31. децембра 2017. и 2016. гпдине Друштвп није ималп финансијских средстава и
пбавеза кпја се накпн ппчетнпг признаваоа вреднују пп фер вреднпсти.
Коигпвпдствене вреднпсти финансијских инструмената пбелпдаоене у билансу стаоа
Друштва пп ампртизпванпј вреднпсти приближнп су једнаке оихпвим фер вреднпстима.
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35.

ППРЕСКИ РИЗИЦИ
Ппрески прпписи Републике Србије се честп различитп тумаче и предмет су честих измена.
Тумачеое ппреских прпписа пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и
активнпсти Друштва мпгу се разликпвати пд тумачеоа рукпвпдства. Услед тпга, трансакције
мпгу бити псппрене пд стране ппреских власти и Друштву мпже бити пдређен дпдатни
изнпс ппреза, казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина, пднпснп
ппреске власти имају правп да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина
пд када је пбавеза настала.
Ппред наведенпг, Друштвп има значајне трансакције са ппвезаним правним лицима. Иакп
рукпвпдствп Друштва сматра да Друштвп ппседује дпвпљну и адекватну пратећу
дпкументацију у вези са трансферним ценама, ппстпји неизвеснпст да се захтеви и
тумачеоа ппреских власти разликују пд тумачеоа рукпвпдства. Рукпвпдствп Друштва
сматра да евентуална различита тумачеоа неће имати материјалнп значајних ппследица пп
финансијске извештаје Друштва.

36.

УСАГЛАШАВАОЕ ППТРАЖИВАОА И ПБАВЕЗА
Друштвп је извршилп усаглашаваое свпјих пптраживаоа и пбавеза са стаоем на дан 31.
децембра 2017. и 2016. гпдине. У ппступку усаглашаваоа са ппслпвним партнерима, нису
утврђена материјалнп значајна неусаглашена пптраживаоа и пбавезе.

37.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Средои курсеви за девизе, утврђени на међубанкарскпм тржишту девиза, примеоени за
прерачун девизних ппзиција биланса стаоа у динаре, за ппједине главне валуте су били
следећи:

ЕУР
УСД

2017.

2016.

118,4727
99,1155

123,4723
117,1353
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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Полет ИГК а.д. Нови Бечеј (у даљем тексту „Друштво“) је основано 1993. године.
Друштво је организовано као отворено акционарско друштво и уписано је у Регистар
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 7.
априла 2005. године тргује на Београдској берзи.
Дана 13. октобра 2017. године, Друштво је објавило Нацрт уговора о припајању ИГМ
Стражилово д.о.о. Сремски Карловци Друштву. Поступајући по члановима 490 и 501 Закона
о привредним друштвима, Друштво је саставило финансијске извештаје са стањем на дан
31. августа 2017. године и за период који се завршава на тај дан, што представља дан који
претходи дану доношења Одлуке Скупштине о статусној промени, највише шест месеци.
Регистрација код Агенције за привредне регистре је објављена 19. децембра 2017. године
чиме је званично спроведена статусна промена припајања ИГМ Стражилово д.о.о. Сремски
Карловци Друштву.
Основна делатност Друштва је производња опеке, црепа и грађевинских производа од
печене глине.
Седиште Друштва је у Новом Бечеју, улица Железничка 13.
Матични број Друштва је 08019916, а порески идентификациони број 101432149.
Финансијски извештаји за пословну 2017. годину одобрени су од стране руководства
Друштва дана 14. фебруара 2018. године.

2.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Основе за састављање финансијских извештаја
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству
(Службени гласник РС, бр. 62/2013) и другим рачуноводственим прописима који се
примењују у Републици Србији.
На основу важећих рачуноводствених прописа, 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 законском и професионалном регулативом, која
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“),
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда
финансијског извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у
Службеном гласнику РС. Међутим, до датума састављања финансијских извештаја за 2016.
годину нису преведене нити објављене све важеће промене у стандардима и тумачењима.
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ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК)
Основе за састављање финансијских извештаја
Сходно томе, приликом састављања финансијских извештаја Друштво није у потпуности
применило МРС, МСФИ и тумачења која су на снази за годину која се завршава 31.
децембра 2017. године. Имајући у виду материјално значајне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу да имају на реалност и
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не
могу сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.
Презентација финансијских извештаја
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о садржини и
форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014).
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.
Рачуноводствени метод
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим
уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним
рачуноводственим политикама.
Начело сталности пословања
Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања.

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно
по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини
фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу
ових средстава у стање функционалне приправности.
Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема мере се по ревалоризованој
(процењеној) вредности, која представља њихову фер вредност на дан ревалоризације
(процене), умањену за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за
евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности.
Некретнине, постројења и опрема Друштва су биле предмет процене на дан 31. марта 2014.
године. Процену су извршили независни процењивачи друштва Danos and Associates д.о.о.
Београд. У зависности од врсте средстава, њихове намене и расположивих инпута за
процену, примењена су два приступа процене: тржишни метод и метод трошкова замене.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)
Некретнине, постројења и опрема (наставак)
Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа:
Грађевински објекти
Производна опрема
Транспортна средства
Рачунари
Канцеларијски намештај
Остала опрема

1,3%-10,0%
2,0%-25,0%
10,0%-25,0%
10,0%-25,0%
10,0%-25,0%
10,0%-25,0%

Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство
стављено у употребу. Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна
амортизације која одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали
намеравани век њиховог коришћења.
Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје или
отписа средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене
вредности) признају се у билансу успеха одговарајућег периода.
Залихе
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној
вредности, у зависности која је нижа.
Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, увозне дажбине, транспортне
трошкове и друге зависне трошкове набавке. Цена коштања обухвата трошкове директног
материјала, директног рада и индиректне трошкове производње. Трошкови су укључени у
цену коштања на бази нормалног степена искоришћености капацитета, не укључујући
трошкове камата.
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје.
Обрачун излаза залиха утврђује се ФИФО методом.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)
Умањење вредности имовине
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило да ли постоје индикације да је
дошло до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације
постоје, процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални
губитак. Ако није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Друштво
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада.
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за
то средство.
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до
износа ревалоризације, признаје се у оквиру осталог свеобухватног резултата.
Финансијски инструмeнти
Класификација финансијских инструмената
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања,
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво
класификује финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер
вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и
потраживања и средства расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су
средства стечена. Руководство Друштва утврђује класификацију финансијских средстава
приликом иницијалног признавања.
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и
остале финансијске обавезе.
Метод ефективне камате
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност
финансијског средства или финансијске обавезе.

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2017. године

3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)
Финансијски инструмeнти (наставак)
Готовина и готовински еквиваленти
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће
лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности.
Кредити (зајмови) и потраживања
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или
одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као
кредити (зајмови) и потраживања.
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе
ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од
камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних
потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно.
Умањења вредности финансијских средстава
На дан сваког биланса стања, Друштво процењује да ли постоје објективни докази да је
дошло до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава
(осим средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење
финансијских средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног
или више догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства,
процењени будући новчани токови средстава измењени.
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну
исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха.
Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход.
Остале финансијске обавезе
Остале финансијске обавезе, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по
фер вредности примљених средстава, умањене за трошкове трансакције.
Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у
билансу успеха обрачунског периода.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)
Резервисања
Резервисања се признају и врше када Друштво има садашњу обавезу (законску или
уговорену), која је резултат прошлих догађаја, и када је вероватно да ће одлив ресурса који
стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се износ обавезе
може поуздано проценити. Резервисања се признају за будуће пословне губитке.
Резервисања се вреднују по садашњој вредности очекиваних новчаних одлива, уз примену
дисконтне стопе пре опорезивања која одражава постојеће тржишне услове и евентуалне
специфичне ризике повезане са потенцијалном обавезом за које се признаје резервисање.
Повећање резервисања услед протека времена се признаје као расход по основу камата.
Порез на добитак
Текући порез
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се
применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу
Друштва. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у
званичном билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане
прописима о опорезивању Републике Србије.
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу
користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим,
губици из текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих
обрачунских периода, али не дуже од 5 година.
Одложени порез
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза
према билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене
вредности средстава и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће
пореске основице коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске
обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска
средства признају у мери у којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за
коришћење одбитних привремених разлика.
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се
књиже директно у корист или на терет осталог свеобухватног резултата, и у том случају се
одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата.
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ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)
Примања запослених
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво јe у oбавeзи да
плаћа дoпринoсe државним фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст
запoслeних. Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима
oбрачунатим пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Друштво јe,
такoђe, oбавeзно да oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe
запoслeних, уплати тим фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт
запoслeнoг сe књижe на тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe.
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по
овим основама.
Отпремнине
У складу са Законом о раду и Колективним уговором, Друштво има обавезу да запосленом
исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у
Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију. Друштво је извршило
актуарску процену садашње вредности ове обавезе и формирало одговарајуће
резервисање по том основу.
Јубиларне награде
Пoрeд тoга, Друштво јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, 35 и 40
гoдина нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса
прoсeчнe мeсeчнe зарадe у Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и
то у распoну oд 50% дo 125% просечне зарадe.
Приходи и расходи
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају
у моменту испоруке робе и производа или извршења услуге. Приходи се исказују по
фактурној вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода.
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3.

ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК)
Прерачунавање стране валуте
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене.
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан.
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути,
књижене су у корист или на терет биланса успеха.
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.
Трошкови позајмљивања
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати
стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања
признају се као расход периода у коме су настали.

4.

ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва да врши процене и
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања
финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене
и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и очекиваним условима
пословања и осталим расположивим информацијама на дан састављања финансијских
извештаја. Стварни резултати могу да се разликују од процењених износа.
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење
претпоставки представљена су у даљем тексту:
Корисни век некретнина, постројења и опреме
Друштво процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају
сваке пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је
заснована на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним
технолошким напретком и променама економских и индустријских фактора.
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним
књигама Друштва се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан
ефекат на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ
амортизације текућег обрачунског периода.
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4.

ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК)
Умањење вредности имовине
На дан биланса стања, Друштво врши преглед књиговодствене вредности материјалне и
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности
неког средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске
токове не генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац.
Накнадне промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних
токова могу да утичу на књиговодствену вредност односне имовине.
Исправка вредности потраживања
Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу
процењених губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена
руководства је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским
отписима, кредитној способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово
укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати.
Промене у условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце
могу да имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних
потраживања обелодањене у приложеним финансијским извештајима.
Судски спорови
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове руководство Друштва
доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка
негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед
инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Друштво
дође до нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних
саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате.
Одложена пореска средства
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске губитке до мере
које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан да се
губици могу искористити. Значајна процена од стране
неискоришћени порески
руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава
која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака
и стратегије планирања пореске политике.
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НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Земљиште и
грађевински
објекти

Постројења
и опрема

901.723
-

882.527
-

(33.352)
868.371

1. јануар 2017. године
Набавке у току године
Пренос са залиха
Преноси
Статусна промена
Отуђења и расходовања
31. децембар 2017. године

Набавна вредност
1. јануар 2016. године
Набавке у току године
Пренос са залиха
Преноси
Преноси са нематеријалних улагања
Отуђења и расходовања
31. децембар 2016. године

у хиљадама РСД
Инвестиције
у току
и аванси
Укупно

76.536
(1.219)
957.844

28.927
80.381
13.999
(76.536)
(166)
46.605

1.813.177
80.381
13.999
(166)
(34.571)
1.872.820

868.371
613
653.324
1.522.308

957.844
111.753
775.593
(654)
1.844.536

46.605
171.510
89.971
(111.753)
3.820
200.153

1.872.820
172.123
89.971
1.432.737
(654)
3.566.997

Исправка вредности
1. јануар 2016. године
Амортизација
Отуђења и расходовања
31. децембар 2016. године

26.913
14.842
(983)
40.772

158.226
100.833
(332)
258.727

-

185.139
115.675
(1.315)
299.499

1. јануар 2016. године
Амортизација
Статусна промена
Отуђења и расходовања
31. децембар 2017. године

40.772
14.842
15.902
71.516

258.727
110.100
57.770
(164)
426.433

-

299.499
124.942
73.673
(164)
497.949

Садашња вредност
31. децембар 2017. године
31. децембар 2016. године

1.450.792
827.599

1.418.103
699.117

200.153
46.605

3.069.048
1.573.321

Као средство обезбеђења за враћање дугорочног кредита које је Полет а.д. Нои Бечеј узео
од Аик банке а.д. Београд током 2017.године, Друштво је дало у хипотеку некретнине и
опрему чија садашња вредност на дан 31. децембра 2017. године износи 1.453.043 хиљаде
РСД (2016. године – 699.117 хиљада РСД, као средство обезбеђења по основу јемстава
датих повезаним правним лицима).

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2017. године

6.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Учешће у капиталу осталих правних лица
Дати кредити:
- повезана правна лица
- у земљи
Минус:
- текуће доспеће датих кредита повезаним
лицима
- текуће доспеће датих кредита у земљи
- исправка вредности датих кредита у земљи

2017.

у хиљадама РСД
2016.

16

16

558.268
24.156
582.424

638.889
29.011
667.916

(11.873)
570.567

(638.889)
(7.252)
(5.174)
16.801

Дугорочни кредити исказани на дан 31. децембра 2017. године у износу од 582.424 хиљаде
РСД (2016. године – 667.900 хиљада РСД) односе се на позајмице дате без камате или уз
фиксну каматну стопу од 4% годишње (2016. године – без камате или уз фиксну каматну
стопу од 4% годишње).

7.

ЗАЛИХЕ

Готови производи
Резервни делови
Дати аванси
Материјал
Роба
Алат и инвентар

2017.

у хиљадама РСД
2016.

142.580
138.548
58.878
64.431
11.229
3.325

80.806
101.641
90.278
128.934
13.681
2.271

418.991

313.699
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8.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Купци у земљи:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Купци у иностранству:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Минус: исправка вредности

2017.

у хиљадама РСД
2016.

14.176
20.843

3.713
29.924

773
95.902
271.113
(65.481)

88.586
122.223
(38.117)

131.694

84.106

У складу са пословном политиком, своје производе, робу и услуге Друштво продаје на
одложени рок који у просеку износи 30 дана. Старосна структура потраживања на дан 31.
децембра 2017. и 2016. године представљена је на следећи начин:
у хиљадама РСД
2017.
2016.
0-30 дана
30-60 дана
60-90 дана
90-180 дана
180-360 дана
преко 360 дана

142.524
9.510
15.913
13.331
89.835

31.900
24.598
34.595
13.998
4.179
37.748

271.113

186.046

На доспела потраживања Друштво не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања
није обезбеђена теретом на имовини дужника и банкарским гаранцијама.
Промене на исправци вредности потраживања за 2017. и 2016. годину су биле следеће:

2017.

у хиљадама РСД
2016.

Стање на почетку године
Статусна промена - припајање
Нове исправке у току године
Наплата претходно исправљених потраживања
Директан отпис
Курсне разлике

38.117
27.171
6.025
(3.346)
(897)
(1.588)

50.038
4.672
(4.679)
(11.553)
(361)

Стање на крају године

65.481

38.117
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9.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања за камате:
- повезана правна лица
- у земљи
Остала потраживања
Потраживања за претплаћени порез на добитак

10.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

73.231
327
150
2.623

63.459
197
167
2.623

76.561

66.446

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Краткорочни кредити:
- повезана правна лица
Депозити код пословних банака
Текућа доспећа дугорочних кредита у земљи
Минус: исправка вредности

11.

16.994
11.873
28.867
(5.019)

49.389
651.315
700.704
(5.374)

23.848

695.330

2017.

у хиљадама РСД
2016.

136.540
14.048
5
5

76.631
11.446
20
5

150.598

88.102

ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Текући рачуни у страној валути
Текући рачуни у домаћој валути
Девизна благајна
Издвојена новчана средства

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
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12.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Основни капитал Друштва исказан на дан 31. децембра 2017. и 2016. године у износу од
556.255 хиљада РСД чини 1.112.510 обичних акција, појединачне номиналне вредности од
500 РСД.
Стање капитала је регистровано код Агенције за привредне регистре.
Структура основног капитала Друштва дата је у наредном прегледу:
2017.
Број
%
акција
учешћа
Комерцијална банка а.д. Београд –
кастоди рачун
Nexe Група д.д. Нашице, Хрватска
Акционарски фонд а.д. Београд
НЛБ Банка а.д. Београд – кастоди рачун
Војвођанска банка а.д. Нови Сад –
кастоди рачун
Откупљене сопствене акције
Остали

13.

2016.
Број
%
акција
учешћа

839.000
194.120
34.065

75,42%
17,45%
3,06%

839.000
194.120
34.065

75,42%
17,45%
3,06%

460
43.336
1.529

0,04%
3,90%
0,13%

460
43.336
1.529

0,04%
3,90%
0,13%

1.112.510

100,00%

1.112.510

100,00%

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Резервисања за природна богатства
Резервисања за јубиларне награде
Резервисања за отпремнине
Резервисања за судске спорове

2017.

у хиљадама РСД
2016.

46.932
2.939
16.865
658

21.066
2.697
13.859
-

67.394

37.622
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13.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (НАСТАВАК)
Промене на резервисањима у 2017. години приказане су у наредној табели:
у хиљадама РСД
Судски
спорови
Укупно

Природна
богатства

Отпремнине

Јубиларне
награде

Стање на почетку године
Ефекти статусне промене
Нова резервисања у току
године
Укидање резервисања у
току године
Пренос на текућа доспећа

21.066
25.866

13.859
1.170

2.697
2.920

-

1.434

1.258

2.692

-

(2.362)

(828)
(344)

(828)
(2.706)

Стање на крају године

46.932

2.939

16.865

658

658

37.622
30.614

67.394

Резервисање за обнављање природних богатстава након експлоатације руде се врши
коришћењем дисконтне стопе од 5% годишње.
Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију извршена су на основу садашње
вредности очекиваних будућих исплата запосленима по овим основама, а након
испуњавања свих предвиђених услова. Садашња вредност очекиваних будућих исплата за
јубиларне награде и отпремнине утврђена је коришћењем дисконтне стопе од 3,5%
годишње.

14.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Одложена пореска средства и обавезе на дан 31. децембра 2017. и 2016. године односе се
на привремене разлике по следећим позицијама:

Одложене пореске обавезе:
Некретнине, постројења и опрема
Одложена пореска средства:
Дугорочна резервисања

2017.

у хиљадама РСД
2016.

160.001
160.001

67.109
67.109

3.377
3.377

2.795
2.795

156.624

64.314
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15.

ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Дугорочне обавезе према матичном друштву
Дугорочни кредити
Tекућа доспећа:
- дугорочних кредита

2017.

у хиљадама РСД
2016.

511.016
594.610
1.105.626

-

(354.434)

-

751.192

-

Дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе Друштва према матичном правном лицу на дан 31. децембра 2017.
године износе 511.016 хиљада РСД и односе се на камате из више кредитних линија чији је
рок враћања продужен до 31. децембра 2019. године.
Дугорочни кредити
Обавезе по основу дугорочних кредита које су исказане на дан 31. децембра 2017. године у
износу од 594.610 хиљада РСД у целости се односе на кредит одобрен од стране Аик бане
а.д. Београд за откуп потраживања од Heta Real Estate д.о.о. Београд и за инвестиције у
нову опрему. Фиксна каматна стопа на одобрена средства износи 5% на годишњем нивоу.
Валутна структура дугорочних финансијских обавеза (без текућих доспећа) на дан биланса
стања је била следећа:
у хиљадама РСД
2017.
ЕУР
УСД

594.610
511.016
1.105.626

16.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе:
- повезана правна лица
Текућа доспећа дугорочних кредита

2017.

у хиљадама РСД
2016.

98.295
354.434

-

452.729

-
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17.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Добављачи у земљи:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Добављачи у иностранству:
- повезана правна лица
- остала правна лица

18.

у хиљадама РСД
2016.

295
88.494

61.123

335.738
56.926

225.322
1.738

481.453

288.183

2017.

у хиљадама РСД
2016.

2.735
14.576
10.796
6.307
3.167

665.440
937
5.964
710
4.633

37.581

677.684

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Обавезе по основу камата:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада
Oбавезе за порезе и доприносе на зараде
Обавезе према запосленима

19.

2017.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Приходи од продаје производа и услуга у
земљи:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Приходи од продаје производа и услуга у
иностранству:
- остала правна лица

2.245
477.352

1.489
646.431

619.614

673.298

1.099.211

1.321.218
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20.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала за израду
Трошкови резервних делова
Трошкови осталог материјала
Трошкови отписа алата и инвентара

21.

92.407
36.966
8.655
3.528

91.656
67.221
9.043
2.748

141.556

170.668

2017.

у хиљадама РСД
2016.

316.565

353.466

316.565

353.466

2017.

у хиљадама РСД
2016.

174.140

180.318

30.653
3.248
14.251

31.663
5.747
11.167

222.292

228.895

2017.

у хиљадама РСД
2016.

20.937
18.610
8.376
3.716
5.302

17.057
17.378
8.102
5.516
3.676

56.941

51.729

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови бруто зарада
Трошкови доприноса на зараде на терет
послодавца
Трошкови накнада за превоз радника
Остали лични расходи

23.

у хиљадама РСД
2016.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије

22.

2017.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови услуга испитивања
Трошкови осталих услуга
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24.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови пореза и накнада
Трошкови премије осигурања
Трошкови обезбеђења
Трошкови платног промета
Трошкови професионалних услуга
Трошкови репрезентације
Остали нематеријални трошкови

25.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

28.786
27.485
3.743
2.920
5.328
4.732
1.481
8.539

39.890
21.914
2.811
2.476
2.309
3.851
2.295
7.103

83.014

82.649

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Позитивне курсне разлике:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Приходи од камата:
- повезана правна лица
- остала правна лица

26.

102.370
11.379

9.182
312

31.342
-

23.207
781

145.091

33.482

2017.

у хиљадама РСД
2016.

85
19.886

15

43.986
3.624

43.757
1.274

67.581

45.046

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Расходи камата:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Негативне курсне разлике:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Остали финансијски расходи
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27.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Приходи од статусне промене
Приходи од откупа потраживања
Приходи од надокнаде штете
Наплаћена отписана потраживања:
- повезана правна лица
- у земљи
Приходи од укидања резервисања
Други приходи

2017.

у хиљадама РСД
2016.

367.834
110.931
3.575

3.087

3.346
317
5.673

176
4.503
5.945
4.238

491.676

17.949

Приходи од откупљених потраживања у износу од 110.931 хиљада РСД односе се на
откупљена потраживања од Heta Real Estate д.о.о. Београд а поводом повезаног правног
лица ИГМ Стражилово д.о.о. Сремски Карловци.
28.

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Компоненте пореза на добитак

2017.
Одложени порески приход

у хиљадама РСД
2016.

5.444

7.295

5.444

7.295

Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Добитак пре опорезивања
Порез на добитак по законској стопи од 15%
(2016. године – 15%)
Порески ефекти расхода који се не признају у
пореском билансу
Порески ефекти корекција по основу
трансферних цена
Порески кредити по основу губитака из
претходних година
Oстало

Ефективна пореска стопа

729.460

252.937

(109.419)

(37.941)

(140)

449

(1.615)

-

115.381
1.237

40.722
4.695

5.444
0.75%

7.295
2.88%
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28.

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК)
Пренети порески губици
Преглед пореских губитака пренетих из ранијих пословних година и рокови до када могу да
буду искоришћени дати су у следећој табели:

до једне године

29.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

20.797

31.622

20.797

31.622

ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
Друштво израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка из континуираног
пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног
просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир сопствене
акције стечене у току године од стране Друштва.
Прорачун зараде по акцији за 2017. и 2016. годину извршен је на основу следећих
података:
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Нето добитак текуће године
Пондерисани број обичних акција

30.

734.904

260.232

1.074.437

1.074.437

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним
лицима. У току 2017. и 2016. године обављене су следеће трансакције са повезаним
правним лицима:

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
- остала повезана правна лица

2017.

у хиљадама РСД
2016.

2.245

1.489

2.245

1.489

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2017. године

30.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Позитивне курсне разлике:
- матично правно лице
Приходи од камата:
- остала повезана правна лица

НАБАВКЕ
- матично правно лице
- остала повезана правна лица

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Расходи камата:
- матично правно лице
Негативне курсне разлике:
- матично правно лице
- остала повезана правна лица

ОСТАЛИ ПРИХОДИ
- остала повезана правна лица

ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ
Дугорочни и краткорочни кредити:
- остала повезана правна лица
Потраживања од купаца:
- остала повезана правна лица
Минус: исправка вредности потраживања
- матично правно лице
Потраживања за камату:
- остала повезана правна лица

2017.

у хиљадама РСД
2016.

102.370

9.182

31.342

23.207

133.712

32.389

28.880
3.808

43.909
2.283

32.688

46.192

85

-

43.986

43.757
-

44.071

43.757

733

176

733

176

575.262

638.889

18.653

3.713

(3.704)

(1.299)

73.231

63.459

663.442

704.762
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30.

ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК)

ОБАВЕЗЕ
Дугорочне финансијске обавезе:
- матично правно лице
Краткорочне финансијске обавезе:
- матично правно лице
Обавезе према добављачима:
- матично правно лице
- остала повезана правна лица
Обавезе за камату:
- матично правно лице

2017.

у хиљадама РСД
2016.

284.404

-

268.077

-

316.055
19.978

222.499
2.823

2.735

665.440

948.060

890.762

Кључно руководство Друштва чине директори и чланови Надзорног одбора. Накнаде
плаћене или плативе кључном руководству по основу њиховог рада приказане су у табели
која следи:

Зараде и бонуси

31.

2017.

у хиљадама РСД
2016.

14.285

14.129

14.285

14.129

ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА
Друшто је организовано као јединствен сегмент пословања. Као што је обелодањено у
напомени 18 „Приходи од продаје“, највећи део прихода у 2017. и 2016. години Друштво је
остварило продајом својих производа (црепа, жљебњака, специјалних елемената,
каналица). Све приходе по овом основу Друштво је остварило од екстерних купаца.

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2017. године

31.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК)
Информације о приходима од продаје производа и услуга
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Цреп
Цреп GLINEX ТРЕНД
Цреп КЛАСИК ПЛУС
Цреп ИДЕАЛ
Цреп GLINEX ТРЕНД ЕНГ.
Crep KLASIK PLUS ENG.
Цреп ИДЕАЛ ЕНГ.
Цреп GLINEX КЛАСИК
Цреп M -222
Специјални елементи
Жљебњаци
Каналице
Специјални елементи
Жљебњаци ЕНГ.
Специјални елементи ЕНГ.

Услуге
Рабати

547.802
206.766
83.995
31.692
4.505
56
874.816

506.594
367.675
145.304
40.843
11.645
2.090
17
1.074.168

131.774
115.184
22.361
7.091
1.386
277.796

149.167
120.003
28.011
10.839
1.276
309.296

18.243
(66.962)

9.721
(69.091)

1.103.893

1.324.094

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
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31.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК)
Географске информације о приходима од продаје производа и услуга
у хиљадама РСД
2017.
2016.
Србија
Румунија
Бугарска
Босна и Херцеговина
Косово
Македонија
Црна Гора
Словенија
Мађарска
Хрватска
Украјина
Услуге

Рабати

508.356
330.682
81.921
107.473
35.532
53.558
18.302
5.361
2.306
8.327
794
18.243
1.170.855

(66.962)
1.103.893

683.326
326.729
103.683
99.494
63.507
62.345
19.432
9.102
8.625
5.843
1.378
9.721
1.393.185

(69.091)
1.324.094

Информације о највећим купцима
У оквиру прихода од продаје производа и услуга исказаних у износу од 1.103.893 хиљада
РСД (2016. године – 1.324.094 хиљаде РСД) су укључени приходи у износу од 134.929
хиљада РСД (2016. године – 70.548 хиљада РСД) од највећег купца Друштва.

32.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА
Циљеви управљања финансијским ризицима
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику,
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима
Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и
тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва.
Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити
постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

ПОЛЕТ ИГК А.Д. НОВИ БЕЧЕЈ
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
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32.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Тржишни ризик
Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су
промене цена најзначајнијих сировина, курсева страних валута и промена каматних стопа,
могу да утичу на висину прихода Друштва или вредност његових финансијских
инструмената. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише
изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију
приноса Друштва.
Девизни ризик
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на
дан извештавања је следећа:

Имовина
2017.
2016.
ЕУР
УСД

у хиљадама РСД
Обавезе
2017.
2016.

864.719
-

899.739
-

1.121.499
502.135

240.383
652.117

864.719

899.739

1.623.634

892.500
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32.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Тржишни ризик (наставак)
Девизни ризик (наставак)
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД.
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за
10% у односу на ЕУР и УСД. Стопа осетљивости од 10% представља процену руководства
Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР и УСД.

2017.
+10%
ЕУР
УСД

+10%

у хиљадама РСД
2016.
-10%
-10%

(25.678)
(50.214)

25.678
50.214

65.936
(65.212)

(65.936)
65.212

(75.892)

75.892

724

(724)

Каматни ризик
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема
на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2017. и 2016. године са
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:

Финансијска средства
Некаматоносна
Каматоносна (фиксна каматна стопа)

Финансијске обавезе
Некаматоносне
Каматоносна (фиксна каматна стопа)

2017.

у хиљадама РСД
2016.

259.868
688.278

259.868
688.278

948.146

948.146

1.128.345
594.610

965.867
-

1.722.955

965.867
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32.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Кредитни ризик
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено да
користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. На основу
бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у складу са
пословном политиком усвојеном од стране руководства Друштва. Износ максималне
кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком.
Друштво има значајну концентрацију кредитног
значајним делом односе на повезана правна лица.

ризика, јер се његови пласмани

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

2017. године
Дугорочне финан. обавезе
Краткорочне финан. обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе

2016. године
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе

у хиљадама РСД
од 2 до 5
година
Укупно

до 1
године

од 1 до 2
године

354.434
98.295
481.453
37.581

139.987
-

611.205
-

1.105.626
98.295
481.453
37.581

971.763

139.987

611.205

1.722.955

288.183
677.684

-

-

288.183
677.684

965.867

-

-

965.867
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32.

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК)
Ризик ликвидности (наставак)
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.

33.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА
У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва има за циљ очување
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући
приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и
капитала. Руководство Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи.
Друштво анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се
као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што
се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у
билансу стања и нето задужености.
Показатељ задужености на дан 31. децембра2017. године је био следећи:
у хиљадама РСД
2017.
Укупна задуженост
Готовина и готовински еквиваленти

1.203.921
150.598

Нето задуженост
Капитал

1.053.323
2.493.391

Укупан капитал

3.546.714

Показатељ задужености

34.

29,70%

ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
На дан 31. децембра 2017. и 2016. године Друштво није имало финансијских средстава и
обавеза која се након почетног признавања вреднују по фер вредности.
Књиговодствене вредности финансијских инструмената обелодањене у билансу стања
Друштва по амортизованој вредности приближно су једнаке њиховим фер вредностима.
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